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TURIME IR NETURIME
VEIKALU APIE LIETUVĄ SPAUSDINIMAS

IR PLATINIMAS

Pranešimas skaitytas Lietuvių 
akademikų suvažiavime Melbourne
rugpjūčio 30 d.

Šis klausimas nėra naujas. Jis yra 
keltas diskusijose bei spaudoje. 
Vienas iš tokių momentų buvo pe
reitais metais Australijos vyriausy
bės įvykdytas Baltijos kraštų pripa
žinimas Sovietų Sąjungai. Platesniu 
mastu, literatūros apie Baltijos 
kraštus klausimas turbūt daug kam 
užkliuvo ir Helsinkio konferencijos 
metu. Iš vienos pusės informacinės 
medžiagos, ypač kaip galima tiks
lesnės bei patikimesnės, ieško patys 
lietuviai bei pabaltiečiai bendrai. Iš 
kitos pusės, tokios pat medžiagos 
ieško žurnalistai, politikai ir aplamai 
tie, kurie tokiais momentais nori ar 
turi išreikšti savo nuomonę.

Eikime prie faktų. Po ranka turiu 
p. Juozo Riaubos, gyvenančio Ade
laidėje, sudarytą bibliografiją vei
kalų anglų kalba, liečiančių Lietuvą 
ar Baltijos kraštus apskritai. Kaip 
daug kas žino, p. Riauba nori uda- 
ryti galimai platesnį lit..«*.Lcikva 
skyrių Pietų Australijos Valstybi
nėje Bibliotekoje. Jis renka tokius 
veikalus per knygynus, antikvaria
tus, ir gautas knygas perduota tai 
bibliotekai. P. Riaubos sąraše yra 73 
įrašai, kurie daugiau ar mažiau pa
vaizduoja, kiek knygų apie Lietuvą 
buvo išleista anglų kalboje nuo pir
mo pasaulinio karo pabaigos, kai 
J.E. Harrison Londone atspausdino 
knygą vardu ’’Lithuania Past and 
Present”. Tai buvo 1922 metais. 
Tarpkario laikotarpyje tokių knygų 
nebuvo daug, bet jų padaugėjo po 
antro pasaulinio karo.

Iš sąraše randamų 73 veikalų, 
apie tuzinas yra dailiosios literatū
ros vertimų į anglų kalbą. Apie tiek 
pat yra ir apie lietuvišką dailę. Li
kusieji veikalai yra istorinio ar poli
tinio pobūdžio, vadinasi veikalai, 
kurie kaip tik nušviestų Lietuvos ir 
Baltijos kraštų padėtį žurnalistams 
ir politikams, kai dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių šiuo reikalu iškyla 
susidomėjimas.

Iš šio skaičiaus tenka atmesti dar 
apie tuziną knygų, kurios liečia spe
cifinę istorinę temą, kaip pvz. Žalgi
rio mūšį ar panašiai. Bet skaitykime, 
kad visvien lieka apie 30 veikalų, 
kurie informaciniu atžvilgiu yra vi
sai naudingi. Kodėl tačiau informa
cijos pritrūksta, kai jos reikia? - ši
tas yra vienas iš pagrindinių klausi
mų, kurį čia noriu iškelti.

Pirmiausia, dalis šių knygų buvo 
išleistos stovykliniais laikais, tuoj po 
antro pasaulinio karo, ir paplito tik 
pačių lietuvių tarpe, nepasiekdamos 
nei universitetinių nei viešųjų bib
liotekų. Bet blogiausia tai, kad ir 
naujesnės knygos, leistos jau Ame
rikoje ar kitur, taip pat sunkiai pri
einamos todėl, kad jas spausdino 
mūsų pačių, tai yra, vietinio pobū
džio, leidyklos. Žiūrint į leidėjus, 
kurie irgi matosi iš p. Riaubos sąra
šo, matome VLIKĄ, Amerikos Lie
tuvių Informacinę Tarnybą, Toronto 
Lietuvių Draugiją, Eltos Informaci

nę Tarnybą, Lietuvos Pasiuntinybę 
Washingtone, Lietuvių Katalikų lei
dyklą, Romuvą New Yorke, Pran
ciškonų spaustuvę ir taip toliau. 
Prieš keletą metų išėjo rimta knyga 
apie Baltijos kraštus, bet ją išleido 
Pabaltiečių Komitetas Stokholme.

Kodėl tenka pabrėžti leidyklas? 
Todėl, kad pačių leidyklų pobūdis 
paaiškina, kodėl ši informacinė me
džiaga nėra paplitusi. Minėtos lei
dyklos yra knygų pasaulyje praktiš
kai nežinomos. Net ir patys lietu
viai, norėdami įsigyti vienokią ar ki
tokią knygą, sunkiai rastų tų lei
dyklų ar organizacijų adresus. O ką 
jau bekalbėti apie profesinius kny
gynus, kuriems toks ieškojimas 
reikštų bereikalingas išlaidas ir to
dėl būtų nepageidaujamas finansi
niu atžvilgiu. Galimas dalykas, kad 
daugumas minėtų organizacijų bei 
leidyklų sandėliuose dar turi kauges 
atspaustą ir rūpinasi, kaip jas 
išplatinti. Bet faktas yra tai, kad 
trūksta susižinojimo.

Kalbant apie rimtos informacijos 
skleidimą per didžiąsias bibliotekas, 
ar universitetų, ar valstybines, rei
kia suprasti, jog knygų leidimas 
šiais laikais yra nepaprastai organi
zuotas dalykas, susijęs su lygiai ge
rai organizuota reklama. Vien Ame
rikoje yra apie 2000 universitetų bei 
koledžų, plius keli šimtai didelių 
valstybinių bibliotekų. Didelį po
tencialą šia prasme sudaro ir kiti 
anglų kalbos kraštai, būtent, Angli
ja, Kanada, Australija, o angliški 
veikalai skleidžiasi ir į praktiškai vi-

NAUJI
Portugalijoje politinė padėtis sta

bilizuojasi. Pačioje paskutinėje 
krašto vyriausybėje paliktas tik 
vienas ministeris komunistas.

***

Berlyne vyko Europos komunistų 
partijų konferencija, kurioje daly
vavę Sov. Sąjungos atstovai de
monstratyviai išėjo iš posėdžio. Pa
sirodo, Europos komunistų atstovai 
nesutiko su sovietų direktyvomis.

***
Rugsėjo 30 d. Sydney Morning 

Herald laidoje buvo rašoma apie du 
lietuvius daktarus, kurie pasižymėję 
medicinos mokslo srityje Lietuvoje. 
Kalbama apie Dr. V.B. Vaškelį, ku
ris yra Kauno medicinos instituto 
bendrosios chirurgijos direktorius, 
naudojąs ’’šveicavimo” metodus su- 
gydyti lūžusiems kaulams.

Antras lietuvis daktaras Petras I. 
Norkūnas, chirurgijos direktorius 
Vilniaus onkologijos institute, kuris 
yra vėžio tyrinėtojas specialistas ir 
pritaikęs naujus metodus atsekti 
skilvio vėžiui.

Abu lietuviai su 18 sovietų dele
gacija Australijoje išbuvo dvi savai-

M.K. Čiurlionis Miškas
Dail. M.K. Čiurlionio minėjimas Sydnejuje įvyks spalio 26 d.Bankstown 
Civic Centre

so likusio pasaulio bibliotekas. Vie
nintelė išimtis būtų rytų sfera.

Knygų platinimo organizacija yra 
labai sklandi. Kiekvienais metais 
amerikietiškos leidyklos išleidžia 
didžiulį katalogą, pavadintą ’’Books 
In Print”, kuriame yra pažymimos 
visos sandėliuose gaunamos knygos, 
pagal autorių ar dalyką. Tas pats 
Anglijoje, Vokietijoje ir daugumoje 
kitų didžiųjų valstybių. Bet į šiuos 
sąrašus įeina profesinės leidyklos, ir 
neteko pastebėti, kad juose atsiras
tų knygos, kurias išleidžia privatiš- 
kai mūsų organizacijos.
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E N O S
tęs. Be minėtų medikų delegacijoje 
buvo kompiuterio technologų, inži
nierių, kolektyvinių ūkių atstovų, 
net vienas aktorius (armėnas). He- 
raldo straipsnio dėmesys buvo kon
centruojamas tik į lietuvius dakta
rus, drauge pridėta ir Dr. Vaškelio 
nuotrauka.

♦**
Pereitą savaitę paskelbęs bado 

streiką ir Sydnejaus Martin Plaza 
išsėdėjęs penkias dienas, apsistatęs 
atitinkamais plakatais, kodėl jis ba
daująs, rumunas lon Niccara reika
lavo, kad jo 19 m. sūnus būtų išleis
tas iš Rumunijos pas tėvus Sydne
juje. Baigiantis penktai dienai iš 
Rumunų konsulato gautas užtikrini
mas, kad jo sūnus būsiąs išleistas. 
Niccara šeima - tėvai ir duktė 1969 
m. buvo išleisti į užsienį atostogų, o 
sūnus paliktas Rumunijoje, kaip 
įkaitas, kad išvykusieji sugrįš. Ta
čiau jie apsisprendė negrįžti ir įsi
kūrė Sydnejuje bandydami visokiais 
būdais sūnų išgauti. Atrodo, kad jų 
pastangos bus vaisingos.

♦**

Anglai išrado kaip padaryti ato
minių reaktorių liekanas nekenks

mingomis. Mat, tose liekanose yra 
nemažai radioaktyvių dalelių, kurios 
gyvybei pavojingos net ir po dviejų 
šimtų metų. Buvo bandoma tokias 
radioaktyvias liėkanaš supylus be
toninėse dėžėse nuskandinti vande
nyne, bet garantijos nėra, nes su 
laiku tos dėžės galinčios iširti ir už
nuodyti vandenį. Anglai šią proble
mą, atrodo, sėkmingai išsprendė, 
supildami tas radioaktyvias atmatas 
i tirpintą stiklą, kuris sukietėdamas 
aklinai uždaro radioaktyvias dalely
tes, kad net stiklą sudaužant jos ne
išsprunka, o palieka įšaldytos stikle.

**»

Malazijoj paskutiniu metu pasi
reiškusi stipri komunistų partizanų 
veikla privertė krašto vyriausybę 
griebtis griežtų priemonių: komu
nistų partija paskelbta nelegali ir 
visame krašte įvesta karo padėtis, 
kur bus mirtimi baudžiama proko
munistinė akcija arba jos palaiky
mas.

***
Pereitą savaitę Japonijos impera

torius Hirohito lankė oficialiu vizitu 
Jungtines Amerikos Valstybes. Vi
zitas truko 13 dienų. Politiniuose 
sluogsniuose šiam vizitui nepriduo- 
dama didesnės diplomatinės reikš
mės.

***

Po dviejų vienas po kito kelių die
nų laikotarpyje pasikėsinimų prieš 
Amerikos prezidentą G. Ford Ame
rikoje visai rimtai susirūpinta įvesti 
ginklų kontrolę. Iki šiol Amerikoje 
turėti ginklą nėra jokio suvaržymo 
išskyrus formalų leidimą.

„Pravdos“ žiniomis, Sovietų Sąjungoje 
numatoma sustiprinti kovą prieš girtuok
liavimą- Neribotas girtuokliavimas ypačiai 
esąs paplitęs jaunimo ir daiibininkų tar
pe. Degtinės parduotuvės beveik visiškai 
nepaisančios draudžiamųjų valandų.
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Jungtis ar 
nesijungti?

Pereitame M.P. numery skaitėme 
skaitytojo ir bendradarbio A. Kant- 
vilo iš Tasmanijos pasisakymą mūsų 
abiejų savaitraščių sujungimo rei
kalu. Mintis nėra nauja, bet vis tiek 
aktuali, su kiekvienais metais dar 
labiau aštrėjanti, nes kasmet senųjų 
skaitytojų dalis natūraliai atkrinta, 
o papildomų skaitytojų, ypač iš jau
nesniųjų nedaug teatsiranda. Tei
singai A. Kantvilas perspėja, kad 
nereikia deginti žvakės iš abiejų ga
lų.

Klausimas, ar dviejų laikraščių 
leidimas tokiai saujelei žmonių, kiek 
mūsų čia yra Australijoje, pasiteisi
na. Ilgai negalvojant galima būtų 
trumpai ir greitai atsakyti - kol 
žmonės skaito ir juos išlaiko, tol jie 
reikalingi ir leistini. Kitu atveju jie 
būtų seniai sustoję. Toks atsakymas 
tačiau yra labai paviršutiniškas ir 
praktiškai jis nieko neišsprendžia. 
Toleruojant tokią padėtį, kokia ji 
yra dabar, reikalą spręs ne leidėjai, 
o patys skaitytojai, nes laikraščių 
leidimas remiasi pačių skaitytojų 
prenumerata ir aukomis. Matyt, 
skaitytojai nori, nes juos palaiko ir 
išlaiko. Juo labiau, kad ir patys lei
dėjai - tiek ALB Krašto Valdyba 
Mūsų Pastogės, tiek Katalikų Fede
racija Tėviškės Aidų - iš to nedaro ir 
nesiekia jokio pelno, o tik stengiasi 
patenkinti ir vykdo skaitytojų valią. 
Kitaip sakant, tuo tarpu lėšos nesu
daro problemos, kurią sprendžiant 
reikėtų ieškoti išeičių arba griebtis 
radikalių priemonių.

Reikalas atsistoja visai kitoje 
šviesoje klausiant, ar būtina mums 
du lygiagretūs laikraščiai. Ar nebū
tų geriau leisti vieną, pagerintą ir 
praplėstą, negu dabar leidžiant du ir 
abiejuose skelbiant tą pačią infor
maciją, puslapius užpildant tais pa
čiais pranešimais, korespondenci
jom iš vietos gyvenimo ir t.t. Ap
sukresnis skaitytojas nesunkiai gali 
pastebėti, kad stokojant bendradar
bių tie patys užpildo identiškais ra
šiniais abu laikraščius, o trūkstant 
originalios medžiagos vienas dau
giau, kitas gal mažiau naudojasi iš
karpomis iš kitų lietuviškų laikraš

čių. Tas, žinoma, laikraščio prestižo 
nei jo svorio nekelia. Gi leidžiant 
vieną laikraštį, šito dvilypumo būtų 
išvengta, galbūt, ekonomiškai ge
riau stovint būtų galima sudaryti 
pastovų bendradarbių kadrą, 
kuriems šiek tiek primokėjus bent 
už pašto ženklus įgytume pastovius 
ir pareigingesnius bendradarbius.

Gal iš tiesų anksčiau mums dviejų 
laikraščių ir reikėjo, kai besikuriant 
vyko aštrių nuomonių skirtumų, net 
ideologinių skyriojimųsi, bet šiandie 
to viso jau nėra ir neatrodo, kad tos 
ideologinės įtampos atsinaujintų, 
juo labiau, kad su laiku senąsias 
veiklos formas ir metodus pamažu 
išstumia šio meto ir šio krašto socia
linė bendravimo forma - klubinė sis
tema, kur nėra vietos pasaulėžiūri
nėms kovoms, o sustojame prie vi
siems vienos ir tos pačios problemos 
- palaikyti lietuvybę ir dirbti Lietu
vos ateičiai. 0 šituos tikslus vienas 
laikraštis tikrai apimtų ir gal net 
geriau ir išsamiau juos gvildentų. 
Todėl žvelgiant į ateitį ir bent šiek 
tiek rūpinantis mūsų vietinės spau
dos pagerinimu ir pažanga vienas 
laikraštis visados būtų ir svaresnis, 
ir praktiškesnis.

Abejotina, ar sujungus abu laik
raščius į vieną pakiltų prenumera
torių skaičius. Nebus didžiai suklys
ta spėjant, kad beveik tie patys 
skaitytojai prenumeruoja abu laik
raščius, ir lygiai abejotina, kad lei
džiant vieną laikraštį ir pajamos jam 
padvigubėtų. Iš to praktiška nauda 
gal tik tokia, kad skaitytojams mo
kesčių našta palengvėtų.

Sąryšyje su p. A. Kantvilo pasi
sakymu čia paduota tik vienas kitas 
tuo reikalu požiūris be jokios inten
cijos kategoriškai p. A. Kantvilo ke
liamą klausimą atsakyti. Vis dėl to 
iškeltoji problema yra labai aktuali 
ir jei ne šiandie, tai gal netrukus 
teks ją pagrindinai spręsti. Ar ne
būtų geriau tad ją visiems čia pa
svarstyti, siūlyti vienokias ar kito
kias sugestijas. A. Kantvilas deda 
daug vilčių į ALB Tarybą, kuri 
praktiškai čia niekuo dėta. Jeigu ji 
būtų abiejų laikraščių leidėjas, žino
ma, tada ji būtų karalius nutarti ir 
spręsti, bet ji neturi jokios nei mo
ralinės, nei juridinės teisės diriguoti 
Tėviškės Aidus.

Kviečiame skaitytojus pasisakyti.
M.P. Red.

A.A.
JONUI JARMALAVIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame p. . Jarmalavičienę, dukteris Valę, Silvą, 
Ireną ir visus artimuosius.

Povilas ir Ona Grosai
Matilda Gečiauskienė
Algimantas ir Dalia Burneikiai

A.A.
JONUI JARMALAVIČIUI 

mirus, šeimą, gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
Alytų šeima, Canberra

TURIME IR ...
Atkelta iš psl.l

Informacija apie knygas yra tiek 
organizuota, kad pvz. universiteto 
dėstytojai reguliariai gauna sąrašus 
tų knygų, kurios liečia jų profesinę 
sritį. Bet mūsų leidyklos į šiuos 
tarptautinius vandenis neišplaukia, 
todėl net anglų kalba išleistos kny
gos yra platinamos per lietuvius - 
dažniausiai su nusiskundimu, kad 
sunku jas parduoti.

Viena šio referato minčių yra ta, 
kad reikia ieškoti santykio su profe
sionalinėmis leidyklomis, o. ne 
spausdinti medžiagą apie Lietuvą, 
taip sakant, partizaniškai. Čia daly
kas irgi nėra visai lengvas, Pirmiau
siai, knyga turi būti bent žmoniškai 
parašyta, išvengiant perdėjimų. Sa
va, lietuviška, leidykla, apsiims at
spausdinti ’’Lithuania Land of 
Heroes”, bet pats vardas jau veiks 
atstumiančiai kalbantis su rimtesne 
profesionaline leidykla.

Svarbiausias klausimas betgi yra 
finansinis. Leidyklos, pagrįstos pel
no motyvu, norės užtikrinimo, kad 
bent tam tikras knygos procentas 
bus gana greitai parduotas, kad li
kučiai negulėtų sandėlyje. Yra visai 
įprastas dalykas, kad net universi

MOŠŲ MIRUSIEJI

tetinės leidyklos iš autoriaus reika
lauja finansinės garantijos, kad 
knygos leidimas galų gale nebūtų 
nuostolingas. Leisti knygą, nebent ji 
iš karto būtų populiaraus pobūdžio 
ar net sensacinga, reikia sutikti su 
tam tikru užstatu. Jo dydis įvairuoja 
pagal apimtį, temą ir taip toliau. 
Knygos apie Lietuvą ar Baltijos 
kraštus nepriklausytų populiariai 
kategorijai, todėl užstatas daugu
moje yra neišvengiamas, nebent 
knygos autorius būtų jau gerai žino
mas ekspertas. (Truputį nukryps
tant nuo temos, populiarumas yra 
reliatyvus dalykas. Prieš penkis ar 
dešimt metų Australijoje Baltijos 
kraštų klausimas buvo tylus ramus 
dalykas, bet šiuo metu iškilę debatai 
jį paaštrino. Tokiu momentu, lei
dykla apie šios rūšies knygą žiūrėtų 
labai palankiai, nes iš finansinės pu
sės jos pardavimas būtų lengvesnis, 
negu anksčiau).

Bus daugiau

MELDUTIS LAUPINAITIS
Brazilijos spauda plačiai rašo apie Mel- 

dutį Laujpinaitį, kuris Amazonės džiung
lių gilumoje surado naujus apelsinų me
džius. Tų medžių vaisiai sveria po 3 kg. 
Savo atradimus jis yra aprašęs specialio
je .knygoje portugalų kalba. Be to, jis yra 
parašęs knygą apie vokiečių šnipų veiklą 
Brazilijoje karo metu.
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“VILTIES” DRAUGIJA “Dirvą” 
nutarė palikti Klevelande. Sudegusi 
pastatą norima pakeisti arčiau lietu
vių centro, 185-tosios gatvės, įsigy
tais kitais namais. Šiuo metu “Dir
va”, sumažinusi savo formatą, yra 
kartą per savaitę spausdinama ame
rikiečių spaustuvėje. Jos ateitimi rū
pinasi ne tik “Vilties” draugija, bet 
ir specialiai sudaryta Įkurdinimo ko
misija. “Dirvos” šešiasdešimtmetis 
bus paminėtas lapkričio 1 d. Kleve
lande įvyksiančiu Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos ir “Vilties” drau
gijos suvažiavimu. - Sukaktuvinis po
kylis bus Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos salėje.

NAUJAS KAPAS

Rugsėjo 28 d. staiga mirė Simonas 
Česekas, 66 m. amžiaus. Palaidotas 
spalio 1 d. East Geelong kapinėse.

Velionis gimė 1908 m. spalio 16 d. 
Panoterių kaime, Pakruonio vals
čiuje, Kauno apskr. Ten sukūrė šei
mą. Karo eigoje pasitraukė į Vokie
tiją. Atvykęs į Australiją pastoviai 
įsikūrė Geelonge.

Rugsėjo 30 d. vakare buvo sukal
bėtas rožančius,gedulingos pamal
dos įvyko šv. Jono bažnyčioje. Mi
šias už velionį aukojo, laidotuvių 
apeigas atliko atvykęs iš Melbourne 
kun. P. Vaseris. Prie kapo atsisvei
kinimo žodį tarė Geelongo apyl. 
p-kas Dr. S. Skapinskas, J. Gailius - 
Liet. Sąjungos vardu, V. Bindokas - 
sporto klubo Vyties vardu. Laidotu
vėse dalyvavo labai gausiai tautie
čių. Palaidotas šalia savo žmonos, 
kuri mirė 1968 m. Liko dukra Birutė 
Šutienė.

A.a. Simonas paliko įmintas pėdas 
Geelongo liet, gyvenime aktyviai 
dalyvaudamas veikloje: statant ir 
tobulinant bendruomenės namus iš
dirbo apie 1300 talkos darbo valan
dų. Simonas buvo tvirta asmenybė. 
Gal nedaug kas jį pilnai suprato, nes 
jo mintis reikėjo skaityti ne tik iš 
žodžių, bet ir iš darbų. Jį matėme 
apylinkės valdybose, sporto klubo 
veikloj, talkino visoms kitoms orga
nizacijoms. Jis nesigyrė, bet niekam 
ir neatsisakė, jeigu tik galėjo padėti. 
Lai būna lengva tau Australijos že
melė.

P.Mažylis
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MUSIC ROSTRUM 75
Yra manančių, kad ateityje Aus

tralija suvaidins svarbų vaidmenį 
pasaulio muzikos istorijoj. Kol kas, 
tačiau, Australija dar nėra susikū
rusi savitos muzikos, savito muzikos 
charakterio. Vienas kitas dabartinių 
kompozitorių išdrįsta ieškoti naujų 
formų muzikoje, bet vietinė publika 
dar nerodo didelio entuziazmo jų 
bandymams. Pianistas Roger 
Woodward, išgarsėjęs pasauly kla
siškos ir avant-garde muzikos inter
pretavimu, turi didelių ambicijų sa
vo kraštui: jo pastangomis suruoš
tas muzikos festivalis - Music Ros
trum Australia 75. Pakviesti patys 
iškiliausi internacionaliniai avant- 
garde artistai. Programon įtraukti 
Monteverdi, Bacho, Beethoveno, 
Chopeno ir visos eilės dabartinių 
kompozitorių kūriniai. Duodamos 
sąlygos vietiniams kompozitoriams, 
interpretatoriams, muzikos entuzi
astams susipažinti su pačiais ryš
kiausiais užjūrio kūrybingaisiais, 
pasidalinti idėjomis, mintimis. Ruo
šiamos visiems prieinamos paskai
tos, skaitymai.

Liuciano Berio, italas, vienas 
reikšmingiausių dabartinių kompo
zitorių, surandąs neįtikėtinai naujų 
formų muzikoje. Įspūdingas LABO- 
RINTUS II - Homage Dantei, iššau
kė stiprią reakciją Sydney Koncertų 
salėje (Operos rūmai). Tekste italų 
poeto Edoardo Sanguineti parinktos 
eilės - pratęsiamos, išplečiamos mu
zikoje. Pavieniai žodžiai ar frag
mentai minčių - išbarstyti, paskleisti 
instrumentaliniam ansamblyje. 
Garsai reiškia mintis. Kiti jo kūri
niai - Visage, Folk Songs ir kt., ne
mažiau originalūs, nenuostabu tad, 
kad jo įtaka šių dienų muzikos pa
sauly nepaprastai didelė.

Yuji Takahashi, japonų pianistas, 
kompozitorius, pripažintas vienu 
originaliausių, kūrybingiausių pa
sauly. Būdingu rytiečiams minties 
lankstumu, Takahashi išgauna pasi
rinktoje temoje netikėtų posūkių. 
Tolimos melodijos užpilamos šviesos 
fontanais - Purcell’s Last Pieces.

ManangaH. - be dirigento išpildan- 
tis moterų choras, paskiri, individu
alūs balsai, lyg perauga kalbų viršū
nes, sklaidosi bekraščiais slėniais. 
Takahashi taip pat nepaprastas žo
džio meistras: Skaitymai (Recording 
Hall, rugsėjo 2 d.).

Cathy Berberian - armėnų kilmės 
amerikietė, dainininkė - interpreta- 
torė. Iškili tradicinio repertuaro in
terpretavime, randa individualų 
atspalvį kiekvienai liaudies dainai 
(dainuojanti 20-čia kalbų!). Galinti i- 
mituoti bet kokius garsus. Unikali 
savo vokaliniais sugebėjimais, toli 
pralenkia visa, kas iki Šiol girdėta. 
Visa eilė šių dienų konpozitorių yra 
kūrę specialiai jos balsui, tarp jų iš
skirtina Stravinskio Elegy for JFK.

Vieno reikšmingesnių šių dienų 
australų kompozitoriaus Richard 
Meale’s Coruscations, išpildyta pia
nisto Roger Woodward, pažymėti
nai kaip vienas daugiau išskirtinų 
piano solo koncertų salėse ne tik 
Australijoje, bet ir užjūryje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

NAUJI LEIDINIAI

Publijus Vergilijus Maronas. BU- 
KOLIKOS - GEORGIKOS. Vertė ir 
pagal originalą heksametrais lietu
viškai atkūrė, parašė įvadą ir sudarė 
žodynėlį Dr. Antanas Rukša. Išleido 
Nidos Knygų Klubas Londone leidi
niu Nr. 95, 1975 m. 427 psl. Kaina 
6.50 amer. dolerių.

Šį didelės apimties kūrybinį ir 
mokslinį darbą plačiau Mūsų Pasto
gės skaitytojams pristatė Mūsų Pa
stogės Nr. 31 (rugpjūčio 11 d. laido
je) rašytojas Kazimieras Barėnas.

Music Rostrum 75 Sydney praėjo 
su gana dideliu pasisekimu, sutrau
kęs daugiau jaunesniuosius, lanks
tesnius naujiems ieškojimams.

Aldona Vesčiūnaitė.

Čiurlionis poezijoje

MIKALOJUS KONSTANTINAS 
ČIURLIONIS

Judita Vaičiūnaitė 
4 . ;

M.K. ČIURLIONIO ’’ZODIAKO ŽENKLŲ” ŠAULYS

Aš aukščio ribos nežinau. Aš pažįstu tik šauksmą, 
įžūlų veržimąsi, žemę ir dangų išmaišantį, 
tiktai nenumaldomą ilgesį, aštrų ir aukštą, 
kalnuotoj, tamsioj erdvėj susitvenkusį maištą...

Kalnabūrių bangos, išmetę mane, įkaista.
Aš taikau į milžiną paukštį. Virpa viršūnė.
Aš visas - iššūkis. Imkite mano aistrą, 
ugnikalnių ritmą, strėlės švilpimą ir šūvį!

Ir mano įtempas kūnas nakty neatvėsta.
Aš taikau į paukštį, į debesį - gūdžią grėsmę. 
...Lapkritis. Įkalnių miestai sugeria šaltą viesulą. 
Apvalią degančią saulę delnais apglėbsiu.

Kazys Bradūnas
LAIVAS

Kaip tau sudie pamojuoti,
Kai vilnis sušlamės, 
Mažas, vienišas luote, 
Gyvas viršum gelmės.

Jau nebaigtoji kelionė 
Kyla debesimis...
O, pasiliki, Čiurlionį,
Būk su mumis -

Pasiliki išplaukdamas, 
Nesugrįžtamas grįžk, - 
Tavęs netekdamas, 
Tavęs belaukdamas, 
Krūpčioja žiburys.

J anina Degutytė

M.K. ČIURLIONIO ’’PAVASARIO SONATOS” FINALE

Išėjome savo pavasarį,
Aukštai iškėlę plevėsuojančias likimo vėliavas,
Ir skubame per žemės kamuolį -
Spalvuotų vėliavų didžioji eisena.
Geltonos vėliavos - purienų ir medaus, i '
Ir mėlynos - iš permatomo liūdesio,
Raudonos vėliavos - iš meilės ir kovų,
O žalios - jūrų giluma ir beržo lapas...
Spalvotos vėliavos - 1

vienintelės, nepakartojamos.
Iš mūsų kraujo - polėkių - ieškojimų.
Spalvotų vėliavų didžioji eisena
Per žemės rutulį
Pavasario pėdom...

Spaudoje -----—
„Ateitis“ (Nr. 4> dar pateikia poros stu

dentų įspūdžius iš apsilankymo Lietuvoje. 
Keletą čia jų pakartojama.

„Apsilankymas Lietuvoje subrandino 
mano tautiškumą ir tautinę sąmonę. Man 
pasidarė daug ryškesnė mano tautinė mi
sija ir lietuviško darbo prasmė. Visai aiš
kiai mačiau, kad ryšiai su tautos kamienu 
yra ne patarimai, o absoliučiai būtini iš
laikyti lietuvių tautą pasaulyje. Aiškiai 
supratau, kad yra būtina jų spaudą skai
tyti, ten įvykius sekti, jų atsiekimais 
džiaugtis ir bendrai jų padėtį pažinti ir 
suprasti. Taip pat jie beveik nieko arba 
labai mažai žino apie mus. Mačiau, kad 
pats efektingiausias būdas mums ir jiems 
žiniomis pasikeisti yra apsilankyti Lietu
voje. Mano nuomone, tai yra tautinė in- 
vestacija, kurios kaina keleriopai padidės 
ateityje lietuvių tautos naudai.“

Albinas Baranauskas. RUDENYS 
IR PAVASARIAI arba Užplynių 
Pultinavičius namie ir svetur. I da
lis. 350 psl. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas Čikagoje 1975 m. Virše
lis dail. V.O. Virkau. Kaina 6 am. 
doleriai.

Iš aplanke paduotų davinių auto
rius užsimojęs didelio masto, net 
trijų dalių veikalą. Šioje pirmoje da
lyje matome knygos herojų įsikūrusį 
Amerikoje, bet autorius pina lygia
grečius vaizdus iš jo gyvenimo tiek 
Lietuvoje, tiek ir Amerikoje. A. Ba
ranauskas plačių užsimojimų ir ta
lentingas rašytojas, išleidęs visą eilę 
knygų jau anksčiau, kurių kai kurios 
įvertintos premijomis.

Nuoširdžiai sveikiname dirigentę ir kartu mūsų choristę DANUTĘ 
LEVICKIENĘ ir jos vyrą VYTĄ, sulaukus pirmagimio sūnaus.

Melbourno Dainos Sambūris

— --------„Jaunimas Lietuvoje yra patrio-
tiškesnis ir tautiškesnis už savo tėvus šiuo 
metu. Jis didžiuojasi savo tautos atsieki
mais ir jaučia, kad ant jo pečių uždėta
Lietuvos ateitis. Jaunimas, bendrai pa
ėmus, žiūri į ateitį optimistiškai. Nepa
prastai domisi viskuo, kas yra vakarietiš
ka. Jis veržiasi, kiek galėdamas, į Vaka
rus, norėdamas viską apčiuopti: vakarie
tišką muziką, literatūrą, papročius. Jau
noji karta nori žinoti ir išgirsti, kokios po
puliariausios plokštelės jaunimo tarpe 
Amerikoje ir kokios yra populiariausios

FAKTAI
Pavojingųjų gyvačių nuodai pla

čiai ir sėkmingai naudojami medici
noje. Sakysim, barškuolės gyvatės 
nuodai padeda epileptikams, kitų 
gyvačių nuodai kontroliuoja krauja
vimą, o kobros nuodai naudojami

Feliksas Jucevičius. MENAS 
SPALVŲ IR FORMŲ ŽAISME. Iš
leido šv. Kazimiero parapija Mont- 
realyje (Kanadoje) 1975 m. 237 psl. 
Kaina 5 am. doleriai.

Autorius šiame neeiliniame vei
kale svarsto meno, pirmoj eilėj 
vaizdinio meno ir bendrai žmogaus 
kūrybos problemas. Jo priėjimas ir 
požiūris yra gana taiklūs ir origina
lūs, remiami originalia mąstyseną, o 
ne konvencionaliais standartais. 
Knyga lengvai skaitoma, gyvai pa
rašyta ir skaitytojui sukels nemažai 
naujų minčių ir gal naujų problemų.

'M

knygos. Lietuvos jaunimas taip uoliai se
ka vakarietišką muziką, kad dažnai ją pa
žįsta geriau, negu atvažiavusieji iš Ame
rikos. Jaunoji karta Lietuvoje taip pat 
trokšta susipažinti su Amerikos jaunimu. 
Ten daugumas tautiečių galvoja, kad lie
tuvių veiklos Amerikoje nėra, kad Ameri
kos lietuviškas jaunimas silpnai kalba lie
tuviškai, o rašyti tikrai nemoka.“
---------- - „Apsilankius tėvynėje, žodis Lie
tuva man įgijo naują reikšmę. Lietuva 
man pasirodė ne žemė, o žmonės, tauta. 
Apsilankymas Lietuvoje man tapo ne 
krašto pamatymas, o tautos aplankymas, 
susijungimas su tautos kamienu.“ EjL

anestetikai. Amerikoje yra garsusis 
Miami Serpentarium Institutas Flo
ridoje, kuris tyrinėja įvairių gyvačių 
nuodus ir stengiasi pritaikinti žmo
gaus gerovei. Jame įvairių gyvačių 
nuodai ’’išmelžiami” ir laboratorijo
se tyrinėjami bei pritaikomi įvairiais 
atvejais. Panašių tyrinėjimo punktų 
yra beveik kiekviename krašte.

♦♦♦
Atlante sugautoji austrė ir už 

tūkstančių kilometrų atgabenta į 
Amerikos laboratorijas dar keletą 
dienų periodiškai atsidaro ir užsida
ro atitinkamai pagal jūros potvynių 
ir atoslūgių periodus. Mokslininkai 
įtaria, kad austrės ir panašūs gyviai 
turi išvystę jausmą mėnulio traukai, 
kuri kontroliuoja žemės vandenų 
potvynius ir atoslūgius. Tai patvir
tina faktas, kad minėtosios austrės 
šitai praktikuoja būdamos tūkstan
čius mylių sausumoje.

Mūsų Pastogė Nr. 40, 1975.10.13, psl. 3
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MELBOURNO ’’TALKOJE” PADĖKA

TALKOS SUSIRINKIMAS

Keturioliktasis TALKOS metinis 
susirinkimas įvyko rugsėjo 20 d. 
Melbourne Lietuvių Namuose. Gana 
skaitlingam susirinkimui pirminin
kavo Talkos Valdybos pirmininkas 
p. Povilas Baltutis, sekretoriavo p. 
Viva Alekna. Susirinkimas visus 
Talkos Valdybos pranešimus bei pa
tiektus pasiūlymus priėmė daugu
moje vienbalsiai. Tas rodo, kad Tal
ka yra savo darbą gerai suprantan
čių, pasitikėjimą turinčių ir atsidė
jusiai dirbančių asmenų rankose. Iš
buvę dvejus metus Talkos Valdybo
je nariai, be opozicijos buvo vėl per
rinkti, todėl sekančiais metais val
dyboje bus: p.p. P. Baltutis, V. 
Alekna, J. Balbata, J. Kalnėnas ir B. 
Vanagas.

Iš Talkos Valdybos pranešimų at- 
žymėtina: Talkos Valdybos pastan
gomis nuo liepos 1 dienos pradėjo 
veikti Talkos skyrius Adelaidėje. 
Skyriui vadovauja p.p. V. Neve- 
rauskas, V. Baltutis ir J. Lapšys. 
Tenka tik palinkėti, kad visi Ade
laidės tautiečiai jungtųsi į naują 
Talkos skyrių, nes kooperatinis vei
kimas yra grindžiamas ne kapitalo 
didumu, bet narių gausumu. Kad ir 
nedidelėmis sumomis, tačiau didelio 
narių skaičiaus sudėtos lėšos, reika
lui esant, peikia reikalingą paramą 
savo artimui, o šiuo atveju - broliui 
lietuviui. Čia tinka mūsų patarlė: 
’’Vienas už visus, visi už vieną”.

Taip pat reikia paminėti, kad Tal
ka deda pastangų įsteigti skyrių ir 
Sydney. Jau yra padaryti gana sėk
mingi žygiai valdžios įstaigose. Lie
ka tik laukti ir tikėtis, kad rasis iš 
pačių Sydney tautiečių, kurie sutik
tų skyriui vadovauti: kuo greičiau - 
tuo geriau.

Paminėtinas susirinkimo nutari
mas 10% pelno skirti mūsų kultūri
nei veiklai remti. Skirta: 100 dol. 
Melbourno Lietuvių Bibliotekai 

naujoms knygoms pirkti, 100 dol. 
Lithuanistiniams Kursams, 50 dol 
Melbourno skautų Tuntui ’’Džiugui” 
ir 45 dol Melbourno sekmadienio 
mokyklos konkurso premijoms. 
Nors ir kuklios sumos, tačiau Talkai 
augant ir jos parama vis didės.

Atkreiptas susirinkimo dėmesys, 
kad Talkoje dar nėra pakankamo 
narių skaičiaus, procentiniai lygi
nant su kitų kraštų (Kanados) lietu
vių kredito kooperatyvais. Talkos 
nariai turėtų, asmeniškai kreipda
miesi į savo pažįstamus, skatinti 
juos stoti Talkos nariais. Taip pat 
būtų visų pareiga skatinti jaunimą 
(virš 18 metų)jungtis į Talką nariais. 
Dabartiniu metu, kaip pastebėta, 
nariais stojama, kada norima gauti 
paskola. Skatintinas ir vaikų taupy
mas, nes ką jaunas įpras - to ir senas 
nepames.

Matome, kad dar yra tautiečių, 
kurie savo santaupas deda tik į 
Australiškus bankus, gaudami ma
žesnius procentus nei Talka moka. 
Tomis jų santaupomiss naudojasi 
daugumoje australai ar kitataučiai. 
Šį reikalą tautiečiai turėtų suprasti 
ir nedaryti klaidos. Talkoje padėto
mis santaupomis teikiama reikalin
ga parama tik lietuviams, duodant 
paskolas. Per Talka padedame vie
nas kitam!

Šių metų Talkos Balansas rodo, 
kad tautiečiai yra sudėję indėlių

ŠYPSENOS—- Kodėl jūs- man nepaskambinate, prašydami, kad aš Jums sumokėčiau savo skolą? — klausia klijentas krautuvininko.— O! Aš niekad neprašau pinigų nuo džentelmeno.—— Tai kaip gi jūs atgaunat skolas?—Ogi po kurio laiko,—atsako krautuvininkas, — kai žmogus nesumoka savo .skolos, vadinasi — ne džentelmenas. Tada aš griežtai pareikalauju sumokėti.

Širdingai dėkoju visiems mane lankiusiems ir užjautusiems ’’Woden 
Walley” ligoninėje Canberroje.

Ačiū kanberiškiams: p.p. Intams, Keraitienei, Alytams, Andruškienei, 
Švedams, Baltaragienei, ir ypatingai Žilinskams už lankymą ir globą.

Ačiū sydnejiškiams: mielam Dainos chorui, p. dirigentui ir visiems 
choristams už gėles ir atvirutę. Dėkui p.p. Nagiams, Bitinams, Kyzelie- 
nei, Arams, O. Meiliūnienei, Protams, Kavaliauskams, Zologams, Zaka- 
revičiams, Montvidams, Bačiulienei, Vičiuliams, M. Karpavičienei, Vine- 
vičienei, Česnavičiams, N. Šliterienei, Ivinskienei, Sapokams, Syd. Liet. 
Mot. Soc. G. Draugijai už atvirutę.

Dėkinga melburniškiams: p.p. Pumpučiams, Tamošiūnams, Šiukšte- 
riams iš Pertho už gėles ir atvirutę.

Dar kartą ačiū visiems už linkėjimus ir užuojautas.
Ypatinga padėka Dr. G. Dantai už padarytus tyrimus ir ligos išaiški

nimą. ■ ; ■.
Dėkinga

Izabelė Daniškevičienė

(santaupų) virš 400.000 dolerių! Nė
ra abejonės, kad sekančiame Talkos 
15 metų veiklos balanse ši indėlių 
pozicija jau viršys 1/2 milijono dole
rių sumą. Mūsų visų pareiga būtų 
turėti savo dalį šioje sumoje: grūde
lis prie grūdelio - pūrelį sudaro!

Visi susirinkimo dalyviai Talkos 
Valdybos buvo pakviesti į Melbour
no Lietuvių Klubo patalpas kuk
lioms vaišėms, kurias paruošė p. G. 
Baltutytė, V. Balnionienė ir Z. Mu- 
ceniekienė.

Sėkmės Talkai plečiant veiklą, 
kuri apimtų visus Australijos lietu
vius!

IgA

Meteorogija
Meteorologijos stoties vedė

jas diktuoja savo mašininkei:
— Rytoj — šilta, vakare — 

lietus.
— Gaila, — tarė sekretorė, 

— rytoj žadėjau eiti į pasimaty
mą.

— Na, tai gali išbraukti lie
tų, — tarė stoties vedėjas.

Spėjama, kad ateity namai bus 
statomi be vinių ir plaktumo: bus 
naudojama tokia patvari ir stipri ri
šamoji madžiaga - klijai, patikimes
nė už vinis. Amerikoje pastatyta jau 
keletas tokių eksperimentinių na
mų, kurie patikimai stovi jau virš 
dešimties metų.

Sudėjus vieną su kitu
— Tavo galva tai panaši į žmo

gaus, bet tos ausys! savo ilgiu jos 
primena kažkokį gyvulį, - juokiasi 
vienas bičiulis iš antro.

— Taip, teisingai. Mano ausis ir 
tamstos galvą sudėjus, gautųsi tik
ras asilas, - atsako antrasis.

ŽMOGfiUS TEISIŲ DEKLURACIJfl

ĮVADAS

Kadangi visų žmonijos šeimos narių orumo ir jų lygių bei nepakeičiamų teisių pripažinimas sudaro laisvės, teisingumo ir taikos visame pasaulyje pagrindą,kadangi žmogaus teisių nesupratimas ir negerbimas nuvedė į barbariškumą, kuris giliai pažeidė žmonijos sąžinę ir kadangi sukūrimas tokio pasaulio, kuriame žmonės būtų laisvi nuo baimės ir vargo, galėtų naudotis kalbos ir tikėjimo laisve, yra aukščiausias žmonijos tikslas,kadangi svarbu apsaugoti žmogaus teises, kad jis nebūtų priverstas imtis paskutinės priemonės-sukilti prieš tironiją ir priespaudą,kadangi yra svarbu puoselėti tautose draugiškus santykius,kadangi Jungtinėse Tautose susibūrusios tautos naujai patvirtino savo tikėjimą į pagrindines žmogaus teises, į žmogaus asmenybės orumą ir vertę, į lygias vyro ir moters teises ir nutarė vystyti socialinę pažanga, siekti geresnių gyvenimo sąlygų ir didesnės laisvės,kadangi valstybės-nariai Įsipareigojo bendradarbiaudamos su Jungtinėmis tautomis siekti visuotinio žmogaus teisių gerbimo įgyvendinimo,kadangi tų įsipareigojimų įvykdymui didžiausios reikšmės turi vieninga nuomonė apie teises ir laisves,Jungtinių Tautų visumos susirinkimas paskelbė sekančią visuotiną1
ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJĄkaip visų tautų ir nacijų siektiną idealą, kad kiekvienas asmuo ir visi visuomenės organai vadovautųsi šia deklaracija ir stengtųsi žmogaus teisių bei laisvių gerbimą puoselėti švietimu ir auklėjimu, siektų pažangiomis priemonėmis tautinėje ir tarptautinėje plotmėje užtikrinti jų pripažinimą ir vykdymą tiek valstybių, JT narių gyventojų, tarpe, tiek kraštuose, kurie yra pajungti tų valstybių priklausomybei.

1 straipsnis. Visi žmonės yra gimę lygūs laisvės, orumo ir teisių atžvilgiu. Žmonėms yra įgimtas protas bei sąžinė ir jie turėtų bendrauti vienas su kitu broliškumo dvasioje.
2 str. Kiekvienas žmogus turi teisę į šioje deklaracijoje skelbiamas teises ir laisves be jokių rasės, spalvos, lyties, kalbos, religinių, politinių ar šiaip nusistatymų skirtumu., nežiūrint tautinės ar socialinės kilmės, nuosavybės, gimimo ar kitokių sąlygų.Taip pat negali būti daromas joks skirtumas dėl politinio, teisinio ar tarptautinio statuso to krašto, kuriam asmuo priklauso, nežiūrint į tai ar kraštas yra nepiįklausomas, ar yra protektorate, ar neturi savivaldos, arba jei jo suverenumas šiaip suvaržytas.

3 str. Kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens saugumą.
4 str. Niekas negali būti laikomas vergijoje ar baudžiavoje. Vergija ir vergų prekyba yra draudžiama visose jos formose.
5 str. Niekas negali būti kankinamas, su niekuo negali būti elgiamasi nežmoniškai ar pažeminančiai, niekam negali būti taikomos tokio pobūdžio bausmės.
6 str. Kiekvienas žmogus visur turi teisę būti laikomas juridiniu asmeniu.
7 str. Visi žmonės yra lygūs įstatymams ir turi teisę į lygią įstatymų apsaugą. Visi žmonės turi teisę į lygią apsaugą prieš traktavimo skirtumus, kurie galėtų pažeisti šios deklaracijos nuostatus, ir prieš kiekvieną kurstymą tokiam skirtingam traktavimui.
8 str. Kiekvienas žmogus turi teisę į veiksmingą teisišką apsaugą atatinkamuose valstybės vidaus teismuose prieš visus veiksmus, kurie pažeidžia jo pagrindines konstitucijos ar įstatymų garantuotas teises.
9 str. Niekas negali būti savavališkai suimamas, laikomas suimtas arba tremiamas iš krašto.
10 str. Naudodamasis lygiomis teisėmis, kiekvienas žmogus turi teisę į prideramą ir viešą teiseną (bylos nagrinėjimą) nepriklausomame ir bešališkame teisme, kuriam pavesta spręsti apie jo teises ir įpareigojimus, arba apie kurį nors prieš jį iškeltą baudžiamosios teisės apkaltinimą.
11 str. (1) Kiekvienas žmogus, kaltinamas baudžiamu veiksmu turi būti laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė nėra įrodyta remiantis įstatymais viešoje teisenoje, užtikrinant jam visas apsigynimui reikalingas sąlygas.(2) Niekas negali būti teisiamas už savo veiksmus, padarytus tou metu, kai tie veiksmai pagal tautinę ar tarptautinę teisę nebuvo baudžiami. Taip pat negali būti taikoma sunkesnė bausmė, negu toji, kuri buvo taikytina baudžiamojo veiksmo metu.
12 str. Nei vieno žmogaus privatus gyvenimas, šeima, butas, susirašinėjimas, garbė ir reputacija negali būti savavališkai pažeisti. Kiekvienas žmogus turi teisinę apsaugą prieš panašius pažeidimus ir puolimus.
13 str. (1) Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai judėti valstybės viduje ir laisvai pasirinkti sau gyvenamąją vietą.(2) Kiekvienas žmogus turi teisę iš bet kurio krašto, įskaitant ir savąjį, išvykti ir sugrįžti. rut
14 str. (1) Norėdamas išvengti persekiojimo, kiekvienas žmogus turi teisę kituose kraštuose ieškoti globos ir ja pasinaudoti.
(2) Tačiau šia teise negalima pasinaudoti tuo atveju, kai persekiojimas vyksta dėl nepolitinių nusikaltimų arba dėl veiksmų, kurie pažeidžia Jungtinių Tautų siekius bei pagrindus.
15 str. (1) Kiekvienas žmogus turi teisę į valstybės pilietybę.(2) Valstybės pilietybė niekam negali būti savavališkai atimta. Taip pat negali būti atimta teisė keisti pilietybę.
16 str. (1) Subrendę-vyrai ir moterys turi teisę sudaryti santuoką ir kurti šeimą nežiūrint jų rasės, valstybinės pilietybės ar religijos. Jie abu turi lygias teises santuoką sudarant, santuokinio gyvenimo metu ir išsiskiriant.
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SKIRTINGI POŽIŪRIAI
V. Saudargas

’’Dar liepto galo nepriėjome, dar 
yra laiko apsispręsti. Reikėtų mesti 
tas visas suvargusias politikas ir 
nuteikti jaunimą, kad religinis gy
venimas yra tautiškas, yra mūsų 
tautos kraujas ir gyvybė”. (T.Aidai, 
N0.36 - 1975).

Šitoks pareiškimas atspausdintas 
kaip išvada vedamojo straipsnio pa
baigoje - 23.9.1975. Pareiškimas at
spausdintas po nagrinėjimo minties, 
kad lietuvių religiniam gyvenimui 
gręsia pavojus visiško sunykimo.

Teko kalbėti su eile žmonių dėl 
virš minėto pareiškimo ir visi suti
kome, kad tat panašu į panikos 
šauksmą.

Tikiuos, kad kiti galės papildyti ar 
pataisyti mano žemiau dėstomas 
mintis.

Pirmoje eilėje noriu sustoti ties 
tvirtinimu ’’kad religinis gyvenimas 
yra tautiškas”. Čia aš turiu dėmesy
je Romos katalikų bažnyčią. Katali
kų religija yra tarptautinė organi
zacija su jos centru Vatikane - Ro
moje. Gal teisinga pasakyti, kad tai 
yra tarptautinė valstybė, kuri turi 
savo padalinius įvairių valstybių vi
duje, tarytum valstybė valstybėje ir 
ji aiškiai nėra tautinė. Istorijos bė
gyje katalikų bažnyčia kišosi į atski
rų tautinių valstybių vidaus gyveni
mo reikalus, vis kreipdama juos sa
vo naudai, o ne tautiniams intere
sams pagelbėti.

Dabar žvilgterkime kaip katalikų 
bažnyčios veikla pasireiškė periferi
jose, atskirose tautose ir kiek religi
nis gyvenimas ten tautiškas. Pa
grindinės bažnyčios apeigos: mišios, 
išpažintys, krikštas, jungtuvės, lai
dotuvės ir k. yra tarptautinės for
mos ir turinio atžvilgiu. Iš esmės, 
visumoje vertinant'katalikų religinį 
gyvenimą jis yra tarptautinis savo 
forma ir turiniu ir atmetus vieną ar 
kitą smulkmeną jis savyje tautišku
mo neturi. Faktinai katalikų religi

jos atėjimas į Lietuvą sunaikino lie
tuvių tautinę religiją per prievartą. 
Neseniai pradėta plačiau naudoti 
tautinė kalba, vietoje lotynų kalbos, 
bažnytinėse apeigose pirmoje eilėje 
turėjo pasitarnauti Vatikano politi
kai pripildyti tuštėjančias bažny
čias, gi antraeilis dalykas, tam pa
čiam tikslui siekti, buvo meškerės 
metimas į tautines ambicijas. Jei 
nueina į bažnyčią lietuvis - jis nepa
daro jos tautiška savo atėjimu, taip 
kaip nuėjęs į žydo krautuvę jos ne
padarai lietuviškai tautiška.

Ištikrųjų būtų didelis jaunimo 
klaidinimas aiškinant, kad religinis 
gyvenimas yra tautiškas. Negalima 
pakeisti tautiškumo religiniu gyve
nimu, nes tai yra du skirtingi daly
kai ir pasitaiko, kad tarp jų atsiran
da konfliktas. Buvo laikas, kada 
Lietuvoje bažnyčiose buvo naudoja
ma lenkų kalba grynai prieš lietuvių 
tautiškus interesus ir tikslu sunai
kinti lietuvių tautą. Per istorijos bė
gį mes matome kad Vatikanas visa
dos vedė politiką neatsižvelgiančią į 
žmonių tautinius interesus.

Paskutinis pavyzdys lietuviams 
yra Helsinkio konferencija, kur Va
tikanas pasirašė Lietuvos inkorpo
racijos į Sov S-gą pripažinimą. Tu
rint dėmesyje Vatikano įsipareigo
jimus Helsinkyje, lietuviai kunigai 
Lietuvoje turės pataikauti Mas
kvos politikai norėdami toliau tęsti 
savo religinį gyvenimą, kuris bus 
prieš lietuvių tautinius interesus. 
Kas dabar galėtų sutapatinti religinį 
gyvenimą su tautišku?

Vatikano taisyklė, kaip pasakyta 
Švento Povilo laiške romėnams: 
’’Kiekvienas turi paklusti valstybės 
autoritetui, nes jokia valdžia neeg
zistuoja be Dievo valios ir esamoji 
valdžia yra atsiradusi iš Dievo”. Va
tikano žodžiais lemta lietuvių tautai 
paklusti Sov. S-gos valdžiai. Katras 
patrijotas lietuvis su tuo sutiks. Čia 

išsiskiria keliai tarp Vatikano ir 
Lietuvos.

Labai įdomus klausimas, kodėl 
Vatikanas dalyvavo Helsinkio kon
ferencijoje, kurios pagrindinis tiks
las buvo antrojo pasaulinio karo re
zultatų politinis patvirtinimas, nors 
Vatikanas kare nedalyvavo. Helsin
kio konferencijos nutarimuose yra 
visiems dalyviams bendras įsiparei
gojimas - suteikti tikėjimo ir galvo
jimo (bet ne kalbėjimo -V.-S.) laisvę 
savo žmonėms. Ištikrųjų tai tuščias 
ir bevertis burbulas, nes kitoje vie
toje tos pačios konferencijos nutari
muose pasakyta, kad visi kraštai 
’’turi teisę visiškos laisvės sąlygomis 
nustatyti, kada ir kaip nori, savo vi
daus ir užsienio politinį, ekonominį, 
socialinį ir kultūrinį vystymąsi”. Tat 
reiškia, kad religinės laisvės bus 
tiek, kiek Sov. S-ga norės duoti.

Vatikanas aiškiai suprato, kad 
Helsinkio sutartis nieko gero nežada 
katalikų bažnyčios ateičiai Lietuvo
je. Todėl Vatikanui atrodė logiška 
gelbėti tai, ką dar galima. Katalikų 
bažnyčios turtai Lietuvoje buvo nu
savinti, taip kaip belgų elektrinė 
Kaune ir kitos užsieniečių nuosavy
bės. Jei belgai ir kiti gavo atlygini
mą už savo turtus, tai kodėl Vatika
nas negalėtų gauti atlyginimo už 
bažnyčios turtus.

Vatikano ir Sov. S-gos deryboms 
tat buvo labai svarbus punktas, gi 
Sov. S-ga reikalavo Vatikano parašo 
Helsinkio konferencijoje. Laikas pa
rodys kas ką apgavo, kas juoksis 
paskutinis.

Žinoma, jei Lietuva atgaus nepri

PADĖKA -i
; ‘v- ban siv

Nuoširdžiai dėkoju gerb. kun. P. Butkui už aplankymą manęs ligoni
nėje ir pranešimą apie mano ligą bažnyčioje. Taip pat dėkoju Liet. Mote
rų Soc. Globos Draugijai už paskelbimą apie mano ligą spaudoje ir Drau
gijos atstovams p.p. Zeliogams už lankymą ligoninėje. Ačiū p.p. Dirgin- 
čiams už lankymą ligoninėje ir namuose.

J. Ničajienė

klausomybę,. kam Vatikanas ma
žiausiai įtakos gali turėti, ir jei dar 
egzistuos Lietuvoje katalikų religi
ja, Vatikanas tikisi dovanom atgauti 
bažnyčios turtus. Neabejotinai lo
giškas biznieriškas galvojimas.

Pareiškimas, kad - ’’reikėtų mesti 
tas visas suvargusias politikas ir 
nuteikti jaunimą, kad religinis gy
venimas yra tautiškas” yra panikos 
šauksmas, nereikalingas, neteisin
gas ir negali sulaukti nei paramos 
nei užuojautos.

Pirmiausiai, mes visi išeivijoje 
pažįstame savo kunigus ir juos ver
tiname kaip patrijotus lietuvius ir 
mes jų neidentifikuojame su Vati
kano politika ir jų nekaltiname dėl 
Vatikano politikos. Jei Vatikano po
litika pakenks katalikų bažnyčiai 
Lietuvoje, tat bus Vatikano diplo
matijos istorijoje užregistruota 
klaida. Išeivijoj lietuvių tautinis ar 
religinis gyvenimas neturėtų būti į- 
maišytas į Vatikano ir Sov. S-gos 
santykius.

Mes žinome kas yra lietuvių - ’’su
vargusi politika”, tai yra Lietuvos 
išlaisvinimo pastangos. V. Kudirka, 
Dr. Basanavičius ir kiti - turėjo irgi 
panašios ’’suvargusios politikos” lai
kotarpį, bet jie nepuolė į paniką. Ir 
šiandien nereikėtų siūlyti atsisakyti 
tos ’’suvargusios politikos”, kurios 
rėmėju tu dar vakar buvai.

Valstybių gyvenimas yra politika, 
iaimėjimai, pralaimėjimai ir vėl lai
mėjimai ir t.t. Politinėje veikloje 
negali būti sustojimo. Politika yra 
per istoriją besitęsiantis procesas su 
besikaitaliojančiais rezultatais.

(2) Santuoka gali būti sudaroma tik laisvu ir pilnu būsimų santuokininkų valios 
vieningumą.

(3) Šeima yra natūralūs pagrindinis visuomenės vienetas ir turi teisę reikalauti 
sau visuomenės bei valstybės apsaugos.

17 str. (1) Kiekvienas žmogus turi teisę į nuosavybę pavieniui ir bendrai su 
kitais.

(2) Nuosavybė niekam negali būti savavališkai atimta.

18 str. Kiekvienas žmogus turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Ši 
teisė apima laisvę keisti savo religiją ar įsitikinimą, skelbti juos viešai ar 
privačiai pamokslais, pamaldomis, apeigomis, praktikavimu.

19 str. Kiekvienas žmogus turi teisę į laisvą savo nuomonės pareiškimą. Į šią 
teisę įeina laisvė nekliudomai savo nuomonės laikytis, be to laisvė visomis 
susižinojimo priemonėmis priimti ir skleisti informacijas bei idėjas.

20 str. (1) Kiekvienas žmogus turi teisę į taikių tikslų susirinkimų bei sąjungų 
laisvę.

(2) Niekas negali būti verčiamas priklausyti kuriai nors organizacijai.

21 str. (1) Kiekvienas žmogus turi teisę dalyvauti savo krašto viešųjų reikalų 
tvarkyme-betarpiškai ar per laisvai rinktus atstovus.

(2) Kiekvienas žmogus turi teisę vienodomis sąlygomis būti priimtas į viešas 
savo krašto tarnybas.

(3) Liaudies valia sudaro visuomeninės santvarkos autoriteto pagrindą. Ši 
valia turi būti išreiškiama periodiniais nesuklastotais rinkimais, kurie turi vykti 
vadovaujantis visuotina lygia rinkimų teise, slaptai balsuojant, ar naudojantis 
kita tolygios vertės rinkimų tvarka.

22 str. Kiekvienas žmogus turi teisę į socialinę apsaugą. Kiekvienas žmogus, 
būdamas visuomenės nariu ir remdamasis valstybės vidaus įstatymais bei tarp
tautiniu bendradarbiavimu gali naudotis ūkinėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis 
teisėmis, kurios yra reikalingos jo žmogiškam orumui ir laisvam asmenybės 
vystymuisi. Šios teisės jam suteikiamos atsižvelgiant į kiekvienos valstybės 
organizaciją ir jos turimas priemones.

23 str. (1) Kiekvienas žmogus turi teisę į darbą, gali laisvai pasirinkti profe
siją, reikalauti prideramų darbo sąlygų bei globos nedarbo atveju.

(2) Visi žmonės turi teisę į vienodą atlyginimą už tą patį darbą ir negali būti 
skirtingai traktuojami.

(3) Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę i teisingą atlyginimą, užtikrinantį 
žmogiškam orumui atatinkančią jo ir jo šeimos egzistenciją.

(4) Kiekvienas žmogus turi teisę savo reikalų apsaugai sudaryti profesines 
sąjungas ir toms sąjungoms priklausyti.

24 str. Kiekvienas žmogus turi teisę į poilsį ir laisvalaikį, į protingą darbo 
laiko apribojimą ir periodines, apmokamas atostogas.

25 str (1) Kiekvienas žmogus turi teisę į tokį pragyvenimo lygi, kuris užti
krintų jam ir jo šeimai gerbūvi bei sveikatą. Jis turi teisę į maistą, rūbus, 
medicinini aptarnavimą, socialinės apsaugos priemones, globą nedarbo atveju, 
ligos, invalidumo, našlystės, senatvės ir visais tais atvejais, kai be savo kaltės 
netenka pragyvenimo priemonių.

(2) Motina ir vaikas turi ypatingą teisę į pagalbą ir paramą. Visi vaikai-santuo- 
kiniai ir nesantuokiniai-naudojasi vienoda socialine apsauga.

26 str. (1) Kiekvienas žmogus turi teisę į švietimą. Mokslas turi būti nemo
kamas bent elementarinėse ir pagrindinėse moklyklose. Elementarinių mokyklų 
lankymas yra privalomas. Specialus ir profesinis mokymasis turi būti visuotinai 
prieinamas. Pagal gabumus visiems taip pat turi būti prieinamas ir aukštasis 
mokslas.

(2) Suteikiant žmogui išsilavinimą būtina siekti išvystyti jo asmenybę, stiprinti 
pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Siektina savitarpio visų 
tautų, rasių ir religinių grupių susipratimo bei draugiškumo, remti Jungtinių 
Tautų veiklą taikai tarp tautų išlaikyti.

(3) Pirmoje eilėje tėvai turi teisę parinkti savo vaikams išsilavinimo pobūdį.

27 str. (1) Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai dalyvauti visuomenės kultūri
niame bei moksliniame gyvenime, naudotis to gyvenimo pasiekimais.

(2) Kiekvienas žmogus turi teisę į moralinę ir materialinę savo reikalų, kurie 
gali išplaukti iš jo kaip mokslininko, literato ar menininko darbo, apsaugą.

28 str. Kiekvienas žmogus turi teisę į tokią socialinę ir tarptautinę santvarką, 
kurioje būtų pilnai įgyvendintos šioje deklaracijoje minėtos teisės ir laisvės.

29 str. (1) Kiekvienas žmogus įpareigo’tas dirbti visuomenei, kurioje ir tėra 
galimas laisvas bei pilnas jo asmenybės išvystymas.

(2) Naudodamasis savo teisėmis ir laisvėmis kiekvienas žmogus gali būti 
varžomas tik tokiais apribojimais, kurie yra įvesti įstatymu, siekiant užtikrinti 
kitų asmenų teises ir laisves, remiantis teisėtais moralės, viešosios tvarkos, visuo
tinio gerbūvio bei demokratinės visuomenės dėsniais.

(3) Teisių ir laisvių įgyvendinimas jokiu būdu negali būti priešingas Jung
tinių Tautų siekiams bei pagrindams.

30 str. Joks šios deklaracijos nuostatas negali būti aiškinamas taip, kad suda
rytų pagrindą kurios nors valstybės, grupės, asmens veiksmams, kuriais būtų 
siekiama panaikinti šioje deklaracijoje nustatytas teises ir laisves.

Pastaba: Žmogaus teisių deklaracija buvo priimta Jungtinių 
Tautų visumos susirinkime 1948 m. gruodžio 10 d. Šis tekstas 
į lietuvių kalbą verstas iš vokiškojo leidinio „10 Jahre Vereinte 
Nationen“ (Frankfurt 1956).

Išleido Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 1962 m.

Nuolat skaitome ir girdime apie 
Žmogaus Teisių Deklaracijų, ja 
grindžiami įvairūs politiniai teigi
mai, memorandumai ir t.t., bet at
rodo retas iš mūsų skaitytojų yra 
susipažinęs su šia deklaracija ištisai. 
Esame įsitikę, kad būtų naudinga ir 
pravartu susipažinti su Žmogaus

Teisių Deklaracija kiekvienam. 
Skelbiame jų lietuviškai, parengtų ir 
išleistų Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto 1962 m. Jeigu atsi
rastų pageidavimų, galėsime vėliau 
paskelbti ir originalo kalba - angliš
kai. M.P. Red.
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ŽVILGSNIS Į MELBOURNO 
KLUBĄ.

Tiek metų stebėdama mūsų vi
suomeninį gyvenimą ir pasikalbėjusi 
su kitais klubo nariais, iškilo mintis, 
kad asmenys, kurie stebinančiai at
lieka savo vaidmenį bendram reika
lui ir kuriems tenka didžiausia naš
ta, mažiausiai minimi ir mažiausiai 
jiems dėkojame. Mažai naudos kūno 
sielos palaimai, kada tik nekrologe 
iškeliami nenuilstamo darbo vaisiai.

Paskutiniu laiku dėmesį ypatingai 
patraukia Melbourne Klubo Tary
bos aktyvi veikla. Palaima tiesiog 
plūsta jų darbuose. Tad nenuostabu, 
kad p. Antanas Ramanauskas per 
paskutinį metinį visuotinį Klubo su
sirinkimą gavo beveik šimtą pro
centinį balsų skaičių iš abiejų gene
racijų atstovų. Ponas Ramanauskas 
jau antrą kadenciją stovi atsako- 
mingose Klubo Pirmininko pareigo
se ir jis atlieka jas su dideliu atsi
davimu. Ryškiai galima pastebėti, 
kad jis į Lietuvių Namus padarė di
delį įnašą, savo nenuilstamu darbu 
ir rūpestingu planavimu, nežiūrint, 
kad dėl vieno projekto buvo iškeltas 
nepasitenkinimas, bet galiausiai 
niekas neliko nuskriaustas.

Visi pasakys, kad malonu jauku į 
Lietuvių Namus dabar užeiti. Daug 
kas atitaisyta, patobulinta, skonin
gai įtaisyta įvairūs patogumai. 
Svarbiausi^ visoms organizacijoms 
užtenka vietos ir atrodo visi broliš
kai sugyvena. Politinės simpatijos 
Klube neegzistuoja. Pasitaikius ne- 
nesklandumams Klubo pirmininkas 
visada stengiasi išlyginti. Tokia be
tarpiškai neutrali Lietuvių Namuose 
atmosfera kiekvieną savaitgalį su

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

PIETŲ AFRIKOJE
Rašo V. Bakaitis

Atrodo, kad visi keliautojai grįžta 
į Australiją per Azijos kraštus. Mes 
nutarėm grįžti per Pietų Afriką.

Kelionė lėktuvu iš Paryžiaus iki 
Johannesburg© užtrunka 12 
valandų. Iš oro Pietų Afrika atrodo 
kaip Centrinė Australija - dykumos 
ir uolos. Skirtumas tas, kad Pietų 
Afrikos dykumose matosi baltos li
nijos - keliai, kurie veda į kasyklas.

Johannesburg iš oro atrodo kaip 
Broken Hill, be vandens, be žalumy
nų. Tarptautinis aerodromas 
maždaug toks pats, kaip Canberros. 
Muitininkai ir policininkai yra, atro
do, anglai kolonistai - ūsuoti, išbalę, 
kalba cockney akcentu, pilni aro
gancijos. Krato visus čemodanus, 
atidaro kiekvieną bonką. Bet svar
biausia,ieško užsienietiškų laikraščių 
ir magazinų. Konfiskuoja visus 
Playboy arba kitokius sex žurnalus.

Aerodrome juodųjų nesimato, tik 
du šlavėjai dirba patylom.

Atvykome į Johannesburgą be 
reikalingų vizų, ir mus išlaikė ketu
rias valandas, kol gavome leidimą 
pasilikti dviem dienom. Klausinėjo, 
kodėl čia atvykom, ką pažįstam, ko
kiais reikalais norime kalbėtis su 
pažįstamais. Pildome formas po for
mų.

Laukdami aerodrome vizos susi
pažįstame su viena balta mergina, 
kuri laukianti vizos jau keturios die
nos. Policijos klausinėjamas aš neiš
drįsau paminėti savo pažįstamo pa
vardės. Nors buvome paskirti į nu
rodytą viešbutį, bet rizikuodami 
areštu pasirinkome sau tinkamą ho- 
telį miesto centre.

Kotelyje juodų tarnų daugybė. 
Neša čemodanus, atidarinėja duris, 
patarnauja mandagiai, nuleidę gal
vas. Atsako į klausimus, bet vengia 
kalbėti.

Įvertinkime ir juos
traukia nemažą skaičių žmonių. 
Dažnai galima sutikti tautiečių, ku
rių ilgus metus lietuvių tarpe nesi
matė. Man prisimena prieš daugel 
metų pasakyti prof. Jono Jablonskio

Vaizdelis Lietuvoje

Miestas yra aukštumoje. Vėjai iš 
visų pusių, nėra nei upės, nei ežero, 
nei padorių parkų ar medžių. Aukso 
ir deimantų kasyklos matosi mieste 
ir priemiesčiuose.

Paskambinau savo pažįstamam, 
kurį čia vadinsiu kaip p. C.F. ir jis 
pažadėjo susitikti po darbo valandų.

Skubame apžiūrėti miesto. Visur 
begalybė juodųjų. Krautuvės apy
tuštės. Keisčiausia, kad niekas ne
bando tau įsiūlyti prekių. Jeigu ne
turi, tai paprastai ir trumpai atsako: 
neturime, eik į kitą krautuvę. Tele
vizijos dar nėra, bet jau organizuo
jama. Didesnės krautuvės, atrodo, 
yra žydų rankose. Juodieji dirba 
prie statybų, šluoja miestą, dirba 
restoranuose kaip kelneriai.

Užsukam į vieną pub’ą. Toks pats 
kaip kur nors Sydnejuje. Pasigirdo 
didžiausias triukšmas. Mat, čia mo
terims negalima eiti į pabus, tik vy
rams, kaip kad buvo Australijoje 
prieš dvidešimt metų.

Autobusai ir traukiniai suskirsty
ti baltiesiems ir juodiesiems. Taip 
pat daktarai, ligoninės, ir net suolai 
gatvėse. Nematėm krautuvių su už
rašais ’’tik baltiesiems”, bet juodųjų 
krautuvėse ir gi nematėm.

Priemiesčiai suskirstyti rasių 
pagrindais. Turtingieji balti gyvena 
šiaurinėje pusėje, neturtingieji balti 
vakarinėje, o spalvotieji (indai ir kt.) 
vėl kitur. Juodieji gyvena stovyklo
se užmiestyje,iš kur jie atvežiami ir 
nuvežiami į darbus. Laimingesni 
juodieji, turėdami darbus priva
čiuose namuose. Jie gauna kambarį 
ir maistą pas šeimininkus ir nedidelį 
atlyginimą. Bet labai daug juodųjų 
matosi vaikščiojančių po miestą be 
darbo ir gana gražiai ir tvarkingai 
apsirengusių. Kas jie tokie, neteko 
patirti. Nepatartina kalbėtis su juo

žodžiai. Tarp kitko jis pasakė: ’’Jei 
kas imtų pagaliau ir iškeltų objek- 
tingai ar bešališkai visas mūsų ne
santarvės ligas ir rastų kokį gerą 
vaistą joms gydyti, tas padirbtų 

daisiais viešose vietose.
Johannesburge sutemsta gana 

greitai, kaip ir Australijoje. Mūsų 
pažįstamas ponas C.F. atvažiavo į 
hotelį ir susipažinom asmeniškai, 
nors ir anksčiau susirašinėjom. Jis 
labai aiškiai ir tiesioginiai pareiškė, 
kad esąs žydų kilmės. Tėvas atvyko 
į Pietų Afriką 1926 m. iš Panevėžio. 
Jis pats C.F. gimęs Pietų Afrikoje, 
sesuo gimusi Lietuvoje. Lietuviškai 
jau nekalba.

Vakarienę valgome geriausiame 
Johannesburg© restorane, kurio 
šeimininkė lenkė, o jos vyras pran
cūzas, gerai žino Vilnių ir Trakus. 
Kelneriai juodieji. Prie kitų stalų 
kalba vokiškai, olandiškai, yra net 
lenkų stalas.

Mūsų pažįstamasis p. C.F. aiški
na, kad sekmadienį buvo pasikvietęs 
kitus lietuvius pas save, bet labai 
nustebo, kad turime išvykti šešta
dienį iš ryto. Pažadėjo bandyti pra
ilginti mūsų vizą, nes norėtų, kad 
pasiliktumėm. Mat, nebuvo sutikęs 
jokio lietuvio iš užsienio.

Pasirodo, kad taip yra: visas biz
nis Johannesburge yra žydų ranko
se. 80% žydų iš Lietuvos ir beveik 
visi iš Panevėžio arba jo apylinkių. 
Sunkūs buvo laikai tėvams, bet vai
kai labai gerai gyvena.

Mūsų pažįstamas aprodo prie
miestį, kuriame jis ir kiti turtingi 
žydai gyvena. Namai ir sodai geres
ni, negu Toorak Melbourne. Jis pats 
turi žmoną ir du vaikus, ir šešis 
tarnus. Šeimininkas jis geras - lei
džia savo tarnams atsivežti žmoną ir 
vieną vaiką; kiti vaikai turi grįžti į 
džiungles pas senelius.

Prie kavos kalbame apie gyveni
mą Pietų Afrikoje. ’’Dėl gero ir pa
togaus gyvenimo mes turime apri
botą asmeninę laisvę”, kalba C.F. 
’’Pagaliau Paryžius tįk už 12 valan
dų”, - pastebiu aš. Laisvę juodie
siems galima suteikti tik palaipsniui. 
Jokio pavojaus isv vietinių. Ginčai 
tarp juodųjų gana dažni - juk net 8 
tautelės gyvena Pietų Afrikos teri
torijoje. Prie kiekvienos juodųjų 
stovyklos yra ir kariuomenės sto- 

mūsų visuomenei labai naudingą 
darbą...”

Lietuvių išeivijos suskirstymas į 
įvairias organizacijas yra visai geras 
dalykas. Kiekviena organizacija 
skatinama atiduoti savo įnašą visų 
bendrai sandorai. Lietuvių Namų 
Klubo Taryba čia pilnai atlieka s&vo 
vaidmenį - visus apjungia po vienu 
stogu ir sulydina į galingą visumą. 
Taip stengiasi išlaikyti vienybės ir 
taikos dvasią, o tuom daug atsiekė.

Pasikalbėjus su p. Ramanausku 
paaiškėjo, kad jis numato dar nema
žai gerų projektų artimai ateičiai, 
kuriuos jam tikriausiai irgi pasiseks 
įvykdyti. Man džiugu, kad jis prita
ria, jog pirmoje vietoje moterims 
virtuvėje reikalingi nauji įtaisymai 
darbo palengvinimui. Dar jis primi
nė, kad maloniai laukia visų dažno 
atsilankymo į Lietuvių Namus ir 
Klubą, kur prie stalo teniso ar šach
matų lentos arba tiktai susitikti su 
draugais ar pažįstamais, užkandant 
ir išgeriant, galima ir nuoširdžiai 
pasikalbėti.

Kartu su visais pilkais Klubo na
riais, dėkoju p. Ramanauskui už są
žiningą, su pilna lietuviška siela at
sidavimą bendram reikalui ir linkiu 
jam ir visai Tarybai geriausios sėk
mės, tai Melbourne Klubo Namai vis 
toliau vis gražiau klestės.

A.B.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MOTŲ PABTOG*

vykia. Keliai geri - kariuomenę ir 
policiją galima perkelti labai greitai.

Valdžia net ir privačiuose namuo
se nekritikuojama, bet Mr. Whitlam 
Pietų Afrikoje yra priešas Nr. 1.

Grįžtame į viešbutį vėlai. Juodieji 
tarnai dirba ir naktimis.

Kitą rytą p. C.F. mus pasiima iš 
'viešbučio gana anksti. Važinėjam ir 
aplankom keletą fabrikų. Jo fabrike 
dirba 600 žmonių, jų tarpe yra ir 
juodųjų. Kitų fabrikantų pavardės 
irgi lietuviškos - Kleinas, dabar 
Klein, Grosas ir t.t. Visi antros ge
neracijos ateiviai. Be išimties visi 
labai turtingi.

Be žydų dar yra Johannesburge 
šešios lietuvių šeimos. Mini pavar
des, kaip Vincas ir Romas Lasaičiai. 
Lietuvių katalikų nėra.

Ponas C.F. visą laiką akcentuoja - 
nesvarbu kokios tikybos, lietuvis 
lieka lietuviu, vieni kitiems turime 
padėti. Kalba apie lietuvišką nuo
širdumą. Iš tėvų pasakojimų žino 
daug apie Lietuvą, kur ji yra ir ko
kia padėtis dabar. Nemini vokiečių 
laikų.

Sustojame prie sinagogos. Dide
lėmis raidėmis kažkas užrašyta. Be 
galo nustebom iššifravę - ’’Panevė
žio vardo singoga”. C.F. aiškina, kad 
jo tėvo pastangomis sinagoga pava
dinta tuo vardu. Kita ir tolimesnė 
staigmena, kada sustojome prie 
’’Panevėžio vardo pradžios mokyk
los” ir ’’Panevėžio vardo gimnazi
jos”, kur mokosi ir mūsų pažįstamo
jo vaikai. Nors mokyklose lietuvių 
kalbos ir nemokoma, bet Lietuvos 
vardas dažnai minimas istorijos pa
mokose, - aiškina C.F.

Vizų pratęsti nepavyko. Išvažiuo
ti turime rytoj anksti iš ryto. Nega
lėsime dalyvauti barbeque .ir susi
tikti su kitais lietuviais, bet jeigu jie 
visi taip galvoja ir kalba apie Lietu
vą, tai graži pamoka visiems pasau
lio lietuviams.

Atsisveikindamas pakviečiau 
poną C.F. apsilankyti pas mus, kai 
sekantį kartą bus Sydnejuje, kur jo 
bendrovė irgi turi fabriką.

’’Aplankysime lietuvių klubą” - 
prižadėjau jam.

’’Lietuvis lieka lietuviu - nesvarbu 
tikyba” - šypsodamasis atsako ponas 
C.F.

Mūsų Pastogė Nr. 40, 1975.10.13, psl. 6

6



NAMIE IR PASAULY
SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO 

VIEŠAS ŠACHMATŲ 
TURNYRAS

Spalio 15 d. (trečiadienį) prasidės 
antrasis Sydnejaus Lietuvių Klubo 
remiamas viešas šachmatų turny
ras, kuriame dalyvaus geriausi 
N.S.W. australai šachmatininkai 
kartu ir lietuviai.

Praėjusiais metais pirmasis tur
nyras praėjo labai sėkmingai. Aus
tralų spaudoje buvo išgirta mūsų 
organizacija, o ypatingai labai geros 
sąlygos žaidimams. Mažai kam žino
mas Lietuvių Klubas pasidarė visų 
Sydnejaus šachmatininkų populia
riausia vieta. Tad šiais metais daly
vių gali būti dvigubai daugiau.

Klubo šachmatų sekcija neturi 
pakankamai šachmatų figūrų ir len
tų, tad prašome lietuvių pagalbos: 
kas turite, paskolinkite turnyro 
pravedimui.

Būtų gera proga dar daugiau iš
garsinti lietuvių vardą australų 
šachmatininkų tarpe, jeigu atsirastų 
lietuvis ar organizacija, kuri paau
kotų turnyro laimėtojui taurę. Tau
rės išlaidos neprašoktų 20 dolerių, 
bet tai būtų prisiminimas lietuvių 
turnyro.

Pagal australų paprotį taurės au
kotojas pats įteikia taurę, kurioje 
padaromi įrašai, kas ją aukojo, tur
nyro organizatoriai ir laimėtojas.

Dar kartą kreipiuos į Sydnejaus 
lietuvius ir į organizacijas prašyda
mas paramos. Šiuo reikalu reikalin
gos informacijos teikiamos kiekvie
ną trečiadienį prieš prasidedant žai
dimams Lietuvių Klube.

Drauge kviečiu visus Sydnejaus 
lietuvius šachmatininkus šiame tur
nyre kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

V.A.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDAS

Sydney Lietuvių Aukos.

Australijos Lietuvių Fondo Syd
ney Įgaliotinio p. B. Stašionio inicia
tyva birželio 29 d. Sydney Lietuvių 
Klube įvyko vakaras, kurį, įgalioti
niui susirgus, gražiai pravedė p.p. . 
Stašionienė ir A. Reisgys. Vakaro 
pelnas 507.34 dol. gražiu įnašu padi
dino A.L. Fondo lėšas ’’Talkoje”.

A.L. Fondui aukojo: 150 dolerių - 
Sydney Lietuvių Klubas, 50 dol. - K. 
Butkus ir N. žygienė, po 20 dol. - 
p.p. P. Alekna, J. Ramanauskas, B. 
Stašionis, 15 dol. - p.p. Sakalauskai, 
po 10 dol. - p.p. J. Ramanauskas, J. 
Ramanauskas, V. Shopis, S. Šalu- 
gienė, po 5 dol. - p.p. V. Augustina- 
vičius, A. Jasaitis, kiti - mažesnėmis 
sumomis. Be to, šio vakaro loterija, 
kuriai laimikius - fantus paaukojo p. 
M. Zakaras ir kiti, davė A.L. Fondui 
196.34 dolerių įnašą.

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems čia paminėtiems au
kotojams - vakaro dalyviams, p. M. 
Zakarui, p. A. Plūkui ir jo oktetui, 
veikliam Įgaliotiniui p. B. Stašioniui, 
bei jo padėjėjams p.p. L. Stašionie- 
nei ir A. Reisgiui.

A.L. Fondo Valdyba tiki, kad tau-

Vilniaus operos solistės N. Am
brazaitytės atsisveikinimo su Syd
nejaus lietuviais vakaras - koncertas 
įvyko spalio 4 d. Latvių salėje 
Strathfielde.

Nors ir nedidelis klausytojų skai
čius spalio 4 d. dalyvavusių atsisvei
kinime su viešnia iš Lietuvos Vil
niaus operos soliste N. Ambrazaity
te Latvių salėje Strathfielde, bet 
žavioji dainininkė visus apžavėjo, 
net ir akompaniatorių, kuris vienas 
iš tų, kurie atrenka ir angažuoja 
Australijos operai solistus iš užsie
nio. Jis pakvietė ją į interview ir ga
limas daiktas, kad ji bus angažuota 
kuriam nors sezonui Australijos 
operoje. Galėsime didžiuotis lietu
vaite dainininke, kuri žavės tūks
tančius Sydnejaus operos rūmuose.

***

Brooklyne (USA) leidžiamas kul
tūros žurnalas ’’Aidai” birželio nu
mery paskelbė ir Australijos lietu
vių kūrybos: iliustruotas Melbourne 
gyvenančio dail. Adolfo Vaičaičio 
darbais ir du puslapiai V. Kazoko 
poezijos.

***

Dr. J. Girnius, Aidų žurnalo re
daktorius, ruošia monografiją apie 
pereitų metų pabaigoje mirusį pro
fesorių Juozą Brazaitį. Jis kreipiasi į 
visus prašydamas medžiagos ir pri
siminimų, ypač iš jo buv. mokinių ir 
bendradarbių. Turimą ar paruoštą 
medžiagą siųsti iki lapkričio mėn. 
šiuo adresu: Dr. J. Girnius, 27 Ju
liette St., Boston, Mass,, 02122, 
U.S.A.

ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRM 
A. ŠIMKUS ADELAIDĖJE

Atostogaudamas pas savo tėvus 
Adelaidėje, Krašto Valdybos pirm. 
A. Šimkus turėjo progos susitikti su 
adelaidiškiais visuomenininkais ir 
juos supažindino su Krašto Valdy
bos veikla ir bendruomeniniais rū
pesčiais.

Kadangi susitikimas nebuvo 
skelbtas spaudoj ir plačiau nerekla
muotas, tad pasikalbėjime dalyvavo 
gana kuklus būrelis. Nežiūrint to, 
pirmininko iniciatyva sueiti į kon
taktą su veiklesniais adelaidiškiais 
buvo naudinga ir sveikintina.

Plačiau sustota prie Krašto Val
dybos pastangų atšaukti Australijos 
vyriausybės Pabaltijo kraštų pripa
žinimą Sov. Sąjungai. Sutartinai 
veikiant su Baltų Taryba ir Europos 
pavergtų tautų komitetu norima per 
ateinančius Australijos parlamento 
rinkimus šį klausimą vėl plačiai iš
kelti ir įvesti į rinkiminę propagan
dą.

Dabrtinis opozicijos lyderis Mr. 
Fraser yra viešai pareiškęs, kad jis, 
atėjęs į valdžią šį nenormalų ir ab
surdišką tiek savo esme tiek ir pro- 

tiečių sudėtos Fondui aukos, kurio 
tikslas remti visokeriopą Australi
jos lietuvių kultūrinį reiškimąsi, 
duos palūkanų gražiais kultūrinės 
veiklos rezultatais.

A.L.F. Valdyba

AUSTRALUOS LIETUVIŲ FON
DO ĮGALIOTINIAI

Sydney - B.Stašionis, Liet. Klubas, 
16-18 East Terrace, Bankstown,2200 
Adelaide - St.Dainius, 25 Manuel 
Ave., Blair Athol, S.A. 5084 
Newcastle - J.Lizdenis, 17 Michael 
St., Maryvflle, N.S.W. 2293

Australijos Lietuvių Fondo adre
sas:

Aust. Liet. Fondas, c/o Talka, 50 
Errol St., North Melbourne, Vic. 
3051.

Kalėdinės dovanos
Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlome labai aukštos 

kokybės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas kiekvienai šeimai 
Lietuvoje.

KALĖDINIA 1975.

3 metrai puiki vilnonė angliška medžiaga eilutei, 2,75 m. stora crimp
lene medžiaga meteriškam kostiumėliui, arba moteriškam paltui, vyriški 
nailoniniai marškinai, arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas labai 
geras megztinis, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės skarelės, 2 
poros vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailoninių kojinių, 1.80 m. 
crimplene medžiaga suknelei, arba 1 sv. vilnonių mezgimui siūlų, 1 sv. 
šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis. $ 130.00

Paruošiame specialius maisto produktų siuntinius. Kaina su muitu ir 
persiuntimo išlaidomis. $ 35.00

Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
3 m. labai gera angliška kostiuminė medžiaga $ 34.00
Stora su ornamentais crimplene medžiaga 1 m. $ 5.50
Crimplene medžiaga suknelėms 1 m. $ 5.00
Nailoninis kailis moteriškam paltui $ 27.00
Dirbtinis mink moteriškam paltui $ 42.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga $ 30.00
Vilnonė gėlėta skarelė $ 5.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių _ $ 8.00
Įvairių spalvų perukai $ 24.00
Nailoniniai marškinai $ 8.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai $ 13.50
Šitos kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu. Reikia dadėti tik per
siuntimo išlaidas $ 13.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, kurias 
negalima iš čia pasiųsti.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E.2, England.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

cedūra Whitlamo žygį - pripažinimą 
- atšauksiąs.

Gyvenimo praktika yra parodžiu
si, kad dauguma politikų savo prieš
rinkiminius pažadus po laimėjimo 
pamiršta arba skaitydamiesi su gy
venimo tikrove netenka galimybių 
jų įgyvendinti. Tačiau nežiūrint 
to, daromi visi žygiai ir įmanomas 
spaudimas, kad rinkimų metu šis 
klausimas vėl išeitų į viešumą ir pri
pažinimas bet kokia forma būtų 
anuliuotas.

Buvo paliesti ir kiti mūsų bend
ruomenės visuomeniniai ir kultūri
niai aspektai. Iškelta visa eilė klau
simų, į kuriuos pirmininkas atsakė.

Pirmininkas pasidžiaugė Krašto 
Valdybos narių darniu ir nuoširdžiu 
bendradarbiavimu. Pačioje bend
ruomenėje nesijaučia jokio tryni
mos! ar įtampos, ir tai teikia vilčių 
našiam darbui.

PRANEŠIMAS

Skautų Tėvų Komitetas kartu su 
Savaitgalio Mokykla ruošia 

gegužinę,
kuri įvyks spalio 19 d. 11 vai. skautų 
žemėje, Lot. 12 Bensley Rd. Ingle- 
burne.

Loterija, karštas maistas, gėri
mai.

Kviečiame visus!
Skautų tėvų Komitetas

Ekspertai paneigia iki šiol tebe- 
galiojantį įsitikinimą, kad kiaulė ap
siryja, o paukščiai lesa labai santū
riai. Priešingai, kas liečia ėdimą, 
kiaulė mažiausiai apžiori iš visų gy
vulių. Dažnai persiėda karvės ir 
arkliai, bet niekad kiaulės. Paukščiai 
palyginamai turi nepasotinamą ape
titą.

JAUNIMO KONGRESO BALIUS 
MELBOURNE

Jaunimo Sąjungos Valdyba ir 
Jaunimo Kongreso atstovai, norė
dami įjungti į lietuvišką veiklą kuo 
daugiau jaunimo, rugpiūčio 27 d. su
rengė jaunimui ir senimui Lietuvių 
Namuose šokius - balių. Baliaus va
karo programą ir loteriją pravedė 
kongreso atstovė Birutė Prašmutai- 
tė. Ji visus atsilankusius gražiai pa
sveikino palinkėdama visiems geros 
baliaus nuotaikos. Melbourne mer
gaičių grupė ’’Dainava” padainavo 
dvi ispaniškas daineles, kurioms lie
tuviškus žodžius pritaikė K. Balto
kas. Dainelėms akomponavo B. 
Prašmutaitiė ir ’’Dainavos” vadovė 
Zita Prašmutaitė. Grupės adminis
tratorė Aldona Juškaitė. Dainelės 
gražiai nuskambėjo, ir klausytojai 
nesigailėjo gausių katučių.

Muzikos kapela pagrojo porą tau
tinių šokių, šokėjams tas labai pati
ko, ir kapela juos pakartojo.

Kongreso atstovams, jų kelionės 
išlaidoms padengti buvo pravesta 
loterija. Loterijos laiminguosius bi
lietus ištraukti buvo pakviestas 
kongreso atstovų rėmėjas, kongreso 
reikalams paaukojęs 1000 dolerių, 
Juozas Kvietelaitis. Baliaus dalyviai 
buvo labai nustebinti šia žinia, ir 
mecenatas Juozas Kvietelaitis buvo 
pasitiktas gausiais plojimais.

Tačiau tų, kurie daug kalba apie 
jaunimą ir jo lietuviškumą, o patys 
piršto nepakrutina, nė vieno balioje 
nesimatė.

Mielagėnas

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BRISBANE
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Čia virto lyg tradicija minėjimus 
ruošti pavėluotai. Be abejo, ne dėl 
rengėjų kaltės, bet vis dėl susidėju
sių aplinkybių.

Tautos Šventės minėjimas įvyko 
rugsėjo 27 d. aklųjų instituto salėje 
Woolungaboj, kurį suruošė vietos 
apylinkės valdyba, bet ypatingai 
programėlės paruošimui daug 
kruopštaus darbo įdėjo kapelionas 
kun. dr. P. Bačinskas.

Minėjimą pradėjo apyl. p-kas B. 
Butkus pakviesdamas atsistojus pa
gerbti įnešamas vėliavas ir tylos 
minute žuvusius už tėvynę Lietuvą, 
o tada sugiedota Marija, Marija. Po
vilo Kviecinsko paruoštą paskaitą 
perskaitė R. Platkauskienė. Reikia 
paminėti, kad garbės prezidiumą 
sudarė kun. dr. P. Bačinskas, sve
čias iš Canberros p. A. Balsys ir J. 
Ruzgys. ; ;

Jūsų korespondentas negalėtų 
pasakyti, kieno pastangomis buvom 
apdovanoti svečiais nė vien iš Can
berros, bet ir iš Melbourne. Svečio 
kanberiškio žodis buvo lyg ir antroji 
paskaita - jis mus žavėjo savo iškal
ba ir prasmingomis mintimis. Apyl. 
pirm. B. Butkus padėkojęs visiems 
pakvietė sugiedoti Tautos Himną 
prieš išnešant vėliavas, o tada pra
sidėjo menjnė programa.

Meninę programą pravedė Regina 
Platkauskienė. Pirmiausia mažosios 
mergytės pašoko suktinį ir noriu 
miego. Toliau Dalia Steinartaitė bei 
mūsų vargonininkė Kety Eininkaitė 
paskambino pianinu, vyr. mergaitės 
pašoko kepurinę, o galiausiai mūsų 
choras, vadovaujamas kun. dr. Ba- 
činsko, sudainavo tris dainas.

Be to, kas paminėta, daug ko išsi
ilgę brisbaniečiai buvome sužavėti

TAUTOS ŠVENTĖ PERTHE

Tautos Šventės minėjimas su
rengtas rugsėjo 14 d., pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis St. Francis 
bažnyčioje, kurias laikė kun. J. Pet
rauskas, pasakęs dienai pritaikintą 
pamokslą. Daugelis tautiečių vilkėjo 
tautiniais rūbais, ramovėnai daly
vavo organizuotai su vėliava.

Apyl. valdybos organizuotas mi
nėjimas įvyko Leederville miesto 
salėje. Skaitlingą susirinkimą atida
rė apyl. pirm. p. 0. Liutikienė pra
nešdama apie tik gautą žinią, kad 
Sydnejuje miręs A. Baužė, kuris 
buvo susirinkusių pagerbtas atsi
stojus susikaupimo minute. E. 
Stankevičius peskaitė maldą ir to
liau sekė prof. Dr. Z. Budrikio pa
skaita, kuri buvo atidžiai išklausyta. 
Kapelionas irgi jautriai prabilo į 
gausiai susirinkusius.

Ramovėnų vardu jų pirmininkas 
p. Steckis skatino prie budrumo ir 
veiklumo tautiniuose reikaluose. 
Meninėje programoje pasireiškė 
jaunoji karta. Pranešėjos pareigas 
vykdžiusi A. Pasčekaitė padekla
mavo, jauniausia programos dalyvė 
A. Plučaitė perskaitė eilėraštuką ir 
vėliau skambiais balsais, akompo- 
nuojant V. Francui, p.p. Miliauskie
nė, Repševičienė, A. Pasčekaitė ir 
K. Repševičiūtė sudainavo keletą 
dainelių. Pabaigai mūsų nepailsta
mieji Šatrijos šokėjai, vadovaujami 
V. Miliauskienės ir akordeonu gro
jant V.Francui, atliko keletą šokių.

Pasibaigus minėjimo programai 
stalai buvo apkrauti suneštinėm 
vaišėm, prie kurių dar ilgai buvo 
pasišnekučiuota ir dalintasi įspū
džiais. Jaunuoliai pravedė sėkmingą 
loteriją, kuriai fantus suaukojo p.p. 
Z. čeičienė, M. Burneikienė ir O. 
Jurgelienė.
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į SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS |
I! $

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

e Spalio 18 d.
STUDENTŲ BALIUS

Spalio 19 d.
• DARYL STEWART

TV dainininkas - tenoras

Spalio 25 d.
* ’’Kovo” Subatvakaris

Perkant didesniais kiekiais Klube 
duodama 10% nuolaidos už spiriti
nius gėrimus ir 5% už alų.

I
“IN SET” KVARTETO ŠOKIŲ MUZIKA:

Šešt. 8-12. sekm. 6.30 - 10.30 vai.

KLUBAS ATVIRAS:pirm. - treč. nuo 4 iki 10.00 vai. t? ketv. 4-11, penkt. 4-12, 
šešt.nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12.30 iki 11 v.v.

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.

IEŠKOTE BUTO?

Išnuomuojami kambariai šeimai 
ar viengungiams. Kreiptis: 34 King
ston Ave., Concord, Tel. 731096.

PRANEŠIMAS MELBOURNO 
EVANGELIKAMS.

Spalio 26 d. 1 vai. kun. W. Kosti- 
zenas laikys lietuvių kalba pamaldas 
su Šv. Vakariene savo bažnyčioje, 
22 Parliament Place. Po pamaldų, 
ten salėje bus pasitarimas ir kavutė. 
Kviečiame visus evangelikus nepra-

svečiais - p.p. Balsiais iš Canberros 
ir Petraičiais iš Melbourne.

Užbaigus minėjimą sekė šokiai ir 
pasivaišinimai iki ’’pirmųjų gaide
lių”.

Klimelis
PERTH
JAUNIMAS NEMIEGA!

Pertho lietuvių jaunimas gyvas ir 
judrus. Rugsėjo 27 d. Latvių salėje 
pabaltiečių jaunimas (Baltic Action 
Group of W.A.), vadovaujamas labai 
aktyvaus jaunuolio P. Čekanausko, 
suruošė šokių vakarą norėdami įsi
gyti savo vėliavą. Gaila, kad trūko 
reklamos ir kitų paruošimų, ir dėl to 
publikos buvo nedaug. Be to, lietu

vių tautinių šokių grupė, pašokus du 
šokius, turėjo išvykti, nes tą pat va
karą buvo pakviesti šokti pas ukrai
niečius.

Malonu, kad jaunimas gražiai tarp 
savęs bendradarbiauja: ukrainiečiai 
atvyko pašokti į lietuvių jaunimo 
ruošiamą pobūvį, ir lietuviai nuvyko 
pas ukrainiečius. Netrukus matysi
me mūsų tautinių šokių grupę ’’Šat
riją” televizijos ekrane, nes devin
toji stotis vėl juos „ pakvietė šokti. 
Jau šiais metais antrą kartą lietuvių 
taut, šokių grupė pakviesta šokti 
televizijoj. Taip pat grupė nuolat 
kviečiama įvairių organizacijų šokti 
australams.

K.B.

SLSS Valdyba maloniai kviečia visus studentus, filisterius, jų draugus, 
tėvus ir kitus svečius atvykti į grandiozinį

> STUDENTŲ BALIŲ
spalio 18 d. Lietuvių Klube, East Terrace Bankstown, 7.30 vai. 

Originali programa, įdomi loterija, puiki jaunatviška nuotaika!

KIEK AŠ
Argentinoje leidžiamo lietuvių 

laikraščio ’’Laiko” pereitų metų lap
kričio 26 d. numeris pasiekė Mūsų 
Pastogės redakciją tik šių metų 
spalio 7 d. Tolimas kelias iš Argen
tinos!

***
Rugsėjo 30 d. Sydnejaus Liet. 

Klubas pradėjo filmų sezoną paro
dydamas savo gausiems nariams ir 
svečiams moraliai kontraversinį fil
mą ’’Alvin Purple”. Ko vertas tas 
filmas nemačius sunku atsakyti, bet 
mačiusių nuotaikos ir pasisakymai 
tikrai pasirodė kontraversiški: vieni 
pritarė, bet kiti, ypač vyresnieji, 
daugiau piktinosi. Kažin, ar tiko 
klubui pradėti sezoną tokiu filmu, 
kuris užgautų kai kurių žiūrovų mo
ralinius jausmus?

Maloniai kviečiami visi į MELBOURNO LIET. KLUBO

MITIVĮ BALU
spalio 25 d. Melbourne Lietuvių Klubo patalpose f
Gros geras orkestras, gera vakarienė, puiki programa x

Vakarienė 5 doleriai asmeniui *
Pradžia 7 vai. *

Stalus užsisakyti pas p. Žiogą tel. 45 6266

SUŽINOJAU!
Gal būt vienintelis lietuvis profe

sionalas žvejys Algis Griškaitis, 
gyv. Tweed Heads, neseniai užtiko 6 
mylių atstume nuo Queensland© 
krantų didžiules svetimų kraštų 
(spėjama japonų ar taiwaniečių) 
žvejų meškeres, kuriose buvo 
įrengti radijo kontroliuojami apara
tai ir naktį matomi žibintai.

Radiniu susidomėjo Australijos 
vyriausybės įstaigos, nes tokios 
meškerės ne tik nelegalios (Austra
lijos Terit. vandenys 12 mylių nuo 
kranto), bet sudaro pavojų vietinių 
žvejų tinklams ir kitiems įrengi
mams.

Įvykį pirmame puslapyje plačiai 
aprašo ’’Gold Coast Bulletin” 
(5.9.75), kelis kartus paminėdamas 
Algį Griškaitį ir to pasėkoje dabar 
lėktuvais bus sekami svetimų kraš
tų žvejų laivai, juos sulaikant, jei 
įplauks į Australijos Teritorinius 
vandenis.

Jau ne pirmą kartą Sydnejaus 
Lietuvių Klubo biblioteką p. Maci
jauskas praturtina vertingomis 
knygomis. Šį kartą padovanojo al
bumą • - Senojo Vilniaus vaizdai” ir 
knygą ’’Lithuania Land of,Heroes”. 
Už dovanotas knygas Klubo valdyba 
ir bibliotekos vedėjas nuoširdžiai 
dėkoja. s

leisti minėtos datos ir pamaldose 
dalyvauti.

Liet. Evang. Parapijos Taryba.

Pagerbdami mirusiuosius a.a. 
Edvardą Migevičių ir Joną Jarma
lavičių vietoj gėlių ant jų kapo ski
riame Mūsų Pastogei 10 dolerių.

O.ir E. Karpavičiai

Lapričio 30 d. Sydnejaus Lietuvių 
Savaitgalio mokykla numato savo 
dvidešimt penkerių metų veiklos 
sukaktį atžymėti iškilmingu minėji
mu Father O’Reily salėje Auburne. 
Tą dieną įvyks iškilmingos pamal
dos, ir tuoj po jų salėje pats minėji
mas: vaišės, oficialioji dalis ir pačių 
buvusių ir esamų mokinių praveda
ma minėjimo programa. Plačiau apie 
šį minėjimą skaitysime vėliau.

*♦*
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Į MUSU PASTOGĖ 
= LITHUANIAN AUSTRALIAN 
Z WEEKLY “OUR HAVEN“
3 Australijos Lietuvių bendruomenės 
3 laikraštis
3 Leidžia ALB Krašto Valdyba 
Z Redaktorius V .Kazokas
3 Redakcijos Patariamoji Komisija: 
Z J.Maksvytis, A.Reisgys.
Z Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
“ Bankstown,N.S.W. 2200;
Z Tel. 7098395■i
Z Leidėjo ir Administracijos adressas: 
= Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
3 Administracijos Tel. 6499062
3 Prenumerata: metams $15.00
Z 6mėn. $ 8.00
3 Užsieny metams $18.00
Z Oro paštu užsieny $37.00
Z Atskiras numeris $00.35
3 Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
Z savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
3 neatsakoma.
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