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AUSTRALIJOS MINISTERIS 
PIRMININKAS PRIIMA BALTŲ

Kovo 18-tą dieną Australijos Bal
tų atstovai buvo priimti Ministerio 
Pirmininko, p. M. Fraser, jo kabine
te, parlamento rūmuose.

Priėmimas pas Ministerį Pirmi
ninką užtruko gerą pusvalandį. Ta 
proga baltų vardu jam buvo įteikta 
rezoliucija - memorandumas, taip 
pat įteikta trumpa santrauka iš pa- 
baltiečių pogrindžio veiklos atsišau
kimų. Priėmimas buvo labai malo-

neseniai praėjusiame apsilankyme 
Naujoje -Zealandijoje, tenykštis 
Ministeris Pirmininkas p. Maldoon 
pareiškęs, kad jis nieko prieš netu
rįs prieš de-jure pripažinimo 
atšaukimą, tačiau jis laukiąs šiokio 
tokio pareikalavimo šiai akcijai iš 
vietinių gyventojų.

Po priėmimo pas Ministerį Pirmi
ninką, buvo pasimatyta su senato
rium Withers, kuris yra valdžios

nioje nuotaikoje, ir Ministeris Pir
mininkas be jokių rezervacijų teigė, 
kad jis kiekviena tinkama proga pa
sisakys už Baltijos Tautų laisvę, bei 
laisvo apsisprendimo teises. Jis taip 
pat ragino nenuleisti rankų mum 
patiem mūsų užsimojimuose ir ypa
tingai kiek galint daryti spaudimą 
Naujosios Zealandijos vyriausybei’ 
įvykdyti de jure pripažinimo atšau
kimą.. Šis spaudimas turėtų būti 
vykdmas kiek galint daugiau tenai 
gyvenančių baltų.

Mr. M. Fraser paminėjo, kad jo
-II i , .. ........................

vadas senate ir labai palankus mūsų 
reikalams. Jaję^taip pat buvo įteikta 
rezoliucija bei pogrindžio veiklos at
sišaukimų santrauka. Pokalbyje su 
senatoriumi užsiminta paramos rei
kalais baltų kultūriniams bei švieti
mo veiksniams. Šis reikalas buvo 
pristatytas pageidavimo formoje 
kaip šio krašto piliečių, turinčių pil
ną teisę kreiptis į savo išrinktus at
stovus su savo pageidavimais. 
Delegacija pareiškė, kad ji, 
atsižvelgdama į dabartinę krašto 
ekonominę padėtį, jokių reikalavimų, .. - -------

Baltų delegacija pas Australijos min. pirmininką Mr. M. Fraser jo dar
bo kabinete Canberroje. Iš kairės ALB Krašto Valdybos Pirmininkas inž. 
A. Šimkus, Latvių bendruomenių Australijoje ir N. Zealandijoje pirm. E. 
Voitkuns, Australijos Baltų Tarybos pirm. B.Stankūnavičius, min. pirm. 
M. Fraser, Estų bendruomenės atstovės T. Kroli ir M, Taimre, latvių 
laikraščio “Australijas Latvietis“ redaktorius E. Delinš ir latvių bend- 
druomenės vicepirm. A. Auzinš. Priėmimas įvyko kovo 18 d.

šiuo momentu nestato. Tačiau pri
minė, kad praeityje kai kurios etni
nės grupės yra gavusios nemažas 
pinigines paramas nors jų egzisten
cija Australijoje yra palyginamai

MEMORANDUMAS, KURĮ BALTIEČIŲ DELEGACIJA ĮTEIKĖ 
AUSTRALIJOS MINISTERIUI P—KUI MR. M. FRASER KOVO 18 d.

The Baltic Council of Australia expresses its extreme satisfaction with the Commonwealth 
Government's decision to withdraw de jure recognition of the occupation by Soviet Union 
Of the Baltic States of Estonia, Latvia and Lithuania. The Baltic Council of Australia notes and 
wishes the Government to know that similar approval has been registered by every Baltic public 
body in the Free World, and that the Baltic World Conference in New York has formally 
requested to convey to the Prime Minister of Australia its appreciation of the Australian 
Government's step.
The Baltic Council is aware that the importance of the decision to withdraw recognition of the 
legality of Soviet occupation in the Baltic States far overshadows the mere fact that the Govern
ment has acceded to the wishes of a section of the Australian population and has corrected an 
error committed by the previous Government. The real importance of the reversal, in the Baltic 
Council's view, lies ip the feet that the Commonwealth Government has moved away from 
expediency and returned to a principle which has been best expressed in the Prime Minister's 
own words:
"The passage qf time does not make a right out of a wrong."
The Baltic Council of Australia is certain that the emergence of this principle which we see 
reflected in other sectors of the Australian Foreign policy, has the full support not only of the 
Baltic Community but also of the overwhelming majority of the Australian people.
While expressing its satisfaction with the Government's decision, the Baltic Council of Australia 
clearly sees that, at present, there are limitations to what the Government can do to help to 
restore independence and human freedoms to the Baltic States. There is, however, both a direct 
and an indirect way in which Australia may be of immediate assistance to the Baltic peoples' 
legitimate aspirations.
As to the direct way, every opportunity should be used, in the United Nations Organisation and 
elsewhere, to draw the attention of world opinion to the evils of Soviet colonialism in Central 
and Eastern Europe. After the last vestiges of colonialism have been removed from Asia and 
Africa, Soviet colonialism in Europe should not be allowed to continue.
As to the indirect way, the Baltic Council of Australia would like to bring the following 
to the attention of the Commonwealth Government.
The people in the Soviet-occupied Baltic States follow with great interest the events in the Free 
World, hoping that a favourable turn in the international situation coupled with the growing 
disintegration within the Soviet Union may bring closer the return of their independence. 
The peoples of Estonia, Latvia and Lithuania are gratified and fortified by knowledge that 
there are, in the Free World, large Baltic Communities where Baltic languages and Baltic culture 
are not subject to Russian oppression, and which serve as a constant reminder of the Baltic 
States' present plight. The Government and the people of Australia may render great support 
to the Baltic States' cause by helping the Baltic Communities in Australia to maintain their 
ethnic and cultural identities which to them and to the people in the Baltic States may be of 
far greater national and political importance that it may be the case for some, numerically 
larger, migrant communities of the more populous European nationalities.
The Baltic Council of Australia warmly applauds the Commonwealth Government's concept 
of a multi-cultural Australia, as expressed by the Immigration and Ethnic policies of the 
Liberal and National Country parties, and looks forward to the implawntation of these 
policies as soon as the economic situation permits.

THE BALTIC COUNCIL OF AUSTRALIA, incorporating
Council of Estonian Societies in Australia, Latvian Federation of Australia and New Zealand, 
Federal Council of Australian Lithuanian Community.

trumpesnė už baitų. Senatorius 
Withers savo pasisakyme pareiškė, 
kad jis ir toliau tvirtai pasisakys 
baltų reikalais bei mūsų tautinių 
troškimų tema. Jis taip pat pareiškė, 
kad bet kokios valdžios paramos 
reikalu ateityje, jis nepamirš ir 
baltų.

Be anksčiau minėtų, taip pat pa
simatyta su p. W. Snedden, buvusiu 
liberalų partijos vadu, partijai dar 
būnant opozicijoje, o dabartiniu že
mesniųjų rūmų pirmininku (speaker 
of the house).

Mr. W. Snedden jau daugumai 
mūsų tautiečių pažįstamas kaip pa
lankus baitų reikalams. Jam taip pat 
įteikta rezoliucija bei pogrindžio 
veiklos santrauka, nepamirštant 
priminti ir paramos reikalų mūsų 
etninėm kultūrinėm bei švietimo 
veiklom. Mr. W. Snedden, kaip ir 
ankstyvesnieji aukštieji Australijos 
parlamento pareigūnai, pažadėjo 
kiek galėdamas mus paremti.

Bendrai, vizitą galima laikyti pil
nai pasisekusiu, nes tai buvo geras 
santykių palaikymo užsimojimas, 
kuris neabejotinai reikalingas poli
tinėje arenoje. Buvo malonu išgirsti 
iš šių aukštų politinių pareigūnų, 
kad jie mūsų veiklą gerai įvertina ir 
net paragino nenuilsti ir tęsti šitokį 
darbą toliau. Šis įvykis neabejotinai 
naudingas mūsų tautinėm aspiraci
jom, ir tikimasi, kad toks atsižvel
gimas baltų linkme bus tęsiamas to
liau.

Ta pačia proga norėtųsi apgailes
tauti neturėjus pakankamai laiko 
painformuoti mūsų veiksnius 
Canberroje apie šį vizitą iš anksto, 
bei progos susitikti, pasikalbėti ir 
pasikeisti idėjomis. Deja, vizito ko
ordinatorius man pranešė apie vizito 
laiką bei datą taip pavėluotai, kad 
nebebuvo įmanoma iš viso tinkamai 
painformuoti. Reikia tikėtis, kad 
ateityje šitokių nesklandumų nepa
sitaikys.

A.P. Šimkus
Krašto V-bos Pirmininkas

Žinovai spėja, kad Kinija galimo 
karo su Sov. Sąjunga atveju nesitiki 
pagalbos iš Amerikos, todėl 
pastaruoju metu Kinijos laikysenoj 
su Sov. Sąjunga jaučiasi įtampos 
nuolaidos.

1



Ar jau 
nuleidome

i. rankas?
Atrodo, kad dabartinei Australi

jos vyriausybei atšaukus prieš tai 
buvusios darbiečių vyriausybės 
Baltijos kraštų de jure pripažinimą 
Sovietų Sąjungai, mūsų kova už 
tuos pavergtus kraštus jau ir pasi
baigusi: savųjų tarpe aprimo būria- 
vimaisi ir politiniai svarstymai, o ir 
australų spaudoje Pabaltijo klausi
mas neužkliudomas ir neminimas. 
Jokių informacijų iš Pabaltijo, jokių 
skaitytojų pasisakymų, kurių taip 
buvo gausu pernai prieš federalinius 
rinkimus. Sakytumei, su pripažini
mo atšaukimu visos mūsų proble
mos pasibaigusios ir išspręstos ir 
dabar galime ramiai ilsėtis ant per
galės laurų. Netgi ir tie kovingi lei
diniai, mūsų pačių paruošti ir leisti 
kaip ‘Baltic Herald* arba ‘Baltic 
News*'daugiau nebepasirodo, tarsi 
jie savo misiją jau būtų atlikę.

Su pripažinimo atšaukimu mūsų 
kova už pavergtuosius toli gražu 
nėra pasibaigusi. Atoslūgio 
(detentės) politika nepasiekia mūsų 
pavergtų brolių, ir jie ir toliau ken
čia gal dar nuožmesnę priespaudą, 
negu prieš detente. Naujos bylos 
pavergtiešiėmš; vis agresyvesni 
žmogaus sąžinės prievartavimai, 
persekiojimai ir pasmerkimai tų, 
kurie nebepakeldami režimo 
prievartavimo jų kūrybai norėtų 
emigruoti į kitus kraštus, - vis tai 
kovos laukas, kuriame ir mes priva
lome aktyviai-jungtis. Jų šauksmas 
turėtų pasiekti ne tik mus, bet per 
mus ir kitas ausis, kas gal pagelbėtų 
jų kovoje už elementariausias žmo
gaus teises. Čia ir būtų pats tikrasis 
mūsų veiklos laukas, kurio neturė
tume apželdinti dirvonais.

Australijoje šitokiai mūsų veiklai 
‘ it'

dar tuo palankios sąlygos, kad Aus
tralija nėra pasirašusi Helsinkio de
klaracijos, ir todėl jos rankos nėra 
surištos jokiais tos deklaracijos 
nuostatais. Pagaliau ir dabartinė 
vyriausybė mūsų problemoms ir

Lenkų protestasU'? f

. Kovo 27 d. Sydnejaus lenkai buvo 
suorganizavę plačios apimties pro
testo mitingą - demonstraciją prieš 
naujai įvestą konstituciją Lenkijoje, 
pagal kurią suvaržomos piliečių 
teisės, komunistų partija įstatymais 
legalizuojama kaip vienintelė politi
nė partija ir konstitucinis Lenkijos 
priklausomumas nuo Sovietų 
Sąjungos.. Tą dieną buvo iškilmin
gos pamaldos Sydnejaus katalikų 
katedroje, kur dalyvavo ir kardino
las Freeman, o vėliau įvyko susirin
kimas Sydnejaus miesto rotušėje 
dalyvaujant apie 1500 žmonių. Susi
rinkime kalbėjo imigracijos minis- 
teris Mr. MacKellar, latvių, estų, u- 
krainiečiųjietuvių, vengrų ir baltgu- 
džių atstovai.

Susirinkime priimta rezoliucija, 

reikalams yra palyginamai labai pa
lanki. Vėl gi mūsų reikalais infor
macijos niekad nebus perdaug.

Pavergimo ir okupacijos 
klausimas yra tarpvalstybinis rei
kalas, tačiau žmogaus teisių nepai
symas, jų paneigimas ir laužymas 
yra visuotinis rūpestis, liečiąs lais
vuosius ir pavergtuosius, nes žmo
gaus teisių deklaracija imama ir tai
koma visu globaliniu mastu. Čia ir 
yra bazė, ant kurios operuodami 
visados turime progos priminti ir iš
kelti sovietų sauvaliavimą paverg
tuose kraštuose, išryškinti pavergtų' 
brolių kovas ir jų skriaudas. Šiam 
reikalui medžiagos tikrai nestokoja
me. Nuolat ir nuolat iš Lietuvos ir 
Pabaltijo ateina vis naujų faktų, 
kaip ten engiamas ir prievartauja
mas žmogus, kokia vykdoma diskri
minacija. Gausiai faktų paduoda 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika, mūsų persekioti ir nužudyti 
pastaruoju metu mokslininkai bei 
meninkai (prof. Kazlauskas, dail. Ą. 
Tarabilda, archit, J. Tamonisj, 
pagalbos besišaukią poetas T. Venc
lova ir dail. V. Žilius...Čia mes netu
rėtume nuleisti rankų, bet tiekti 
jiems pagalbos protestais, 
informacija ir kitokiais prieinamais 
būdais. Čia ypač daug turėtų 
reikšmės anksčiau pradėta ir gerai 
išvystyta informacinė tarnyba. Jos 
nereikėtų nutraukti, nes iš tiesų 
Whitlamo pripažinimas tebuvo tik‘ " ■ .. ;ė>
akstinas šitą kovą ne pradėti, o tik 
suaktyvinti, ir ji pasibaigs tik tada, 
kai pavertieji kraštai bus išlaisvinti.

Pereitais metais Pabaltijo klausi
mas buvo jau tiek šiame krašte 
išpopuliarintas, kad ir šiandie aus
tralų visuomenė mielai priimtų 
informacijas ir pasisakymus, kas 
dabar vyksta tuose kraštuose. Rei
kalas tebėra įsibėgėjęs ir jo neturė
tume stabdyti, nes sustojus išjudinti 
bus nepalyginamai sunkiau. °

Kiekvienas iš anos pusės įvykis, 
kuris kiek daugiau sudomina vakarų 
pasaulį, komentuotinas ir sietinas su 
Lietuvos ir Pabaltijo problemomis. 
Tas tik palengvina mūsų reikalus iš
vesti į tarptautinę plotmę. 0 progų 
tam šiandie netrūksta. Gal tik truk- ; 
sta iš mūšy pusės paprasčiausio ' 
veržlumo. , (v.k.) 

kurioje pasmerkiamas Sovietų 
Rusijos imperializmas ir 
reikalavimai, kad būtų Lenkijoje 
garantuotos demokratinės piliečių 
laisvės pagal visuotinę žmogaus 
teisių deklaraciją.

Rezoliucija numatyta pasiųsti 
Australijos vyriausybei ir federali- 
niam bei valstijų parlamentarams,

IŠTIESKIME
PAGALBOS RANKĄ

DAR VIENAS ŠAUKSMAS IŠ 
OKUPUOTOS LIETUVOS.

Neseniai buvome paskelbę poeto 
Tomo Venclovos pastangas ir moty
vus išsivaduoti iš doktrininės prie
vartos ir emigruoti. Tomo Venclo
vos reikalu užsienyje padaryta visa 
eilį žygių ir pasiųsta atitinkamų 
protestų.

Panašiais motyvais savo norą 
emigruoti grindžia ir dailininkas 
Vladislovas Žilius (gimęs 1939 m.). 
Jis yra jau sukūręs eilę vertingų 
grafikos ir tapybos darbų, iliustra
vęs eilę knygų ir tarnavo “Minties“ 
leidykloje kaip vyriausias dailinin
kas. Tačiau jo kūrybinius polėkius 
kietai varžė ir apkarpė politiškai ir 
ideologiškai orientuota administra
cija, ir to nepakeldamas dailininkas 
paprašė jį išleisti į Izraelį (ten gyve

Dail. V. Žiliaus pareiškimas
Lietuvon TSR Komunistų. Parti
jos Centro Komiteto Pirmajam 
Sekretoriui Griškevičiui

nuo dail. Vladislovo žilinus, 
8. Juozapo, gyv. Vilnius, Sluc- 
ko 13-9, tcl. 753-777.
1975 m. spalio 27 d. aš ir ma

no žmona Ida žiliuvicnė, pagal 
jos tikrojo brolio iškvietimą iš 
Izraelio, pateikėme dokumentus 
LTSR VRM Vizų ir Registrarii- 
jos Skyriui, prašydami leisti 
mums emigruoti į užsienį. Ry
šium su tuo mane .pašalino iš 
Dailininkų Sąjungos narių be 
teisės bet kur įsidarbinti ar 
gauti darbą pagal sutartis.

Mano, kaip dailininko, kūry
binio darbo rezultatas (Įskai
tant nuo 1965 m. iki šios die
nos) buvo “pripažintas” for- 
malizmud?), neatitinkančiu va
dinamojo^ “socialistinio realiz
mo” reikalavimų principų.

Visas mano kūrybinio darbo 
laikotarpis buvo lydimas slogia 
valdžios taikoma man moraline 
ir materialine diskriminacija 
bei izoliacija nuo visuomenės, 
draudžiant man eksponuoti sa
vo paveikslus oficialiose paro
dose kaip Lietuvoje, taip ir už
sienyje. Mano kūrybos vertini
mas priklauso nuo asmenų, .už
imančių valdininkiškoje hierar
chijoje aukštus postus, bet me
nų vertinimo srityje neturinčių 
dažnai elementariausių kompe
tencijų. Tokia mano kūrybos 
profanacija bei bendras kultūri

politinių partijų bei bažnyčių lyde
riams, profesinėms sąjungoms, 
Jungtinėms Tautoms.

Susirinkime kalbėjo iš lietuvių p. 
V. Patašius.

Pabrėžtina, kad rezoliucija liečia 
ne vien Lenkijos reikalus, bet drau
ge reikalaujama demokratinių lais
vių ir visoms rytų Europos tautoms, 
kurios yra Sovietų Sąjungos kont
rolėje.

na jo žmonos brolis ir kiti artimieji). 
Po tokio pareiškimo dailininkas VI. 

Žilius buvo pašalintas iš Dailininkų 
sąjungos, neturi galimybės gauti bet 
kokio darbo, uždrausta išstatyti sa

vo kūrinius parodose ar rodyti juos 
privačiai.

Laisvojo .pasaulio dailininkai, ly
giai ir Australijos dailininkai kvie
čiami imtis žygių, kad dailininkui 
būtų leista išvykti pasinaudojant 
elementariausia teise, kad žmogus 
gali pasirinkti sau gyvenamą vietą, 
kur jis nori. f

Turimomis žiniomis dail. V. Žilius 
ir jo žmona pragyvenimo šaltinio 
neturi, nuolat terorizuojamas tele
fonais ir anoniminiais laiškais įvai
riai jiems grąsinant, net nužudymu.

Čia paduodame dailininko VI. 
Žiliaus pareiškimą Lietuvos TSR 
komunistų partijos centro komiteto 
pirmajam sekretoriui Griškevičiui.

nio gyvenimo prievartinis pro^ 
vinciąlizmas ir stagnacija pri
vertė mane galutinai suabejoti 
mano tolimesnės beperspekty- 
viškos egzistencijos tikslingumu 
Lietuvoje.

Kaip žmogui ir dailininkui 
svetima man yra ir sunkiai lo
giniai suprantama, vadinamoji 
‘‘socialistinio realizmo” formu
lė, savo esmėje reiškianti kūry
binio žmogaus talento suvulga- 
rinimą ir kūrybos pavertimą 
amatu. Kūrybos pradiniu ir už
baigiamuoju rėbeptu “socialist-- 
tinio realizmo” metodas patei
kia nerašytą, bet jau iš anksto 
dogmatiškai suformuluotą siau
rą leistinų ir draudžiamų per
teikiamų kūrybos procese temų, 
reiškinių ar . tai daiktų sąrašą. 
Ir ne tik vaizdavimo temų pasi
rinkimo apribojimą numato 
“soc. realizmo” formulė, — ji 
griežtai reikalauja ir vizualinės 
išraiškos formos niveliacijos.

Matyt, giliai visoje mano pri
gimtyje glūdi protestas prieš 
žmogaus prievartinį — mašininį 
kūrybinės sąmonės programa
vimą pagal primestinį štampą, 
pasireiškiantį žmogaus kūrybi
nės subjektyvios individualybės 
siinniHnimii .'Irnrln t25?
subjektyvusis individualumas ir 
yra ta tikrąja, fundamentaliąja 
kiekvieno kūrėjo verte.

Nesugebu pajungti savo pa
saulėjautos pagal bolševikinės 
kareiviškos muštros taktą ir ąt-
sisakau pagal tą muštrą reikšti 
savo pasaulėjautą plastine vi
zualine forma.

“Socialistinio realizmo” for
mulė ir ją atstovaujantys ofi
cialūs asmenys Lietuvoje (dar 
aukštesnės biurokratinės hie
rarchijos paskirti tai formulei 
ginti bei rūpintis jos įgyvendi
nimu) suvulgarina pačią kūry
bos esmę, siekdami pritempti 
dirbtinai kartais ją iki liaudinio 
primityvo lygio, tuo sudarydami 
sąlygas klestėti’ kūrybos ir gy
venimą falšui, siekdami supro- 
vincialinti ir taip giliai provin
cialų (dėt pasaulinės informa
cijos trūkumo bei kūrybinio sa- 
rankiškumo •niveliavimo) . mū-

Nukelta į psl:3.
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KONGRESINIAI NUOTYKIAI
Pasakoja: ĘiCastropavičius, R. Peronauskas, Kreiva Strėlė 

(Tęsinys iš pr. M. P. Nr.)
Gruodžio 27 d. 1 vai. ryto žaibuo

jant ir griaudžiant mūsų laivas 
išplaukė iš Buenoš.Aires. Ginkluota 
milicija stovėjo ant krantinės ir mus 
išlydėjo iš jų krąšto.Mūsų laivas 
vežė prekes ir keliautojus i Monte- 
video.Šį laivą užsakė lietuviai ir 
mūsų kongresinis jaunimas jį užpil
dė dainomis, šokiais ir džiaugsmu: 
dabar turime jau daug naujų drau
gų, arčiau visi susipažinę ir galų gale 
mes išsprukom iš Pillar ir Argenti
nos stovyklos. Mūsų vienintelis nu
sivylimas buvo, kad mes turėjome 
tik pusę dienos Buenos Aires mies
te. Gaila tiek kelio atvažiavus pa-

graikiškos kolonos, kandeliabrai, 
balkonai, ant sienų didžiuliai Urug
vajaus didvyrių portretai. Primity
vūs Pietų Amerikos laukiniai ritmai 
maišėsi su ramiu europietiškų tonu. 
Muzika buvo tiesiog pasigėrėtina. 
Visas vakaras buvo labai vykęs ir 
smagus išskyrus vieną nuotykį. Lie
tuviško baro šeimininkas reikalavo 
mokesčio už gėrimus nežiūrint, kad 
viskas buvo apmokėta iš anksto. Jis 
turbūt gerai pasipelnė 
išnaudodamas mūsų nežinojimą. Vis 
tiek viešnagė Montevideo mieste 
buvo maloni ir atgaivinanti.

Gruodžio 31 d. išskridom iš Mon-

'T

Laive keliaujant į Montevideo iš Buenos Aires.matyti tiek mažai.
Montevideo pasiekėm gruodžio 28 

d. 11 vai. ryto. Turėjom išlaukti dar 
apie ketvertą valandų muitinėje. 
Kai pagaliau ištrūkom iš muitininkų, 
jau mūsų laukė autobusai, kurie mus 
nuvežė į viešbučius. Keista, viešbu
čio kambariai buvo lietuvių užsakyti 
ir turėjom .mokėti po 10

tevideo į Sao Paulo. Nusileidus iš 
aerodromo buvom tiesiai nuvežti į 
Planalto viešbutį (iki šiol vis dar ne
teko susipažinti, kaip lietuviai 
gyvena savo namuose). Taip beveik 
ir neteko, susitikti su Pietų Ameri
kos lietuviais ir susipažinti su jų gy
venimu bei krašto papročiais.

Iš viešbučio nuvykome tiesiog į 
Naujų Metų sutikimą, kuris praėjo 
pasakiškai gerai! Mes niekad 
nematėm tiek daug lietuvių vienoje 
vietoje ir taip smagiai besilinksmi- 
nančių.Išmušus dvyliktai mes ištisą 
valandą praleidom besibučiuodami

su moterimi*? ir merginomis iš viso 
pasaulio. Balius truko iki ketvirtos 
valandos ryto.

Sao Paulo gatvės tą rytą buvo 
nešvarios, užterštos popieriais. Mat, 
pagal Brazilijos paprotį, prieš Nau
jus Metus mėtoma įš įstaigų įvairūs

amerikoniškų dolerių už naktį. Kiti 
pradėjo iš mūsų Šaipytis, nes greit 
patyrėm, kad viešbučio kaina buvo 
tik 4 doleriai už naktį. Gaila, mes jau 
buvom pinigus įmokėję ir jau buvo 
pervėlu ieškoti teisybės.

Vienintelis ofocialus pobūvis 
Urugvajuje buvo talentų vakaras ir 
šokiai. Talentai buvo įspūdingi ir 
įdomūs, o vėliau sekę šokiai buvo 
smarkūs ir linksmi. Aplinka buvo 
didinga: platūs marmuriniai laiptai,

■t;. ’ , i.r--. "

Žibaus...
Atkelta iš psl. 2

^yy^imo 
pasireiškirpą. <v ■,,

Kaip žmogus, gyvenantis mū
sų laikmetyje, manau, turiu

Jaunimo Kongreso dalyviai svečiuose pas Lietuvos konsulą p. Grišor.ą 
Urugvajuje.

popieriai pro langus į gatvę. Vieti
niai braziliečiai irgi traukė dainuo
dami ir šokdami namo išėję iš naujų 
metų sutikimo vietų. Mes patys po 
nakties įspūdžių sugulėm tik šeštą 
valandą ryto.

Jau tą pačią Naujų Metų dieną 
autobusai mus išvežė į Studijų Die
nas apie 100 km nuo Sao Paulo į 
Villa Kostka.

(Kitą savaitę: Kodėl dalis sydne- 
jiškių nedalyvavo Studijų Dienose)

bendražmogišką teisę pasilikti 
sau mąstymo laisvę# laisvą pa
saulio suvokimą aplamai, ir mi
ne supančios aplinkos konkre
čiai, ir noriu, nevaržomas iš ša
lies stropių socializmo administ
ratorių, perteikti savo paveiks
luose- ar bet kuriose kitose plas
tinės kūrybos formose savo vi
dinę pasaulio "suvokimo viziją, 
nekartodamas primestiniu nu
valkiotų šablonų, o sukurdamas 
naują kultūrinę vertę.

Lietuvos TSR emigracinės ko
misijos uždraudimas man su 
žmona emigruoti i užsienį, pa
teikiant formuluotę, jog dalis 
mūsų giminių lieka Lietuvoje, 
— yra nerimtas, kadangi mes 
sudarome atskirą, šeimą, niekas 
iš mūsų giminių neprieštaravo 
mūsų išvykimui, ir todėl mes 
turime io-.ią y:n išvykimo teisę, 
kaip ir mano žmonos brolis, 
emigravęs 1971 m., ir taip kaip 
ir daugelis kitų šeimų, jau išvy
kusių bei gavusių leidimus iš
vykti dabar, nežiūrint to, kad 
ir jų artimi giminės lieka čia.

Atsižvelgiant į tai, kas išdės
tyta aukščiau, reikalaujame 
peržiūrėti iš naujo objektyviai 
mūsų anksčiau pateiktą doku
mentaciją dėl išvykimo į užsienį 
pastoviam apsigyvenimui , ka
dangi mūsų apsisprendimas iš
vykti yni tvirtas ir galutinis.

Mano žmona pilnai pritaria 
mano pasirinktam apsisprendi
mui ir įsitikinimams.

Vladislovas Žilius

Vilnius, 1976. I. 23

Lietuviai Adelaidės festivaly
Rašo LidijaPocienė

’IV " • V. -■

Kas antri metai, kovo mėn. Ade
laidės mieste yra ruošiami Meno 
Festivaliai. Šiais metais šis plačiai 
išgarsėjęs festivalis jau devintą 
kartą duoda galimybės daugybei 
žmonių pamatyti įvairaus žanro pa
sirodymų, 3 savaičių laikotarpyje.

Mieste suklestėja festivalinė 
atmosfera, gatvėse kabo spalvingi 
plakatai, vyksta lauko koncertai, 
šokiai ir kiti spektakliai, įtraukdami 
praeivius į šventišką nuotaiką.

Lietuvių tautinė vėliava 
plevėsuoja su kitomis, miesto cent
re.

Adelaidės tautinių šokių grupė 
Žilvinas dalyvauja Festvalio 
programoje.

Lietuvių Muziejui _- Archyvas 
įtrauktas į muziejų parodų sąrašą.

Kartu su įvairiais koncertais, tea
traliniais pasirodymais bei rašytojų 
suvažiavimo savaite, vyksta ir meno 
parodos.

Pagrindinėj miesto galerijoj 
rodomi šie dalykai:

1) The Sculpture of Thailand* - 80 
skulptūros eksponatų, sukurtų 8-18 
šimtmečių laikotarpyje;

2) “Genesis of a Gallery“ - pre- 
mierinis selektyvus parodymas iš 
Australijos Valstybinės Galerijos -

. Canberroj.*Tarp žymių 20 amžiaus 
menininkų matoma grotestišką 
Francis Bacon tapyba ir Auguste 
Rodin skulptūros;

3) Fernand Leger (1881-1955) iš
kabinti 45 “Cubist“ menininko 
darbai;

; 4) “Contemporary Australian
; Sculpture“ - kviesti skulptoriai (iš 
£ viso 14) savo masyvinius kūrinius

išdėję galerijos lauke, North 
Terrace vejoje.

Atskirose galerijose vyksta 
pavienių menininkų bei grupinės 
parodos, kuriose gana stipriai pasi
rodo ir lietuviai.

Dviejose žymesnėse parodose 
“The Master's Choice“ - Royal S.A. 
Society of Arts, kur išstatyti tapy
bos ir skulptūros darbai, dalyvauja 
Ieva Pocienė, Aurimas Dumčius, 
Vytas Kapočiūnas, Vytas Šerelis; ir 
“THINKING on Paper“ - Contepo- 
rary Arts Society, kur dominuoja 
piešiniai, dalyvauja Vytas 
Kapočiūnas ir Vytas Šerelis.

“The Master's Choice“ parodoje, 
menininkų eksponatų atrankai 
pagrindinė kriteria buvo, kad 
parodoje dalyvaująs menininkas 
(meistras) turi turėti bent vieną 
darbą kokioj nors valstybinėj gale- 
rijoyDauguma menininkų yra Ade
laidės gyventojai ar bent čia 
gyvenę. Į šių kviestųjų meistrų 
(Masters) sekciją pateko skulptorė 
Ieva Pocienė. Iš viso jų buvo 29. Tie 
kviestieji turėjo teisę parinkti vieną 
iš jaunesniųjų dailininkų, kuris, 
pagal jų nuožiūrą, turi menišką po- 
tencionalą ar jau esąs toje srityje 
užsirekomendavęs.

Į šią sekciją, pavadintą “The Pro
teges“, pateko skulptorius Aurimas 
Dumčius (parinktas Oweri 

•Broughton), ir tapytojai Vytas 
Kapočiūnas (parinktas Douglas 
Roberts) ir Vytas Šerelis (parinktas 
David Dridan).

Ievos Pocienės skulptūra 
padaryta iš medžio yra 6 pėdų 
aukščio. Pati skulptūros forma turį

daug jėgos. Joje pasižymi jau 
anksčiau išvystyta ši energijos 
forma, kuri dominuoja viršutinę 
skulptūros dalį. Apatinioji dalis, 
atrodo, vaizduoja žmogų. Ši esteti
niai stipri struktūra matomai sim
bolizuoja esančią kovą tarp žmogaus 
ir jo aplinkos.

Aurimo Dumčiaus skulptūra rep
rezentuoja Darvin'o miesto katas
trofą. Visos naudojamos medžiagos, 
būtent, medis, geležis, skarda ir 
granitas, turi simbolinę reikšmę.Iš 
granito (paminklas žuvusiems) stie
biasi geležis, ant kurios laikosi lin
guojanti medžio lenta, dalinai 
uždengta skarda (miesto silpna 
statyba) su įsmeigta šake (įvykusi 
katastrofa).

VYTO KAPOČIŪNO milžiniško 
dydžio šuns paveikslas sutinka žiū
rovą užlipus laiptais, galerijos 
prieškambary. Nejaukus šunio 
veidas bei forma ir dydis kartu su 
stipriomis paveikslo spalvomis neiš
vengiamai sukrečia stebėtoją. Vytui 
gyvuliai yra pagrindinė inspiracija 
kūrybai.Jis yra artimai susipažinęs 
su gyvulių gyvenimu ir turi nemažą 
jų savo kelių akrų residencijoje - 
Sterling.

VYTO ŠERELIO paveikslas, ga
lerijos kampe, išsiskiria savo 
“magišku“ realizmu. Paveikslo do
minuojanti tema - kūdikis orbite, 
pakliuvęs į baltų debesų sūkurį. 
Matosi “galah“ paukštis paveikslo 
kairėje viršūnėje - įdomus šis besi
kartojantis paukščio motyvas jo pa
veiksluose.

“Thinking on Paper“ parodoje 
dalyvauja eilė kviestų menininkų, 
kurie pasižymi piešime. Čia kabo 3 
Vyto Kapočiūno ir 3 Vyto Šerelio 
darbai.

Vyto Kapočiūno paveikslas yra iš 
serijos “Anekdotai apie skausmą ir 
baimę“ kurie buvo rodyti Osborne 
galerijoje gruodžio mėn. 1975 m. Jo 
trys piešiniai “Two of a Kind“ 
(reprezentuojantis . gimdymo 
skausmą), “Point-O-Eight“ 
(operacinio stalo procedūros 
atvaizdavimas) ir “Hit and Run“ ro
do negyvą kengūrą (kangaroo) kur 
jis labai jautriai ir efektyviai atvai
zduoja skausmą.
...r-! . .: i Nukelta į psl. 4.

- Mūsę Paštbgė Nr. 43i 1976.4.5, psl. 3

3



Alio! Alio!

~ Rašo *M.P? bendradarbis ROMAS SAKALAS

JAV išduoda Rytų Europą?
MACHAVELIŠKA 

MACHINACIJA
“Savo politika turime siekti evo

liucijos, kuria santykiai tarp rytų 
europiečių ir Sovietų Sąjungos tap
tų organiški...

Taip pernai gruodžio vidury kal
bėjo JAV Valstybės departamento 
patarėjas Helmut Sonnenfeldt, val
stybės sekretoriaus dr.Henry Kis
singer dešinioji ranka. Sonnenfeld- 
tas ir Kissingeris kalbėjo slaptame 
JAV Ambasarorių Europoje susi
rinkime, Londone. Stebinančius 
faktus apie ano posėdžio turinį 
atskleidė du amerikiečiai žurnalistai 
Rowland Evans ir Robert Novak 
savo straipsnyje “A Soviet-East 
Europe ‘Organic Union“* (Sovietų - 
Rytų Europos ‘organiška sąjunga*), 
kurį atspausdino JAV sostinės 
dienraštis “Washington Post“ kovo 
22 d. laidoje.

Lietuviai...
Akelta iš psl. 3

VYTO ŠERELIO paveikslai 
pasižymi, kaip visada, jo meistriška 
detale. Jo trys piešiniai “Contemp
lation“, “Snooker“ ir “Kepler's. Vi
sion“ bazuojasi skirtingom temom. 
Neišvengiamai patraukia dėmesį 
piešinys juodame fone, rodąs biliar
do žaidėją įtampos momente, o ki
tame paveiksle vėl pasikartoja jo 

dažnai naudojami sparnuoti akies 
kartu su ausim - niotyvai^šreiškią tų 
organų pojūčius.

Teatro pasaulyje, Australijoje, 
yra plačiai užsirekomendavęs 
HELMUT BAKAITIS. Jis yra 
pasižymėjęs vaidyboje, režisūroje, 
parašęs vieną satyrinį vaidybos 
veikalą ir per paskutiniuosius keletą 
metų užėmęs S.A. Director of Youth 
Activities“ postą.

Šiam festivaliui jis parašė ir pas
tatė “Carlote and Maximilian“ pre- 
mierinį spektaklį. Šis veikalas rei
kalauja pačių žiūrovų dalyvavimo 
(audience participation). Vaidinimo 
tema paimta iš Hapsburgo dinasti
jos valdžiusios Austriją 1912 m. lai
kotarpio, kuriame vaizduojama pas
kutinis dekadenso periodas prieš jos 
nuvertimą, kad nusmukę 19 
šimtmečio buržuaziniai standartai 
buvo pakeisti į naujas meno ir filo
sofijos teorijas.
Spektaklyje dalyvauja apie 200 

jaunų vyrukų ir merginų kartu su 
Helmuto vedama “šeštadienio kom
panijos grupe“. Bendrai šis veikalas 
yra skirtas jaunai auditorijai ir ro
domas popietinėje programoje.

Kartu su šiuo pagrindiniu spek
takliu, Helmutas drauge su Roger 
Chapman (kuris atvažiavo iš Leeds 
kur užima ‘teatro mokslo* direkto
riaus postą, o šiais metais perims 
Helmuto vietą Adelaidėje, kaipo 
“director of youth activities“), pas
tatė “Feast of Fun“ veikalą, irgi rei
kalaujantį žiūrovų dalyvavimo, 
skirtas 9-12 metų vaikams, šis 
spektaklis vyko naujame 
amphitheatre.

Helmut Bakaitis gavo iš Austra
lian Council -‘Travel Grant* (2 
metams). Jis yra užsiangažavęs 
važiuoti į Newcastle-Upon-Tyne, 
Anglijoje, daryti vienų metų kursą 
su Dorothy Heathcoat (senior lectu
rer in drama). Po to gal plačiau ap- 
važinės Angliją, įsigydamas patir
ties ir greičiausiai į New York ir ki
tus Amerikos didmiesčius, kur yra 
galimybės praplėsti akiratį, jo pa- 
sirinktoj šakoj. / ’

Mūsų Pastogė Nr. 13, 1976.4.5, psl. 4

KALBA AMERIKA!

SOVIETŲ HEGEMONIJA IR 
KARO GRĖSMĖ.

Kaip rašoma straipsnyje, H. So- 
nnenfeldtas Amerikos ambasado
riams aiškino, jog Kremlius pasi- 
kliaunąs savo karine jėga Rytų Eu
ropą suvienyti, o tai yra paskatinę 
Rytų Europos kraštus “ištrūkti iš 
sovietiškų tramdomųjų marškinių“. 
Paskum jis dėstė:

“Sovietų nesugebėjimas įgyti lo
jalumo Rytų Europoje yra nelai
mingas istorinis nepasisekimas, ka
dangi Rytų Europa esanti jų sferos 
ir natūralaus intereso apimtyje“.

Sonnenfeldtas įspėjo, jog tokia 
padėtis gali “privesti prie trečiojo 
pasaulinio karo. Toks neorganiškas, 
dirbtinis pasitvarkymas sudaro di
desnę grėsmę pasaulio taikai, nei 
Rytų ir Vakarų konfliktai“.

LENKIJA IR ĮSPĖJIMAS JUGOS
LAVIJAI

Sonnenfeldtas Amerikos 
ambasadoriams patarė saugotis 
pernelyg didelio uolumo, kad nepa
kenkus “pageidaujamai slinkčiai“ 
sovietų ir Rytų Europos organiškam 
suartėjimui. Anot jo, Amerikos nu
sistatymas Rytų Europos valstybių 
autonomijos’ siekių atžvilgiu bus 
vykdomas “stiprios sovietų geopo
litinės įtakos kontekste.“ Jis pažy
mėjo, jog tokia laikysena buvo sėk-

Kovo 24 d. Argentinoje įvyko 
perversmas ir krašto kontrolę perė
mė karinė junta, kurios prieky yra 
armijos vadas gen. Jorge Vidella. 
Buvusi Argentinos prezidentė 
Maria Estela Feron suimta ir jos li
kimas nežinomas. Dar gerokai prieš 
perversmą krašte buvo eilė nera
mumų ir nepasitenkinimų esama 
vyriausybe. 1974 m. liepos 1 d. M.E. 
Peron perėmė prezidento pareigas 
mirus jos vyrui gen. Peron.

***
Amerikoje per abejus rūmus pri

imtas įstatymas praplėsti teritoria- 
linius vandenis iki 200 mylių nuo 
kranto.

***
Pastaruoju metu paaiškėjo, kad 

Sov. Sąjungoje jaučiamas ne vien 
grūdų, bet ir bulvių trūkumas, 
kurios ten laikomos kaip antroji 
duoba.

***
Amerikonai nepatenkinti, kad su 

Maskva negalima susitarti dėl spau
dos. Gerinant politinius ir kultūri
nius santykius daug kas pasiekiama 
ir susitariama, bet spaudos klausi-

į Kelionėms į Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį, Londoną, Los Angeles, 
| Oslo, Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną,'Vilnių ir kitas pasaulio vietoves 
| kreipkitės į

f
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j Aptarnaujame visais kelionių reikalais: bilietais, vizomis, kelionių
i čekiais, viešbučių užsakymais ir 1.1.
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minga Lenkijoje. “Lenkai nugalėję 
savo romantiškus politinius polin
kius, privedusius prie pražūties 
praeityje,“ kalbėjo Valstybės de
partamento pareigūnas.

Toliau jis pareiškė, jog nors Ju
goslavijos grįžimas atgal į sovietų 
orbitą būtų strateginis atbulinis 
žingsnis, visvien jugoslavai “turėtų 
būti mažiau nepalankūs“ Maskvai ir 
turėtų atverti savo akis, jeigu mano, 
kad galės “nemokamai“ žengti 
Washington© užtikrintu keliu į ne
priklausomybę.

PADĖTIS VAKARŲ EUROPOJE

Savo ruožtu, dr. Kissingeris A- 
merikos ambasaroriams aiškino, jog 
komunistų įsigalėjimas Portugalijo
je ar Italijoje yra nepriimtinas 
Amerikai, nors dėl to kalta nėra 
Sovietų Sąjunga, o Vakarai, įskai
tant ir Amerikos vidaus padėties 
sustabarėjimą. Kissingeris sakė: 

“Komunistiška Vakarų Europa 
‘ mums sukeltų galvos skausmų.

Galvos skaudėtų greičiausiai ir so
vietams. Abejotina ar jie nori maty
ti komunistų įsigalėjimą Vakarų 
Europoje. Tačiau jų ideologija 
verčia juos šiose pastangose talkin
ti.“
NAUJA AMERIKOS POLITIKA

Evans ir Novak rašo, jog. kai 
Sonnenfeldto pareiškimų nuorašai 
pasiekė Washingtoną; vyriausybės 
sluoksniuose kilo smarkus ginčas. 
Vieni nurodė, jog Sonnesnfeldto

?AI

mas ir lieka užšaldytas. Amerika 
sovietinės spaudos nevaržo, bet so
vietai amerikietiškos neįsileidžia.

***
Afrikoje kaimyniniai Rodezijos 

kraštai blokuojasi prieš Rodeziją ir, 
atrodo, Rodezijos dienos jau suskai
tytos. Jokia vakarų šalis nepalaiko 
dabartinės Rodezijos politikos.

***
Vak. Vokietijos gen. J. Steinhoff 

pareiškė, kad NATO (Šiaurės 
Atlanto valstybių santarvės) karinis 
pajėgumas esąs labai silpnas ir kad 
puolant sovietams Vakarų Europą 
konvencionaliais ginklais, Europa 
tegalėtų laikytis vos tris dienas.

**♦ • irti

Kaip grybai visame pasaulyje 
dygsta atominės energijos genera
toriai, kurie sudaro naują pavojų 
socialinei apsaugai. Bijomasi, kad 
tokie generatoriai gali pasidaryti 
vieną dieną gangsterių taikiniu: 
gangsteriai gali užimti tokį genera
torių ir grąsindami jo susprogdini
mu gali priversti administracinius 
organus pklusti jų reikalavimams. 

gairės niekada nebuvo ir dabar ne
turėtų būti Amerikos užsienio poli- 
kos dalimi. Kiti išvedžiojo, jog tie 
pareiškimai prilygsta Amerikos pri
tarimui Sovietų hegemonijai Rytų 
Europoje. Treti nuogąstavo, jog So
nnenfeldtas užtrenkęs duris Rytų 
Europos nacionalizmo judėjimui ir 
užkirtęs kelią tokiems 
nacionalistams kaip Rumunijos pre- 
zedentas Nikolai Ceausescu.
VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 

ATSAKAS

Reaguodamas į Washington© 
Post straipsnį, valstybės departa
mentas paneigė, jog tai esti Ameri
kos politika ir nurodė, jog preziden
to Fordo ir Kissingerio neperse- 
niausias lankymasis Rytų Europoje 
tai įrodo. Tačiau, kiek yra žinoma, 
valstybės departamentas ikšiol ne- 
nusiuntęs instrukcijų ano slapto po
sėdžio dalyviams, kuriose būtų at
mesta Sonnenfeldto doktrina. Todėl 
tas paneigimas buvo taikomas tik 
Amerikos užsienio politikos kriti
kams numalšinti

PAGRĮSTI ABEJOJIMAI

Ar tai, ką Sonnenfeldtas parei
škė atliepą ir Kissingerio nusiteiki
mus? Straipsnio autoriai Evans ir 
Novak aiškina, j'og Sonnenfeldtas 
yra žinomas kaip “ištikimas savo 
viršininko veidrodis.“ Tad ar tai 
buvo Kissingerio politika 
Sonnenfeldto lūpomis?

Evans ir Novak taipgi pastebi, jog 
šie pareiškimai buvo-padaryti prieš 
tris mėnesius, atseit, prieš prezi
dento Fordo pareiškimą, atmetantį 
žodį “detantę“ santykių su sovietais 
apibūdinime. Autoriai išvedžioja, 
jog gal Sonnesnfeldto pareiškimai, 
taip kaip ir žodis “detante“ 
nebegalioja. Tačiau prisimintina, jog 
prezidento Geraldo Fordo pažadai 
Amerikos baltiečiams buvo padaryti 
pernai vėlai rudenį . Anuomet, be- 
siruošdamas vykti į Helsinkį, prezi
dentas užtikrinęs, jog Amerikos nu
sistatymas nepripažinti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos inkorporavimo 
Sovietų Sąjungon lieka nepaveiktas. 
Kaip vertinti tokį prezidento parei
škimą Sonnenfeldto direktyvų aki
vaizdoje? Jeigu Fordas buvęs nuo
širdus, tai kasgi nustato Amerikos 
užsienio politiką? Pagaliau, jeigu 
prieš tris mėnesius buvo kalbama 
apie Sovietų Sąjungos kaimynų su- 
niveliavimą, tai kokios viltys teikti
nos Pabaltijo valstybių ar Ukrainos 
atžvilgiu?

Šie klausimai reikalingi 
atsakymų, nes kaip matyti, tradici
niai Amerikos politikų pasaisakymai 
yra atsidūrę patikimumo ertmėje.

(Amerika kalba apie “organiškus“ 
pavergtų kraštų santykius su 
Sovietų Sąjunga pripažindama 
sovietų besąlyginį dominavimą tuo
se kraštuose, bet ar iš viso įmanoma 
bet kada karinę okupaciją paversti 
normalybe ir pavergėjų santykį su 
pavergtaisiais padaryti 
“organišku“? Tenka tik stebėtis to
kia Amerikos politine kryptimi, o 
gal tai yra sovietinio spaudimo re
zultatas ir praplėtimas Helsinkio 
deklaracijos? Red.)

Londonas Anglijoje išgyvena 
bombardavimo dienas, kaip ir 
pereito karo metais tik su tuo skir
tumu, kad karo metu oro pavojus 
buvo iš anksto pranešamas sireno
mis, o šiuo metu vykdomas teroras, 
kuris nepramatomas. Pereitą savai
tę sprogo bomba Olympia Exhibi
tion Hall, kur buvo sužeisti 85 žmo
nės. IRA kovotojai už šiaurės Irlan- 
dijos išlaisvinimą perkėlė savo tero
ro veiksmus į Londoną. Bombų 
sprogdinimai Londone įvyksta 
beveik kiekvieną dieną. Policija ir 
saugumas kreipiasi į gyventojus ko
vai su teroristais.
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Laiškas iš Adelaidės__ ----  - -

BENDRUOMENĖS PROŠVAISTĖS IR SUTEMOS
Savo laiku Adelaidės lietuvių 

bendruomenė buvo išgarsėjusi savo 
kūrybingumu ir entuziazmu. 
Pirmieji įsigijo “nelaikinus“ Lietu
vių Namus, įsirengėme Katalikų 
Centra su tautine šventove. Visi 
mus gyrė ir statė pavyzdžiu kitom 
apylinkėm (kolonijom). Ir mes ade
laidiškiai pagrįstai nosis rietėme ir 
pasididžiuodami apvedžiodavome 
atvykusius svečius po abi lietuvybės 
tvirtoves.

Nelengva buvo negausiai lietuvių 
koloniai šiuos du rūmus įsigyti. Kiek 
prakaito laisvalaikiais prie jų 
išlieta, kiek nelengvai uždirbto ska
tiko sunešta. Bet buvo laikytasi lie
tuviško priežodžio: “pastipsim, o 
nepasiduosim“. Ir taip lenktyviau- 
dami ir pasišnai ruodami abu židi
nius užbaigėm, išpuošėm, sodais 
apauginome, paminklais 
išdabinome. '

Kad būtų pateisinta abiejų židinių 
kūrimo pastangos, suradom kas 
rengtina vienoj, o kas kitoj vietoj. 
Šių pastangų dėka atsirado dvieji 
minėjimai, dvi savaitgalio mokyklos, 
du chorai, du pianinai, dvi scenos, du 
barai, dvi valgyklos, du namų pri
žiūrėtojai, dvi bibliotekos, du kios
kai, du archyvai ir du “laikraščiai“. 
Visa šia prabanga naudojasi tik apie 
300 -400 žmonių. Išliko nepadalinta 
tik viena tautinių šokių grupė s, į 
kurią (nuostabus dalykas) sutelpa 
visų tėvų vaikai.

Abeji namai turi savo “kietąjį 
branduolį“, kuris nė už ką neper
žengs “svetimojo“ slenkščio, nors 
taika mūsuose seniai įsiviešpatavu
si, vieni kitų nei viešai nei asmeniš
kai neužkabiname ir nesipykstame. 
Gyvename ir tyaĮ^ornps kąĮp.kąs iš
manome. Tačiau, vis tiek lieka jaus
mas, lyg vieni būtumėm gudai, o kiti 
prūsai,.bet ne vienos tautos vaikai. 
Galėtumėm tik džiaugtis, kad pas 
mus buvo tiek daug kūrybinio 
polėkio, užsispyrimo ir ištvermės 
koncentruojant dėmesį į pastovias, 
išliekančias vertybes, šiuo atveju į 
taiiinius namus. Bet dabar, po 
daugelio metų, man rodos, prare
gėjome, kad buvome primiršę šių 
tautinių tvirtovių gyvąjį inventorių - 
žmones. Nueini į vienų ar kitų namų 
parengimus, o ir čia ir ten publikos 
skystai ir vis dauguma obelim 
nužydėjusiais viršugalviais. Net ir 
pamaldose tik jaunasis jaunimas, 
kurį tėveliai dar pajėgia įtaigoti ir į 
bažnyčią atsiveda. Subrendusio 
jaunimo pasigendame visur.

Pereitais metais amžinybėn 
išlydėjome berods 16 tautiečių. 
Dauguma į šį kraštą atvykusių ar
tėja kritiškan amžiun, kaip sakoma, 
gyvena viršvalandžius.Neišvengia= 
mai mūsų eilės retės dar sparčiau. 
Dar už kelių metų po kiek susirink
sime į abį sales?
. Ketvirtį šimtmečio kalbėjome ir 
kalbame apie mūsų jaunimą.

Kiek mes pastangų padėjome šį 
jaunimą tautiškai išauklėti? 
Įsitaisėme prabangiškus barus sau, 
o jaunimui nesuradome kampo, kur 
jis laisvai galėtų susirinkti, palošti 
biliardą, pasiklausyti mėgiamos 
muzikos ir išgerti puoduką kavos. 
Jaunimas priverstas šių pramogų 
ieškoti australiškuosę užkaboriuose 
ir juos randa.

Ar negeriau išlošė melbourniškiai 
ir Sydniejiškiai nutūpę 4 vieną lizdą, 
kuris apjungia į vieną šeimą be 
jus ir mes .

Pagaliau ir du adelaidiškiai laik
raštukai. Tiesa Melbournas ir 
Sydnejus turi vietoje po lietuvišką 
laikraštį. Bet ar neužtektų Adelai
dėje vieno kelių puslapių biuletenio, 
kuriame būtų skelbiama pamaldų 
tvarka . ir parengimai, nereiškiant 
pretenzijų į laikraštį. Šių biuletenių 
dėka netenka žymaus 

prenumeratorių skaičiaus ir “Mūsų 
Pastogė“ ir “Tėviškė Aidai“, nes ne
maža tautiečių dalis . skaito gauną 
pakankamai informacijos apie vieti
nį gyvenimą, ir kitų lietuviškų laik
raščių tik dėlto ir neprenumeruoja. 
Bet kas suves prie susitarimo, kai 
tam visom keturiom priešinsis “kie
tasis branduolys“ iš vienos ar kitos 
pusės.

Dar neseniai “Mūsų Pastogėj“ 
buvos keltas vieno lietuviško lai
kraščio klausimas. Bet šiuo 
klausimu “Mūsų Pastogė“ ir liko 
solistu. , '

Tegu už biuletenius žmonės ir su
simoka niekeno neverčiami, tačiau 
jiem abiem leisti mūsų visuomenė 
sudeda apie porą tūkstančių dolerių, 
kurių dalis teisėtai turėtų atitekti 
mūsų sunkiai besiverčiantiems 
dviems laikraščiams.

Esama padėtis nei tautiniai 
sąžininga nei bendruomeniškai so
lidari.

Pagaliau ko stebėtis, kai po 25 
metų net aukštosiose sferose ne
galime apsispręsti, kas laisvinimui 
turi vadovauti, VLIK,as, ALT,as ar 
PLB? Atrodo, kad užlūžti klaidoje - 
viena dižiųjų mūsų tautinių dorybių.

1976.314 įvyko Adelaidės Lietu
vių Bendruomenės Apylinkės 
visuotinis metinis susirinkimas. 
Apie trečią valandą ėmė rinktis į 
Lietuvių Namus susirinkimo daly
viai. Tai vis seniai apsisprendę ben- 
druomeninkai, kurie metų metais 
sąžiningai atvyksta susimokėti savo 
solidarumo mokestį ir kantriai pra

To All Students, 
Student - Presidents
Parents and Friends

This letter is being written to introduce you to the new format of 
“STUDENTŲ ŽODIS“ for the years 1976-1977.

Firstly I wish to state that “Studentų Žodis“ is worthy of continuance 
as an informative and educational newspaper which is written for, and 
by, the Australian Lithuanian Student Community. Yet, it should also be 
contributed to, and supported by, the Australian Lithuanian Community 
in general. With this in mind, as Edįtor, I put forward the following pro- 
grame for the presentation of “Studentų Žodis“:

1. “Studentų Žodis“ issues will be published at two-monthly intervals;
2. “Studentų Žodis“ will be published as a paper within itself, but circ

ulated within “Mūsų Pastogė“;
3 “Studentų Žodis“ will continue to be published in the dual Lithuanian 

-Australian format;
4. “Studentų Žodis“ will involve the following sections:

a) Letters-To-The-Editor,
b) General Information,
c) Advertising (For Students Only),
d) Poetry - Prose,
e) Book Reviews,
f) Record Reviews,
g) Political Happenings and Opinions,
h) Photography and Art and
i) State Student Activities (eg. Melbourne, Canberra...)

5. Contributors will specify if their articles are to appear in Lithuanian 
or Australian. Otherwise, this will be left to the Editor's discretion:

6. Each issue will specify the “Date Due“ for contributions for the pro
ceeding issue.

• It is hoped that the above 6 points may be fulfilled and expanded to 
allow “Studentų Žodis“ to serve a worthwhile purpose within our com
munity (as it should). It is also hoped that various suggestions for 
improvement will be forthcoming.

The “Date Due“ for contributions for the following issue of “Studentų 
Žodis“ is May 7th., so that that issue may be released the week begin
ning May 17th. I call upon all Lithuanians to show their support by conr- 
ributing as much as possible: not only students, but parents, friends and 
other interested parties. All articles should be sent to: Rimas MILAŠAS, 
20/58-60 Oxford St., Epping, NSW. 2121

Rimas Milašas.
Editor “Studentų žodis“

P.S. This letter was written in Australian for a specific purpose. Thai 
purpose was to appeal to those students who due to lack of contact with 
the Lithuanian Community are unable to succinctly read Lithuanian. 
“Studentų Žodis“ is for them as well, and hopefully will act as an incent
ive for their renewed participation.

R.M

sėdėti kelias valandas klausydami ir 
besireikšdami susirinkimo eigoje. 
Jokių naujų veidų iš “tenai“ - iš an
trosios lietuviškosios tvirtovės. 
Daug kartų įvairiomis progomis 
mūsų gerbiamas klebonas kun.. A. 
Spurgis bandė įtikinėti, kad lietuvių 
tarpe negali būti “jūs“ ir “mes“. Ta
čiau jo geri norai ir pastangos nera
do tinkamo atgarsio jo aplinkoje. Ir 
jis bene vienintelis atstovauja tai 
daliai tautiečių, kuriuos ragino akt- 
tyviai į bendruomenę įsijungti. Kun. 
Spurgis savo žodžius remia ir 
darbais. Buvo išrinktas į Krašto Ta
rybą, Garbės Teismą, per tautinę 
šventę skaitė paskaitą ir dalyvauja 
bendruomenės susirinkimuose (tik 
šį kartą pranešė negalėsiąs daly
vauti dėl svarbios priežasties). O 
“kietasis branduolys“ bendruomenę 
prisimena, kai randa, kad bendruo
menės valdyba dalindama pinigines 
aukas, parapijinėm institucijom 
paskiria mažiau negu 
bendruomeninėm. Bet gyvenimo lo
gika yra paprasta. Parapijai auko
jame visi: ir bendruomeninkai ir pa
rapijos žmonės, o į bendruomenės 
“katilą“ - tik bendruomenės 
aktyvieji nariai. Iš kur bendruome
nės iždas gali visiems ištekti, kai di
delė dalis lietuvių nesusimoka net to 
“našlės skatiko“ - 2 -jų dolerių soli
darumo mokesčio. Nežiūrint esamos 
padėties, pretenzijoms drąsos 
netrūksta. Būtų neteisinga vienom 
institucijom naudotis dviem kasom, 
o kitom kas beatliko nuo pirmųjų.

Susirinkime dalyvavo virš 70 

asmenų. Šį kartą besirenkančių nie
kas nelaukė su kandidatų į valdybą 
sąrašais. Tik valdybos kasininkas 
priiminėjo solidarumo mokestį ir 
dalino balsavimo korteles.

Susirinkimas vyko gana 
sklandžiai. Tik visi rūpinosi, ar at
siras kandidatų į naują valdybą. Bet 
būkštavimas pasirodė buvo be rei
kalo. Per kelias minutes lentoj išsi
rikiavo eilutė pavardžių, su iškilia 
visuomeninės veiklos praeitimi, jų 
tarpe net trys buvę Krašto V-bos 
nariai. Ir taip be jokio vargo išsirin
kome sekantiems 2 metams bend
ruomenės valdybą, kuria sudaro: V. 
Aleksandravičius, V. Baltutis, V. 
Neverauskas, M. Renkė ir K. Tapa- 
ras. Seniai adelaidiškiai beturėjo 
tokį stiprų apylinkės Valdybos 
sąstatą. Belieka palinkėti jai 
sėkmės. Svarstant bendruomenės 
reikalus, buvo iškeltas klausimas, 
kodėl apylinkės valdyba paskyrė 
piniginę auką vienam ne lietuvių 
kalba leidžiamam laikraščiui, kurio 
leidėjai per australų įstaigas bandė 
sukompromituoti bendruomenės 
institucijas, vietoj jomis 
pasinaudoję.

Taip pat buvo iškelta mintis, 
bendruomenės pinigus duoti tik 
tiems, kurie prašo paramos ir ta pa
rama yra reikalinga. Priešingu at
veju nemažos sumos perkeliamos į 
kitas organizacijas, kurios finansis- 
niai stovi tvirtai ir artimiausioj atei
ty nėra numačiusios ką su jais dary
ti. Kodėl bendruomenės valdyba 
negalėtų savo ižde laikyti kad ir 
stambesnes sumas. Gal metus kitus 
jie pragulės nepanaudoti, bet tre
čiais metais gal bus reikalas ką nors 
paremti didesne suma, o iš kur jų 
gausi, kai pinigai kasmet išparce
liuojami.

Su mažais ištekliais paprastai at
liekami tik maži darbai. O dideli 
darbai reikalingi ir solidžių sumų. 
Niekam nebus pakenkta; jei bend
ruomenės sutaupose atsiras didesnė 
krūva dolerių. Ankščiau ar vėliau 
šie doleriai vistiek grįš bendruome
nei, tik gal būt bus racionaliau su
naudoti.

Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu.

Aktyvioji bendruomenės dalis 
apie tris valandas kaitusi karštoj 
salėje, skubino atsigaivinti į barą, 
kur kita dalis bendruomenės aušin
tuvų vėsinama per tą laiką buvo 
spėję ištuštinti po kelis kaušelius 
minkštų ir kietų gėrimų.

Iš tiesų, būti aktyviu bendruome
nės nariu vargu beapsimoka. Šį lai
ką, pasirodo, galima žymiai smagiau 
praleisti.

B. Straukas

Eiliniai Sovietų Sąjungos gyven
tojai nedaug tesidomėjo dešim. 
dienų trukusiu komunistų partijo.- 
Kongresu Maskvoje, kiek jų gyve
nimo ekonominiais trūkumais - pra
dedant dešrelėmis ir baigiam auto
mobilių padangomis. Nežiūrint gra
žių kalbų, pateiktoji 1971 - 1975 ir 
1976 - 1980 penkmečių statistika ro
do, kad Sąjungos vartotojui, artinasi 
dideli sunkumai. Kai kurie Vašing
tono žemės ūkio srities specialistai - 
sovietologai numato, kad duonos, ir 
ypač mėsos nepriteklius tampa labai 
opiu klausimu. Tat pavasarį gali iš
šaukti streikus ir bendrai 
neramumus, ypač provincijos maže
sniuose miestuose,. Dėl pašarų 
trūkumo rudenį prasidėjo gyvulių 
skerdimas, ligi 1980 m. skaudžiai at
silieps mėsos produktų tiekimui. 
Atrodo, jog vyriausybė bus leidusi 
mažinti gyvulių skaičių, kad gyven
tojams liktų daugiau duoninio mais
to. Savo gyvulius išlaikyti kolchozi- 
ninkai visokiais būdais supirkinėja 
grūdus iš viešųjų krautuvių. Todėl, 
nors savo privatiems sklypams nau
doja vos 3 proc. dirbamos žemės, 
įie gamina 25 proc. visų žemės ūkio 
gėrybių. (Pagal “Time", 1976 m. ko
vo 1 d.). (ELTA)

Mūsų Pastogė Nr. 13,1976.4.5, psl. 5
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Atsakymas p. V. Šliogeriui

Ponas V. Šliogeris šį kartą visai 
negailestingai supliekė Katalikų 
Bažnyčią Lietuvoje ir rado, kad ku
nigai buvo tie nenaudėliai, kurie 
tautą pavertė Avelių banda“. (Žiūr. 
Mūsų Pastogė Nr. 9),

Pradeda jis, kad neverta minėti 
Lietuvos Bažnytinės Provincijos įs
teigimo 50 metų sukakties. Jis sako, 
kad tai pralaimėto mūšio minėjimas. 
Pralaimėtas mūšis užtai, kad 
Vilniaus Vyskupija įjungta į Lenki
jos bažnytinę provinciją.
Nebūtų tas mūšis pralaimėtas, jei 
lenkai nebūtų užgrobę Vilniaus. 
Nors šis mūšis prie Vilniaus ir pra
laimėtas, bet Vasario 16 -tą vistiek 
minime.

Lietuvos konkordatą su Vatikanu 
V. Šliogeris laiko Lietuvai nepalan
kia tarptautine sutartim. Jis sako, 
kad konkordatas suteikė Kat. Baž
nyčiai ir jos dvasininkams labai pla
čias teises kištis į valstybės vidaus 
tvarkymo reikalus. Kaip pavyzdžius 
jis nurodo mokyklas ir kariuomenę. 
Jis sako, kad mokyklose visų tikybų 
ir laisvamanių vaikai buvo verčiami 
dalyvauti maldose, o katalikai ver
čiami atlikti velykinę išpažintį ir 
išklausyti mišias.

Aš lankiau lietuvišką mokyklą, 
bet tokių dalykų nepatyriau. Buvo 
gimnazijoje ir nekatalikų - žydų, 
protestantų, ortodoksų. Nieks 
tačiau jų nevertė eiti į tikybos 
pamokas, dalyvauti bendroje gim
nazijos ryto maldoje. Evangelikai ir 
orstodoksai sėdėdavo klasėje per ti
kybos pamoką ir ką nors rašinėdavo 
ar ruošdavo kitą pamoką. Kapelio
nas juos pažinojo ir nieko neklaus- 
davo. Žydukai dažniausia per tiky
bos pamoką.išeidavo, o.taip pat jie 
neidavo nė į rytmečio maldą.

Spaudoje
"Tėviškės Žiburiuose sydnejiškis 

V. Šliogeris laiške redakcijai repli 
kuoja į mūsų diplomato Dr. S. Bač 
kio išvedžiojimus apie Helsinkio 
konferencijos susitarimus. Savo 
įžvalgumu laiškas yra labai įdomus 
ir mūsų skaitytojams, ir dėl to jį čia 
ištisai perspausdiname.

HELSINKIO AKTAS
Ryšium su dr. St. Bačkio rašiniu 

“Lietuvos byla dabarties politikoje”, 
išspausdintu “TŽ” 1975 m. 51-52 nr., 
norėčiau pareikšti sekančias pasta
bas. Dr. S. B., kaip Lietuvos pa
siuntinybės Vašingtone patarėjas, 
yra lyg ir jos kalbėtojas — nuomo
nės reiškėjas. Turint galvoje reikalą 
palaikyti gerus santykius su JAV 
valstybės departamentu, jis savo 
nuomonę turi pritaikyti valstybės 
departamento linijai. Dr. S. B. rašo 
(cituoju iš “TŽ”): “Jis (Helsinkio 
B. aktas, V. S.) buvo įvairiai mūsų 
sluogsniuose ir spaudoje sutiktas bei 
įvairiai apie' jį atsiliepta. Galbūt 
dėlto, kad nebuvo įsigilinta į faktą, 
jog tas Aktas nėra tarptautinė sutar
tis ir kad jis, kaip sutarčių atveju 
nustatyta pagal JT chartos §102, 
nebuvo registruotas.**

Pareiškimas, kad tas aktas nėra 
tarptautinė sutartis, yra nelogiškas. 
Kas gi jis yra? Utopinė pasaka? Pasi
rašiusieji yra 35 valstybių .galvos ar 
jų įgaliotiniai. Tokie pareigūnai ne
turi laiko važinėti į konferencijas tik 
gerų pietų ar vakarienės valgyti. 
Vien tik pasirašiusių asmenybės ro
do, kad pasirašytas , ypač svarbus 
dokumentas. .....

Aš turiu to akto kiek sutrumpintą
tekstą anglų kalba, tai manau jį 
perskaitęs eilinis šviesuolis, netei-
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sininkas ir nepolitinių mokslų spe
cialistas, pasakys, kad čia sutartis. 
Tiesa, sukta ir keista sutartis, nes 
joje daug prieštaravimų. Vienoje pa-

pasisako
Dėl velykinės ir mišių klausymo 

jau čia ne kondordato reikalas. Čia 
jau bendra Kat. Bažnyčios tvarka, 
kuri nusakyta bažnytine teise arba 
kanonais. Tie velykinės “kvitai“, 
kaip V. Šliogeris juos vadina, buvo 
ne tik Lietuvoje, bet ir visuose ka
talikiškuose kraštuose. Vokietija 
Hitlerio laikais jokio kondordato su 
Vatikanu neturėjo, bet velykinės 
kortelės buvo. Ten tik kitokia tvar
ka. Kunigas per išpažintį duodavo 
kortelę, kurią tikintysis turėjo pa
rodyti, jei jam būdavo koks reikalas, 
kaip tai vedybos ar pan. Mokiniams 
ir Lietuvoje nebuvo duodama tų ve
lykinių kortelių. Kapelionas ir be jų 
susitvarkė. Manau, kad taip galėjo 
būti ir kariuomenėje. Sekmadienio 
mišiose pagal Bažnyčios įsakymą 
privalėjo dalyvauti mokiniai, o taip 
pat, manau, ir kareiviai. Nekatalikų 
mokinių nieks į bažnyčią nevarė, 
nors ir tautinė šventė. Kariuomenė
je,'tikiu, kad galėjo visus varyti. 
Kas ten ištikrins, kuris katalikas, 
kuris ne. Kad čia būtų buvusi kokia 
prievarta, ar kapelionas to būtų rei
kalavęs, to visai nepatikėčiau.

Metrikacija, tiesa', kondordatu 
buvo bažnyčiai pavesta. Dėl to nieks 
skandalo nekėlė, nebent vienas Dr. 
Šliupas ir jo vadinami laisvamaniai. 
Ir jam buvo nurodytas būdas, kaip 
šiuos reikalus sutvarkyti, bet jis'to 
nenorėjo.

Kad už metrikacijos vedimą ku- 
nigams mokėjo algas, gal p. Šlioge
rio teigimas ne pilnai teisingas. 
Kondordate apie tai nie.ko 
neminima. Kunigams algų klausi
mas iškilo žemės reformos metu. 
Nemažai buvo valdžios nusavinta ir 
bažnytinių žemių.Užtai buvo pasiū
lyta kunigams mokėti algas. 
Metrikų vedimo ųiot(yva^ 
panaudotas tik vėliau kitų, ne kata
likų religijų. Tos algos buvo 
mokamos ir tautininkų laikais. Kle
bonas gaudavo 120 litų per mėnesį, o 
vikaras - 90 litų. Kad tai jau būtų 
“vidutinio valdininko“ alga, kaip^p. 
Šliogeris teigia, nemanau. Dėl tos 
algos daugiau kalbos, negu naudos. 
Metrikus vesdavo vargonininkai ir 
už jų išrašą gaudavo 5 litus. Kunigai 
metrikus tik pasirašydavo.

straipoje kas nors nustatoma, kitoje 
jau statomos specialios sąlygos, ku
rių dėka pasirašiusis gali išrasti prie
žastis, dėl kurių to nuostato jis gali 
nevykdyti. Daugelio nuostatų redak
cija tokia, kad juos galima įvairiai 
aiškinti, kaip kuraim iš pasirašiusių 
naudinga ar reikalinga.

Neseniai “TŽ” buvo rašinėlis, kad 
VLIKo seime dr. Br. Nemickas, rim
tas politikos bei teisės žinovas, skai
tė paskaitą “Helsinkio susitarimų 
teisinė prigimtis”. Jis teigė, kad 
Helsinkio “baigminis aktas” visdėlto 
yra sutartis, saistanti pasirašiusias 
35 valstybes. Tenka manyti, yra ir 
kitų žinovų tos pačios nuomonės, 
kaip dr. B. Nemickas. Be' to, aktą 
pasirašiusieji savo pareiškimuose ta 
linkme išsitaria. Pvz. prez. Fordas 
savo pareiškimuose vartoja žodį “su
sitarimas”. Man rodos “susitarimas” 
ar "sutartis” tai tas pats dalykas. 
Politikoj galingiausio valdovo nuo
monė silpnesniems valdovams yra 
lyg ir įstatymas. Helsinkyje galin
giausia — Sov. S-ga savo norus su 
mažomis pataisomis, visų silpnesnių
jų pateiktomis, įvykdė, būtent, išga
vo dabartinių Europos valstybių sie
nų patvirtinimą

Kad Helsinkio aktas neužregis
truotas kaip sutartis pagal JT char
tos §102, tai menkas formalumas. 
Gerai žinome, kad JT charta daž
nai ir daugelio nevykdoma.

Ką prieš konferenciją ar po jos 
pareiškė uždarai ar viešai prez. For
das, valstybės sekr. H. Kissingeris, 
popiežius Paulius VI ar kiti augštai 
stovį asmenys, tai visuomenės rami
nimas, kartais užmaskuotas suktais 
išsireiškimais. Reikšmę turi ne vi-
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Dėl kunigų lupikavimo p. Šlioge
ris duoda tokį pavyzdį. Sako, kad 
norįs vesti ne savo parapijos bažny
čioje, turėjo gauti iš savo klebono 
pažymėjimą, kad jis nevedęs ir užtai 
turėjo mokėti, kaip už šliffbą. 
Skambina varpais, bet nežinia, ku
rioj bažnyčioj. Pagal bažnytinę teisę 
ar tvarką šliūbas vyksta meigaitės 
parapijos bažnyčioje. Jeigu jaunieji 
nori pasirinkti kitą bažnyčią, tai dalį 
atlyginimo privalo gauti jaunosios 
parapijos klebonas. Kokia didelė ta 
dalis, tą nustato vietos vyskupas. Ta 
patį tvarka yra ir čia Australijoje.

r. r Iš visų, tų lupikavimų p. Šliogeris 
daro išvadą, kad kunigo buvo “pati 
pelningiausia ir mažiausia išsimoks
linimo bei asmeninių pastangų rei
kalaujanti profesija“. Dėl išsimoks
linimo, . žinoma, kiekvienas mano, 
kad jo išsimokslinimas yra pats ge
riausias. Ponas Šliogeris kariškis, 
tai jam šie mokslai dideli, o filosofija 
ar teologija - tai jau “mažiausi“ 
mokslai. Studijų .metais skaitant, 
kunigo nebuvo mažiausias išsimpks-

Rašykite
Mūsų Pastogei

sokie pareiškimai bei laikraščiuose 
skelbiami užmaskuoti komunikatai, 
bet tas turinys, kurį tie 35 parei
gūnai Helsinkio akte pasirašė!

Dr. S. B. rašo (cituoju iš “TŽ”): 
"Ką tik minėti pareiškimai mums 
rodo šiuos svarbius dalykus: 1. Prie
vartinės Lietuvos inkorporacijos ne
pripažinimas tęsiamas toliau, t.y. 
aneksija nepripažinta.” Bet Helsin
kio aktas aiškiai, nedviprasmiškai 
sako: “The participating states re
gard as inviolable all one another’s 
frontiers as well as the frontiers of 
all states in Europe, and therefore 
they will refrain now and in the 
future from assaulting these fron- 
ties”. Rodos aišku kaip diena!

Dr. S. B. toliau rašo: “2. Baigia
mame Akte stipriai pabrėžta religi
jos laisvė, žmogaus ir tautų teisės”. 
Tai sena “litanija", daugelyje tarp- 

Apdaro žalio netekę miškaiHM

linimas. Gimnaziją baigus, reikėjo 
studijuoti dar 5 metus. Į kunigų se
minariją priimdavo ir 6 klasių, bet 
tuomet mokslas truko 7 metus. 
Seminarijoje nebuvo ir pigu, nes 
metams reikėjo mokėti 700 litų.

Galiausia p. Šliogeris pradėjo šai
pytis. Sako, turtingos parapijos kle
bonas gaudavo tiek algos, kiek vals
tybės prezidentas. Aš Lietuvoje 
buvau tik vikaru, bet žinau ir klebo
nų algas. Tūkstančio litų per mėnesį 
joks klebonas nesuvarydavo, o pre
zidentui tūkstantuko tikrai neužte
ko-

V. Šliogeris straipsnį baigia, kad 
dvasininkijos įtakoje tauta išaugo 
“menkavertiškumo komplekse“ tar
si “avelių banda“. Čia jau antausis 
ne tik kunigams, bet ir pačiai tautai. 
Ar tik ir nebus čia vienas iš tų 
“menkavertiškumų“.

Gana jau kenčia bažnyčia dabar 
Lietuvoje, tat kodėl ir mums čia 
išeivijoje pilti ant jos pamazgas? ,

■ i '; r', '.a J r- <. ■________ -

tautinių aktų skelbta, tačiau dau
gelio valstybių varžoma ar visai 
nevykdoma.

Dr. S. B. rašo: “3. Sovietų Sąjun
ga naujai pasirašė tekstus, kurių lai
kytis ji įsipareigojo.” Aiškiai nėra 
logiška teigti, kad aktas nėra sutar
tis, nes jei Įsipareigojo, tai yra su
tartis. Istorijos eigoje visokių sutar
čių pasirašė ir Sov. S-ga, ir daug 
kitu valstybių. Tos sutartys buvo, 
yra ir bus vykdomos, kol bus nau
dingos pasirašiusiems. Taip buvo ir 
yra poliitkoje.

Dr. S. B. neatkreipia tinkamo dė
mesio į tai, ką pareiškė L. Brežne
vas: “Taikusis sambūvis nereiškia, 
jog yra baigta dviejų pasaulio galy
bių kova. Ji tarp proletariato ir bur
žuazijos, tarp socializmo ir imperia
lizmo bus vedama ligi visiškos ir 
galutinės komunizmo pergalės pa
saulinėje plotmėje.”

Mūsų planetoje dabar Sov. S-ga 
karinėje srityje yra stipriausia galy
bė. Tad jos atstovo pareiškimas vir
šija visokius kitokius augštų asmenų 
pareiškimus. Istorija parodė, kad 
teisę ir savo rūšies moralę nustato 
galingiausias valdovas. V. Šliogeris
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nes tą vakarą labai smarkiai lijo, bet j 
šeštadienį svečių buvo gana gausiai į 
ir atrodo, žmonės patenkinti įvyku
sia permaina. Sekmadienio vakaras 
ir popietė taip pat praėjo labai gra
žiai - netrūko svečių nei valgykloje,

NAMIE IR «
PASAULY

Ramovėnų susirinkimas

GYVENIMAS :
KOVO KLUBE

LKVS Ramovės Sydnėjaus 
sk. narių visuotinis ir metinis 
susirinkimas yra šaukiamas ba
landžio 11 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube 
II aukšte, 16-18 East Terrace, 
Rankstown. Darbotvarkė: susi
rinkimo atidarymas, prezidiumo 
sudarymas, mandatų kom. rinki
mai, pranešimai — pirniininko, 
iždininko, revizijos kom., disku
sijos dėl pranešimų, veiklos tvir 
tinimas, Valdybos ir Revizijos 
kom. rinkimai, einamieji reika
lai, klausimai, sumanymai, susi
rinkimo uždarymas. Visi sk. na
riai privalo jausti pareigą šiame 
susirinkime dalyvauti.
LKVS Ramovės Sydney sk. V-ba

Reformos Sydnėjaus Liet. Klube 
atrodo duos teigiamų rezultatų. 
Nors penktadienio vakarą, kovo 26 
d., šokiuose svečių nebuvo gausiai,

nei žiūrovų rodant filmą.
♦**

Patirta, kad “AUŠROS“ tunto 
skautai Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 25 d. (Anzac Day!) skautų 
žemėje Ingleburne organizuoja 
visos dienos skautišką restoraną su 
tradicine margučių programa. 
Kviečiami visi - seni ir jauni, iš arti 
ir toli. Nesigailėsite!

***
Prieš išvykdama į Italiją mūsų 

žinoma keramikė Jolanta Javavičie- 
nė turės savo keramikos išdirbinių 
parodą Holdworth galerijoje (86 
Holdworth St., Woollahra, Sydne- 
juje) nuo balandžio 6 d. iki balandžio 
24 d. Parodos atidarymas balandžio 
6 d. 5.30 vai. p.p.

Tautiečiai maloniai kviečiami kuo 
gausiai dalyvauti atidaryme ir kito
mis dienomis.

Canberros aruoduose 
’ S. .

Rašo Kukutis

Taip kaip ir pridera geriems gas- 
padoriamš (ir gaspadinėms), kiek
vienų metų pirmosiomis rudens die
nomis Canberros tautiečiai 
susirenka savo Klubo aruodų 
apžvalgstymui. Susirenka arę, sėję 
bei akėję, susirenka tik rūkę, gėrę ir 
plepėję, susirenka per metus mie
goję, piršto nepajudinę ir, it anos 
pasakėčios musėlaitės - tik ant jau
čio rago tupėję. Kaip bebūtų - savo 
rūšies atlaidai; oficijozams oficiali 
proga, nusitvėrus popiergalį ir nus
tačius rimtą bei atsakingą veido iš
raišką, keletą kartų perbėgti per 
klubą. Oficialiai negalintiems nuo 
žmonos ištrūkti - oficiali proga 
sušlapinti perdžiūvusį švilpuką, o 
per metus miegojusiems tai jau vi
siškai oficiali proga išsižioti ir oficia
liai paaušinti burną... Vienok, daly
vaujant jau ketvirtame aruodų 
pažarstyme, sū malonumu tenka 
konstatuoti, kad šio rudens šilti 
Canberros orai taip įliūliavo miega
lius ir snaudalius, kad Prezidentui 
paprašius minutę tylos pagerbti 
iškeliavusius į geresnį klubą, kilo 
įtarimas, bene šis nebus padaręs 
aritmetikos klaidos?...Nedrąsiausiai 
apsižvalgstęs galėjai matyti, kad 
trūsta gerokos poros tuzinų žinovų, 
tobulovų ir, bendrai, patriotiškai 
nusiteikusių asmenybių. Su 
malonumu,taipogi, pastebėta - jų 
susirinkime nei oficialiai ir nei neo
ficialiai nepasigęsta, ir, iš penketos 
dešimčių susirinkime dalyvavusių 
niekdm nereikalaujant suskaityti 
virtuvėje esančių šaukštų bei dantų 
krapštukų, susirinkimas praėjo 
(pagal įprastinę-laikraštinę formą) 
darbingoje nuotaikoje.

O taip Canberroje ir turėtų būti: 
Omenyje, aišku, turint, kad pirmo
sios Valdybos pirmininkas yra an
trojo Komiteto sekretorius ir, kad 
trečiosios Komisijos iždininkas yra 
pirmosios Valdybos
vice-pirmininkas. Tuo būdu, kai pir
mosios Valdybos pirmininkas yra 
trečiosios Komisijos sekretoriaus 
uošvis, ir antrojo Komiteto iždinin
kas yra pirmosios Valdybos 
Jaunimo Reikalams atstovo pusbro
lis ir pirmosios Valdybos patarėjo 
dėdė, tai antrojo Komiteto pirmi
ninko švogeris yra natūralūs atsto
vas Krašto Taryboje ir Seime Ame- 
rikoje.s Kas ir kana čia liekasi 
neaišku? Viena tauta, dvi šeimos, 
trys valdybos ir vienas klubas!

Taigi! Ant greitųjų nužvalgstęs iš 
šalia sėdėjusios ponios pasiskolintą 
Metinio Balanso lapą bei išklausęs 
pirmininko ir iždininko pranešimų,

finansiniais sumetimais urgzti 
nemačiau mažiausio reikalo. Kartą 
susitvarkius su be žinios dingstan
čiais sumuštiniais ir avikienos čiop- 
sais, pelno nuošimtis pakeltas visu 
0,1. Tai leidžia tikėtis, kad iki poke- 
rinių mašinų dar išsilaikysime. O po 
to, kaip australai sako: “Bob’s your 
Uncle”. O kad Bobas yra mūsų dėdė 
- taip supratau iš visų oficialiai 
kalbėjusių! Čia, vis dėlto, paaiškėjo 
Pilkų Petro teisybė, kad mes patys 
savo klubą permažai ramstome. 
Vienok, Pdtrai, kai ir patsai atrėmęs 
alkūnę į barą prašai “Du vandens“, 
tai šalia stovinčiam darosi visiškai 
neaišku iš kur padaromas pelnas iš 
viso? Tuo labiau, kai kavos mašina 
vandenį duoda veltui, o už kavą ir 
cukrų primoka klubas!?... Tačiau, 
kai liekasi lašinių apmokėti visas 
priklausomas skolas bei samdyti 
nuolatinę mezgėją, kai liekasi smal- 
čiaus ištepti langams, liekasi ir tikė
ti, kad ir nemagnetinis vanduo į klu
bo maišiuką pritraukia sidabro 
taipogi! Tuo būdu (su nekantrybe!) 
liekasi laukti kitų metų susirinkimo. 
Valdybon išrinkus žmogų su negin
čytinais hydrotechniniais sugebėji
mais, o kitus - pilnus jaunatviško 
entuziazmo, yra vilties po sekančio
jo susirinkimo pasivaišinti, jeigu ne 
su kaviaru ir šampanu, tai su“Kent- 
ucky Chiken“ garantuotai... Tikėtis 
baliaus su dūdų orkestru, žinia, būtų 
reikalo perdėjimas, bet stačiam sto
vint praryti sosiską, pamirkytą nu
piepusioje muštardoje bei susuktą į 
riekutę duonos - irgi yra reikalo 
perdėjimas kita prasme!... Jeigu yra 
reikalas ir liekamas centas, kodėl 
nepaaukoti penkšįmtinės kelionei į 
svietą?! Gerą, gražų'ir, netgi, patri
otiška! Bet., kai yra reikalas ir 
liekamas centas,. pavaišinti 
penkiasdešimtis arusių, sėjusių, 
akėjusių, rūkiusių, gėrusių bei ple
pėjusių su 30 - 40 dolerių - gal jau 
nebegražu, negerai...

Šiandieną, Pilkų Petro 
pribaimintas, sąžiningai galvoju 
apie Klubo ateitį. Kaip nusakyta - 
visa viltis pokerinėse. Galimas daik
tas kad šios į finansinį ir socialinį 
klubo gyvastavimą įneš naujo krau
jo. Bet jeigu Klubo gyvastingumas 
aktualus tik pusšimtinei tautiečių, 
kitai pusšimtinei nepajėgiant išlipti 
iš lovos bei susimokėti nario 
mokesčio, tai kažna, ar toji dar gy
vastinga penkdešimtinė pajėgs po- 
kerines bent sušildyti? Užtat, žinia - 
nepatriotiška, bet praktiškai 
galvojant, Petro peršama išeitis yra 
gana logiška. Atseit, kam laikyti 
nepasotinamą jautį, kai yra

“KOVO“ 25 - čio JUBILIEJINIS 
BALIUS

Sydnėjaus liet, sporto Klubas 
“KOVAS“ savo dvidešimt penkerių 
metų jubiliejų atšventė labai iškil
mingu balium, į kurį buvo susirinkę 
apie 500 svečių. Jų tarpe matėsi 
Kovo bičiulių iš Adelaidės, 
Melbourne, Newcastle, Wollongong, 
Canberros ir kitur. Balius įvyko 
didžibjoje ukrainiečių salėje 
Lidcombe. Tokio iškilmingo baliaus 
Sydnejuje jau seniai nebuvo. Gražiai 
išdekoruota salė su didžiuliu 25-čio 
įrašu virš scenos ir trimis puošnio
mis vėliavomis - lietuvių tautinė, 
Australijos ir “Kovo“. Stalai, pilnai 
apsėsti svečių, taip pat buvo papuoš
ti žalumynais, padengti lengvais už
kandžiais. Vaizdas tikrai gražus ir 
iškilmingas, Prieky scenos didžiulis 
skanumynais apkrautas stalas. Prie 
jo koviečių garbės svečiai - buvę 
pirmininkai,Sydnėjaus lietuvy orga
nizacijų atstovai, australų kviestieji 
svečiai, “Kovo“ garbės nariai. Dau
gumas iš jų per ištisus dvidešimt 
penkerius metus be atodūsio dirbo
išlaikydami šį lietuvišką sporto 
klubą iki jo sidabrinio jubiliejaus.

Loterija

Baliaus metu buvo traukia'ma di
džioji Kovo loterija, kurios laimin
guosius prizus ištraukti buvo 
pakviesti: Kelionių biuro
“PALANGOS“, aukojusio pirmąjį 
prizą - dviems asmenims lėktuvu ir 
laivu kelionė pro Perth’ą į Singapu- 

<■ rą savininkai p. Cibai, sen j. ir Kovo 
rėmėjų “AMPOL“' bendrovės gene
ralinio direktoriaus žmona p. V. Ha
rris (Jarmalavičiūtė). Pirmosios 
premijos laimėtoju tapo sydnejiškis 
V. Bitinas, labai gerai žinomas Syd- 
nejaus lietuvių gyvenime. Antrąjį 
prizą laimėjo Kovo “Amžinasis Na
rys“ V. Daudaras, gaudamas dail. H. 
Šalkausko paveikslą, trečiąjį prizą - 
dail. L. Urbono paveikslą laimėjo 
sostinės sportininkė ir koviečių 
viešnia 0. Pilkienė, ketvirtąjį prizą - 
dail. S. Montvido paveikslą laimėjo 
S. Stirbinskas, penktąjį prizą - E. 
Lašaičio medžio išdirbinį laimėjo 
latvis T. Strauts, šeštąjį - keramikės 
A. Kraucevičienės taures taip pat 
latvis T. Strauts, septintąjį - V. Jan
kaus dovanotą kengūros kailio 
išdirbinį Z. Zoratto ir Kovo rėmėjo 
dovanotas slides - Br. Stašionis. 
Laimingąjį įėjimo prizą - vario pa
veikslą. dovanota S. Gustafson, lai
mėjo L. Dragūnaitis • 

galimybė turėti melžiama karvę!? 
Pardavę ir tinkamai investavę ket
virtį milijono dolerių, iki grabo 
lentos užtektume rietynių, pjauty
nių ir bartynių kas tą karvutę 
melš... Betgi susirinkę į Lakeside 
“Lake Superior Ballroom“ tik su
muštiniais (buterbrodais) irgi 
nesimėtytume. Broliukas! Griebi už 
torto ir švast! į vėplas tam, kuris tau 
nepatinka... O,gi, nukakus lėktuvu į 
Sydniejų Vasario šešioliktosios pa
minėjimui tikrai rastume raudoną 
kilimą, ištemptą nuo areodromo iki 
pat Bankstowno... Svarbiausia, 
betgi, yra tai, kad per metus miego
ję, piršto nepajudinę ir, it anos pa
sakėčios musėlaitės, ant jaučio rago 
tupėję, per vieną naktį pasidarytų 
aktyviausi mūsų bendruomenės 
nariai. Tada vėl galėtume statyti 
naują klubą ir kiekvienų metų pir
mosiomis rudens dienomis, kaip pri
dera geriems gaspadoriams (ir gas
padinėms!), susirinkti savo Klubo 
aruodų apžvalgstymui.....

Šiandie jie pagrįstai gali džiaugtis 
savo ir kitų koviečių pastangomis ir 
darbu.

Scenoje jauna lietuviška kapela, 
vadovaujama muzikos mokytojo ir 
sportininko Algio Laurinaičio, ku
rioje groja ir dainuoja taip pat ko- 
vietis Darius Gakas. Kapela grojo 
daug įvairių ir lietuviškų šokių, iš
judindama didžiulę masę svečių šo
kiams. Smagu buvo tiek jauniems, 
tiek ir vyresniems.

Nuplovus pirmąsias baliaus 
dulkes ir truputį apšilus prasideda 
oficialusis Kovo 25-čio aktas. Sceno
je pasirodo dabartinis Kovo pirmi
ninkas A. Laukaitis ir lietuviškai bei 
angliškai pasveikinęs susirinkusius 
apibūdino visą Kovo veiklą jo dvi
dešimt penkerių metų laikotarpy 
svečiams pristatydamas pirmosios 
valdybos narius, visus buvusius 
klubo pirmininkus. Garbės ir amži
nuosius narius ir garbės vicepirmi
ninkus ir dabartinės valdybos 
narius. Visi jie pasveikinti gausiais 
plojimais, nes kiekvienas iš jų suda
ro Kovo istorijos dalį. Visiems dar
buotojams išreiškęs padėką Kovo 
pirmininkas kreipėsi į tėvus ragin
damas leisti vaikus stoti į Kovo gre
tas, nes šis klubas. yra pats 
didžiausias jaunimo vienetas.

Jubiliejaus proga žodžiu sveikino 
Kovo garbės narys kun. P. Butkus 
drauge įteikdamas ir savo asmeninę 
auką, ir taip pat Sydnėjaus 
apylinkės pirmininkas p.K. Stašio
nis pasveikino apylinkės ir visų joje 
veikiančių organizacijų vardu. 
Gautus sveikinimus raštu perskaitė 
pats A. Laukaitis. Sveikino: ALB 
Krašto Valdybos- pirm. A. Šimkus, 
ALFAS pirm. J. Tamėšiūnks, Ha
miltono (Kanados) Kovo pirm. K. 
Baronas, Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. 
Globos Drjos pirm. O. Baužienė, 
skautų “Aušros“ tuntininkas J. 
Belkus, Adelaidės sporto klubas 
“Vytis“, Melbourne sporto Klubas 
“Varpas“, “Dainos“ choro dirigentas 
S. Žukas ir Sydnėjaus studentų var
du R. Milašas. Toliau sekė šampan- 
no tostas ir visų griausmingas 
“Ilgiausių Metų". Tai buvo 
jaudinantis momentas, dilginęs ko
viečių veteranų jausmus, kurie per 
25 metus gynė Kovo žaliąsias spal
vas įvairiose pirmenybėse ir dabar 
tas pačias spalvas gina jau jų vaikai.

Baliaus metu duota labai gera, 
Gražinos Žigaitytės paruošta 
programa. Ji pati dainavo solo ir su 
savo grupet kuriai priklauso p.p. 
Maksvyčiai, M. Reisgienė, K. Šili
nienė, V. Antanaitienė, solistas D. 
Gakas.

*♦*

PADĖKA
•. jki' ».’• ' ‘ ■

Nuoširdžiai dėkojame “KOVO“ 
jubiliejaus proga Klubą 
parėmusiems pinigine auka. 
Aukojo: K. Astrauskas $ 30, kun. P. 
Butkus $. 25. V. Simniškis $ 20, 
H. Meiliūnas $ 15, A. Makaras $ 15, 
J. Belkus $ 10, P. Nagys $ 10, V. 
Daudaras $ 10, B. Stašionis $ 10, O. 
Baužienė $ 5, E. Juška $ 5, O. 
Baltrušaitis $ 1, ir Nežinomas $ 1.

Rengiant balių prisidėjo darbu ir 
maistu: A. Jablonskis, S. Hoerger, 
Stošienė, J. Šatkauskienė, B. Kon- 
dreckienė, M. Krupienė. J. Kalgo- 
vienė, B. Binkienė, G. Newman, Z. 
Zoratto, M. Petronis, V. Simniškis, 
A. Eismontas, S. Gulbinienė, V. 
Šneideris, M. Zakaras, V. Daudaras. 
Visiems čia suminėtiems ir nesumi
nėtiems, prisidėjusiems prie 
sėkmingo jubiliejinio baliaus paren-. 
gimo ir pravedimo, nuoširdus spor
tiškas AČIŪ!

“kovo“ Valdyba .į . 
r- . • -• i ■■..■/"V.:
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

JAUNIMAS INFORMUOJA APIE 
KONGRESĄ

Kovo 28 d. Lietuvių Klubo maž. 
salėje sydnejiškiai kongresantai 
surengė popietę, kur jie gausiai su
sirinkusius tautiečius painformavo 
apie savo išgyvenimus ir vargus ke
lionėje į Jaunimo Kongresą ■ ir 
pačiame Kongrese. Pradėjo R. Sa
dauskas, vaizdžiai nupasakodamas 
kelionę nuo Sydney iki Buenos 
Aires, apie jaunimo stovyklą. Edis 
Karpavičius ir R. Bukevičius 
pasakojo tolimesnius išgyvenimus 
Urugvajuje ir Brazilijoje, O. 
Laukaitytė papasakojo apie pačias 
studijų dienas, kurios laikytinos viso 
kongreso branduoliu. Išsamiausiai ir 
nuosekliausiai kalbėjo Regina 
Laukaitytė, pati dalyvavusi studijų 
dienose ir diskusijose. Dar žodį pri
dėjo svečias iš Melbourno Algis Ka
razija, kuris po Kongreso buvo 
nuvykęs į Europą ir į Lietuvą, ten 
išbūdamas penkias savaites. Klau
sytojai labiausiai domėjosi Algio pa
sakojimu apie Lietuvą. Algis pats 
džiaugėsi pamatęs Lietuvą ir sakosi 
jis ten pabuvęs pasijuto visai kitokiu 
žmogum, pamatęs kad yra prasmė 
būti lietuviu ir yra dėl ko dirbti ir 
aukotis.

Po pranešimų sekė skaidrės, bet 
šį kartą jų daug nebuvo.

Iš pranešėjų pasakojimų jautėsi 
nusivylimas pačiu kongresu, ypač jo 
organizacija. Tikisi, kad ne vien 
sydnejiškiai turį savotiško kartėlio, 
bet ir iš kitų kraštų jaunimas. Nu
matomas sekantis Jaunimo Kongre
sas 1979 m. Vokietijoje. Ir Vokieti
jos jaunimas, kaip pasakojo A. 
Karazija, • pasiryžęs Jaunimo 
Kongresą suorganizuoti visai kito- 
Mais.Hagradte.

A.A.S.E. PLAUKIMO KARNAVA
LAS 

Egzilų Skautų metinis plaukimo 
karnavalas įvyko kovo 7 d., sekma
dienį, Birrong baseine. Įdomu yra 
paminėti, kad po šešių lietingų kar
navalų, šįmetinis apsiėjo be lietaus 
ir žiūrovai grįžo namo sausi.

Lietuvių kontingentas pasirodė 
labai šauniai - suvažiavo daug tėve-
lių mus moraliai sustiprinti ir 
“neplaukiančių“ skautų mus 

Rezultate mes (ir sesių ir brolių 
skyriuje) gavom trečią vietą. Pir
mieji atplaukė ukrainiečiai, o ant
rieji vengrai. Čia reikia paminėti, 
kad taškų skaičiumi vietos labai 
mažai skyrėsi todėl mes skaitome, 
kad su mažu plaukikų skaičiumi at- 
siekėm gerų rezultatų. Čempionų 
plaukikų gal mums trūksta, bet 
mūsų plaukikai nestokoja gerų norų, 
entuziazmo ir pasiryžimo laimėti, o 
tai jau yra pusiaukelis į laimėjimą.
Išskirtinai gerai brolių grupėj pa

sirodė Stašionių šeima. Povilas 
Štašionis laimėjo trejas lenktynes, 
Arūnas dvejas, o tėtis Kastytis buvo 
vienas iš keturių ‘Mark Spitz'ų, 
kurie laimėjo vyrų virš 18 metų es
tafetę. Kiti buvo Gailius Antanaitis, 
Eddie Karpavičius ir Edis Žilinskas. 
Šitą estatetę lietuviai beveik tradi
ciniai laimi jau keli metai iš eilės.

Broliui Kastyčiui tenka išreikšti 
ypatingą padėką už sportiškumą, 
dalyvavimą ir ūpo pakėlimą ir tiki
me, kad jo pavyzdys patrauks kitus 
tėvelius (ir mamytes!) kitais metais.

a■ , Ginta Viliūnaitė

PADĖKA

Dr. V. DONIELAI už kovo 21 d. 
man padovanotą pašto ženklo 
Nr.437 nenaudotą pilną lapą (lape 
100 pašto ženklų) praturtinant mano 
pašto ženklų rinkinį nuoširdžiai 
dėkoju.

V. Biveinis 
i- Mūsų Pastogė Nr. 13,1976.4.5, psl. 8

CANBERRA
KALBALIETUVIŲ

AUSTRALIJOS
NACIONALINIAM
UNIVERSITETE.CANBERROJE..

Lietuvių kalba yra dėstoma 
Australijos Nacionaliniame Univer
sitete, taip vadinamam Centre for 
Continuing Education.

Š.m. pirmojo semestro sesijoje 
paskaitos vyksta kas antradienį, nuo 
7 iki 9 vai. vak. Jei bus pakankamas 
skaičius norinčių, kursas tęsis ir an
trojo semestro sesijoje.

Mokslo mokestis $ 25 už semestrą
Kurso dėstytojas yra p. Gintautas 

Kaminskas.
Tas kursas turėtų suteikti stud- 

dentui pradines žinias apie lietuvių 
kalbos tarimą, ortografiją ir grama
tiką tuo sudarant tvirtą pagrindą 
tolimesnėm studijom ir autodidak- 
tikai.

Šioks toks lietuvių kalbos žinoji
mas gali būtų vertingas asmenims, 
kurie įdomaujasi lingvistika ir 
indo-europinėm studijom, nes lietu
vių kalba yra archaiškiausia ir kon
servatyviausia visų dabartyje var
tojamų indo- europinių kalbų, ir to
dėl išlaiko fonologines, morfologines 
ir leksines savybes, randamas seno
vės graikų, lotynų ir sanskrito kal
bose.

Šis kursas būtų naudingas 
mišrom šeimom ir jų vaikams, kurie 
norėtų susipažinti su praktiška lie
tuvių kalbos naudosena.

Kursų vadovėlis yra žinoma 
Dambriūno, Klimo ir Schmalstieg 
knyga “Introduction to Modern Li
thuanian“.

Šiuo metu kursus lanko 25 asme
nys. Jų tarpe yra keletas svetim- 
taučių-kalbotyrininkų. Vienas jų(yra 
japonas. Trys asmenys turi filosofi
jos daktaro laipsnį. Kiti studentai 
yra lietuvių žmonos bei vyrai ir lie
tuviškas ar pusiau lietuviškas jau-

f

>D‘ Pranešimai
NAUJA

VALDYBA ADELAIDĖJE
APYLINKĖS

ALB Adelaidės apylinkės visuoti
niame susirinkime kovo 14 d. išrink
ta Apylinkės Valdyba pasiskirstė 
pareigomis:

Pirmininkas - V. Neverauskas;
Vice-pirmininkas K. Taparas;
Sekretorius V. Aleksandravičius;
Narys Kult, ir Švietimo reikalams 

V. Baltutis ir,
Iždininkas M. Reinkė.

VI TAUTINĖS STOVYKLOS DAI
NOS KONKURSAS

VI Tautinės Stovyklos Rengimo 
Komitetas skelbia konkursą, sukurti 
Tautinės Stovyklos DAINĄ.

Pageidaujama:
1. Dainai turi būti sukurta nauja 

meliodija ir žodžiai.
2. Tinkama dainuoti žygiuojant.
3. Priminti, kad sujungia lietu

vius skautus esančius visame pa
saulyje.

4. Paminėti ką nors grynai skau
tiško (laužas, stovykla, šūkis ir t.t.).

5. Priminti mūsų tėvynę Lietuvą.
6. Daina su refrenu, pritaikyta 

grupiniam dainavimui.
7. Daina turi būti iš 3-4 posmelių.
Sukurtas dainas siųsti iki šių me

tų liepos 31 d. šiuo adresu: ps. R. 
Statkuvienė, 12 Griewe St., North 
Balwyn 3104.

Priimtos dainos autoriui bus vieša 
skautiška padėka.

VI Tautinės Stovyklos Rengimo 
Komitetas, Melbourne.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 708-1414 
_____________________________________________

Penktadieniais ir šeštadieniais šokiai

Balandžio 10 d., šeštadienį: 
GABRIELA FARAH 
Solistė daininkė ir šokėja

FILMAI
Balandžio 11 d., sekmadienį, 7 vai.:

“THE ROBE“. Su R. Burton ir 
Jean Simmons. Intriguojantis spal* 
votas filmas ieškant tiesos ir dvasios 
ramybės.

_____________________ Primename: Didįjį šeštadienį ir 
Sydnejaus Liet. Klube perkant Velykų setanatMenj (batandžio 17 ir 

. . .. r . T* K " 18 d.d.) jokių šokių nebus, o Didįjį 
Penktadienį (balandžio 16 d.) Klubas 
bus uždarytas.

didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkt. 4 iki 1 vai., šešt. 2 iki 1 
vai., sekm. 12.30 iki 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai 

nimas.
Lietuvių bendruomenė turėtų bū

ti dėkinga ponui Kaminskui už 
iniciatyvą, sumanumą ir tijiūsą. Mū
sų bendruomenė? organizacijos 
turėtų jo darbą remti moraliai ir 

materialiai, jei jis tokios paramos pa
geidautų.

Stasys Stankūnavičius

KOVO“ METINIS
SUSIRINKIMAS

Balandžio 11 d., sekmadienį, 3 vai. 
Sydnejaus Liet,_ Klubo mažojoje 
salėje šaukiamas Sydnejaus Liet. 
Sporto Klubo “KOVO“, visuotinis 
metinis susirinkimas.
Darbotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Susirinkimo prezidiumo suda

rymas;
3. Mandatų komisijos sudarymas;
4. Klubo pirmininko pranešimas;
5. Klubo iždininko ataskaita;
6. Revizijos Komisijos 

pranešimas;
7. Naujos Valdybos rinkimai;
8. Klausimai ir sumanomai ir,
9. Susirinkimo uždarymas.
Visiems klubo nariams ir 

rėmėjams dalyvavimas būtinas, kai 
sportininkų rėmėjai ir bičiuliai kvie
čiami šiame svarbiame dvidešimt- 
penkmečio jubiliejiniame 
susirinkime dalyvauti, kad ateities 
darbans nustatytume tinkamas gai
res ir tuo pačiu išrinkti darbščią 
klubo valdybą.

“KOVO“VALDYBA

Labai sėkminga Sydnejaus teatro 
“Atžalos“ gastrolė buvo kovo 27 d. 
Melbourne. Žiūrovų negalėjo sutal
pinti Liet. Namų salė. Net ir sydne
jiškiai p.p. Bitinai iš Sydney pribuvo 
norėdami dar kartą pasigėrėti 
“Atžalos vaidyba. V. ir K. Bitinai 
šiuo metu atostogauja Melbourne.

ŠOKIAI grojant ‘Golden Trio 
kapelai: Penktadieniais
šeštadieniais 8 - 12 vai.

i i i i i l i i i i i i i i l i i l l l i l i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Valgykla veikia: treč. - penkt. 6 - 9 ’ 
vai., šfešt. 6 -10 vai., sekmad. 1-9 vai. J 
Pirmadieniais ir antradieniais j 
valgykla uždaryta. '

ir

IŠ ADELAIDĖS

Melbourniškė dail. Irena Jaku
bauskienė ruošia Adelaidėje Lietu
viu Namuose balandžio 11 d. savo 
paveikslų' parodą? Parodą globoja 
ALB Moterų Sekcija " "L 

t’' 1 < • i■ **♦
Adelaidės ramovėnai susirūpinę, 

kaip gražiau ir iškilmingiau atšvęsti 
“RAMOVĖS“, skyriaus 25 m. sukak
tį.

Tam reikalui kovo 21 d. buvo su
šauktas visuotinis narių susirinki
mas. Sukaktuvės bus atšvęstos bir
želio 5 d.

***
Kovo 21 d. staiga mirė dar apy- 

jauname amžiuje Bronis LEŠČIUS. 
Velionis tarnavo Lietuvos aviacijo
je, kaip karo lakūnas. Liko žmona ir 
dvi dukros.

♦*>
Prieš keletą metų įsigijusi medi

cinos sesers profesiją Giedrė 
STRAUKAITĖ kovo 27 d. išskrido į 
Londoną, kur žada pagyventi 
mažiausia iki .metų galo. Žada pa
siekti ir Kanadą, olimpinių žaidynių 
metu.
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