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GERA IR BLOGA KRITIKA

Kritiką reikia suprasti kaip įver
tinimą. Kasdieninėje kalboje kritika 
dažnai yra suprantama, kaip neigia
mas įvertinimas. Kritika apima visą 
žmogiškąją tikrovę: mokslą, meną, 
visuomenę ir jos reiškinius. Mums 
čia rūpi kaip tik toji kritika, tas 
įvertinimas, kuris paliečia visuome
ninę veiklą. Dėl visiems suprantamų 
■priežasčių mūsų bendruomenė yra 
labai sunkiose sąlygose: į ją veržiasi 
kita kultūra ir nutautėjimas yra la
bai didelis. Sulaikyti svetimos kul
tūros įtaką yra neįmanoma, ir tai 
būtų bereikalingos pastangos. Rei
kia derintis prie sąlygų ir ieškoti tų 
dviejų kultūrų sintezėje savo veik
los prasmės.

Mes visi, kritikai ir nekritikai, tu
rėtume labiau įsigilinti į pačios 
bendruomenės esmę ir į jos veiklos 
prasmę. Kasgi sudaro bendruome
ninės veiklos esmę, jei ne mes patys 
su savo visokiariopa veikla 
tuvi&ku gyvenimu. Kiekvienas mūsų 
susitikimas salėje, bažnyčioje, bare 
ar iškiloje, stovykloje yra mūsų 
bendruomeninis gyvenimo apsireiš
kimas, gi kiekvienas pasireiškimas, 
koks jis bebūtų - dainos, giesmės, 
Šokiai, vaidyba, stovyklavimas ar 
mknikavimas yra bendruomeninė 
veikla ant kurios statome savo 
bendruomenės ateitį. Todėl kiek
vieną lietuvišką apraišką turime 
priimti su džiaugsmu, su malonumu, 
su pasveikinimu. Principas, kurį 
kritikai paprastai pasistato, yra tas: 
kad, jei negali tobulai atlikti, neda
ryk iŠ viso, yra mums visai nepriim
tinas. Tokie standartai tinka profe
sionalams, dirbantiems normalinėse 
sąlygose, bet ne mūsų bendruome
nei, ne jaunimui. Čia turėtų prisi
minti kiekvienas kritikas, kuris im
sis vertinti jaunimą, seną lietuvišką 
priežodį: veršiu nebliovęs, jaučiu 
nebaubsi. Taigi ir nereikalaukite iš 
jaunimo, kad jis baubtų tokiu pat 
balsu, kaip seniai. Jaunimas yra sa
vo vietoje, jį galima įvertinti ne iŠ 
pasirodymų, bet iŠ pažangumo, iš 
gero noro būti ir dirbti drauge su 
visais, reikia suprasti tas sąlygas, 
kuriose jam tenka dirbti. Ar ne juo
kingai atrodo, kai kritikas pataria 
vadovei pataisyti dikciją priš išlei
džiant jaunuolius į sceną? Ar tas ne
parodo, kaip mažai kritikai įsigiliną į 
sąlygas?

Kritikai, kurie blogo ūpo pagauti 
imasi plunksnos savo nuotaikai iš
lieti, dažniausiai suklysta, yra patys 
sau nekritiški ir nelogiški, įžeidžia 
nereikalingus ir nekaltus žmones. 
Tokį klasišką pavyzdį mes galime

rasti M J3. Nr. 21, straipsnyje "Apie 
jaunimą, seminarus, organizacijas", 
kur straipsnio autorius rašo: "Dau
gelis amerikiečių grįžo namo nusi
vylę, nors ir ačiuodami. ” Skaitytojas 
tuoj pat pastebės, kad kritikas yra 
pats sau nekritiškas, nes trūksta ži
nių, kaip jis tą daugumą nustatė. 
Negi jis visą šimtą žmonių apklausi- 
nėjo? Suprantama, kad tokia kritika 
niekam jokios naudos neduoda, o tik 
užgauna organizacijas ir jų vadovus, 
o ne retai ir pašalinius asmenis.

Kai kas, gal būt, mano, kad toks 
karšto vandens užpylimas už apy
kaklės vadovams, ar net ir organi
zacijoms, gali būti naudingas - išju
dina veiklą ir sustiprina savigarbą. 
Deja, iš patyrimo žinome, kad taip 
nėra. Dauguma užgautų žmonių lin
kę greičiau pasitraukti iŠ veiklos, 
kaip ją ginti. Nepagrįsta kritika su
skaldė mūsų bendruomenę anais 

beii lie- laikais ir dabar dar tebėra jaučiamos
pasekmės. Ar ne dėl tų pačių prie- į 
žąsčių buvo dingęs kuriam laikui ir į 
Geelongo lietuvių choras? Ir daug ! 
kitų panašių atsitikimų.

Kai visi turime gerą valią lietuvių 
bendruomenei, arba patys sau, tai iŠ 
kur gali atsirasti bloga kritika? Ji 
atsiranda iŠ neapvaldyto tempera
mento, iš nepakankamo įsigilinimo į 
aplinkybes ir iŠ tuščios ambicijos. 
Šitų dalykų nepakeisime, nes jie yra 
giliai žmogaus prigimtyje, su jais 
turime skaitytis ir juos suprasti. 
Tačiau, nežiūrint to, yra būdų ir 
metodų, kurių pagalba galime savo 
žinias, patyrimą be jokio užgaulioji
mo ir pažeminimo perduoti, ypač 
jaunimui ar jų vadovams, kai yra 
gera valia. Tokie metodai yra plačiai 
naudojami prekybos srityje. Dau
gelis būsite pastebėję krautuvėse 
mažą skelbimėlį su užrašu: "Jei ką 
blogą matai šioje krautuvėje, pasa
kyk man, jei gerą - pasakyk vi
siems". Iš to skelbimėlio ir mes ga
lime gražiai pasimokyti.

Jei gali kuo nors padėti, patarti, 
pasakyk tiems, kurie tą dalyką 
tvarko, veda. Jei gali kuo pasi- ; 
džiaugti, džiaukis su visais, nes : 
džiaugsmas yra užkrečiamas daly
kas, nuo to visiems darosi geriau.

Gyvenimą galima taisyti ne kriti
ka, o gyvu pavyzdžiu, lietuvybė yra 
mūsų gyvenimas, jos veiklai ugdyti 
visų pirma reikalingas gyvas žmo
gus, o ne kritika, todėl saugokime ir 
gerbkime savo tautiečius, neužgau- 
kime ir nepažeminkime jų. Visa mū
sų veikla šlubuoja, kad mes nepa
kankamai gerbiame vieni kitus, bū
dami vieni kitiems šalti, negalime 
įsiliepsnoti ir užsidegti karšta tautos į 
meile.
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Žiema atėjo pas mus

II-ji BALTŲ KONVENCIJA
Antroji Australijos baltiečių kon

vencija įvyko birželio 17 d., State 
Adminstration pastate, Adelaidėje. 
Ji buvo įjungta į Baltų Savaitę, kuri 
apjungė visus minėjimus ir jubilie
jus. Birželio masiniai išvežimai šiais 
metais buvo iškilmingai paminėti 
interdenominacinėmis pamaldomis 
šv. Pranciškaus Ksavero katedroje, 
dalyvaujant visoms trims Baltijos 
tautybėms, svečiams australams, 
aukštiems dvasiškiams, giedant lie
tuvių, latvių ir estų chorams.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos vals
tybių šešiasdešimtmečio nepriklau
somybės paskelbimo jubiliejus buvo 
atžymėtas birželio 10 d. baltiečių 
Meno ir Tautodailės parodos atida
rymu (kuri tęsėsi visą savaitę), ir iš
kilmingais pietumis birželio 16 d. 
Edmund Wright pastate, dalyvau
jant The Hon. Michael Randai Mac- 
Kellar, Imigracijos ir Etninių reika
lų minsteriui, ir visai eilei iškilių 
australų ir baltiečių svečių.

Šiuos jubiliejinius metus viso 
laisvojo pasaulio lietuviai ir visuose 
kraštuose mini su didžiausiomis iš
kilmėmis: Tautinėmis Stovyklomis, 
Lietuvių Dienomis, suvažiavimais, 
konvencijomis. Tik pats kraštas, tas 
tautos židinys, kuriame ta nepri
klausomybė buvo iškovota ir pas
kelbta, neturi teisės ta proga iškelti 
trispalvę, sugiedoti Tautos Himną, 
ir paminėti krašto vargus ir 
džiaugsmus, pergyventus per tuos 
šešis dešimtmečius.

Parodyti meilę savo kraštui, oku
panto akimis žiūrint, yra nuskalti- 
mas - nacionalizmas, ar net baisus 
fašismas. Tuo tarpu mylėti ’’motiną 
Rusiją”, jai giedoti meilės himnus 
yra ne tik pageidaujama, bet ir pri
valoma. Toks tat yra rusiškojo oku
panto laisvės ir lygybės supratimas, 
tokios yra ir jo žmogaus teisės.

Lietuvoje gyvenantys mūsų tau
tiečiai tik mintyse gali paminėti tą 
ypatingą lietuvių tautai jubiliejų. 
Todėl mes .gyvenantieji laisvame 
pasaulyje, turime su dviguba ener
gija skelbti pasauliui šią reikšmingą 
sukaktį, priminti smurtą ir jėgą, ku
rių pagelba buvo okupuotas mūsų 
kraštas ir pavergime tebelaikomas 
iki šiai dienai.

Adelaidėje šie jubiliejiniai metai 
buvo paminėti ’’Baltų Savaite”, į ku
rią buvo sudėti geriausi mūsų jaus
mai ir sugebėjimai. Ji išimtinai buvo 
skirta australų visuomenei parodyti 
kas mes esame, ko mes siekiame ir 
ką mes sugebame. Australų spauda, 
radio ir televizija gerai įvertino mū
sų pastangas, nepagailėdami nei lai
ko ,nei įžvalgių komentarų. Spren
džiantis australų atsiliepimų, reikia 
manyti, kad įdėtas į parengimus 
darbas ir lėšos pateisino save.

Baltų savaitės rengėjai - Federa
linės ir Pietų Australijos Baltų Ta
rybos ir Pietų Australijos Pabaltie- 
čių Moterų Sąjunga.

Nukelta į p. g
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KOMITETAS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

DIENOS

Gal plačioji visuomenė dar nieko 
nepastebi, bet ALD ruošimui jau 
paaukota daug laiko. Kas suskai
čiuos kiek valandų užtrunka choris
tai ruošdamiesi Dainų šventei? Kiek 
prakaito ir energijos išeikvoja mūsų 
tautinių šokių išpildytojai? Rašytojų 
kūryba ir menininkų darbai irgi ne 
taip jau greit paruošiami. Jaunimas 
mankštinasi ištisais metais. Jų at- 
siekimus stebėsime scenoje, salėse 
ir sporto aikštėse. Visą tai matysime 
ALD eigoje.

ALD pravedimu rūpinasi tam rei
kalui sudarytas komitetas, kuriam 
talkina įvairių sričių specialistai. 
Dar praėjusių metų pradžioje inž. A. 
Jakštas padarė ALD ženklo projek
tą. Tas ženklas yra atspausdintas 
oficialiuose ALD.R K-to susirašinė
jimo popierio lapuose, pridedamas 
prie kai kurių ALD spaudos prane
šimų. Kitas sydnejiškis Edvardas 
Lašaitis padarė ALD plakato pro
jektą, kurio buvo atspausdinta 150 
kopijų. Daugiausiai plakatų buvo iš
siųsta į užsienį.

Komitetas nuoširdžiai dėkoja p.p. 
inž. Aleksandrui Jakštui ir Edvar
dui Lašaičiui už jų paramą ir 
kruopščiai paruoštus projektus. 
Jiedu savo projektų paruošimui 
naudojo nuosavas medžiagas, nepa- 
imdam; jokio užmokesčio.

AR JIE GERESNI?

Tai ne priekaištai, bet dažnai gir
dimi užklausimai: ”Ar jie yra geres

SUSIRŪPINĘ
KOMISIJOS VEIKLA

Australija šiuo metu yra J.T.O. 
Žmogaus Teisių Komisijos narys. 
Federaliniame parlamente sudaryta 
specialinė komisija (Subcomitee on 
Human Rights in the Soviet Union), 
kurios uždavinys - tirti žmogaus tei
sių pažeidimus ir diskriminaciją 
prieš žydus Sov. Sąjungoje. Vėliau, 
praėjusių metų spalio mėn. komisi
jos tyrimų apimtis buvo išplėsta - 
’’Tirti žmogaus teisių padėtį Sov. 
Sąjungoje, imant dėmesin Australi
jos įsipareigojimus remti principus, 
esančius Visuotinėj Žmogaus Teisių 
Deklaracijoj ir galutiniame Helsin
kio susitarimo Akte.” Į komisiją įei
na visų trijų didžiųjų partijų atsto
vai. Komisija jau apklausinėjo 16 
asmenų, jų tarpe Australijoje apsi
lankiusį Leonidą Pliuše, o po kelių 
savaičių pažadėjęs atvykti gen. maj. 
Gregorenko.

Komisijai vykdant apklausinėji
mus, keli užsienių reikalų ministeri
jos pareigūnai ir vienas žurnalistas 
panoro duoti komisijai parodymus 
neviešai. Kitas žurnalistas, pradėjo 
liudyti viešai, perėjo į neviešą liudi
jimą po to, kai esą su juo kalbėjęs 
sovietų ambasados pareigūnas. Liu
dytojas skundęsis, kad dėl to pasi
kalbėjimo jis gaudavęs anoniminius 
telefonu kvietimus, siūlančius vėlai 
naktį susitikti nuošalioje vietoj ir 
padiskutuoti sovietų politiką.

Apskritai, Canberroje pasklido 
žinios, kad čia reziduoją iš anapus 
geležinės uždangos diplomatai - Sov. 
Sąjungos ir Rytų Vokietijos - mėgi
nę daryti į tarpparlamentinės komi
sijos narius įtaką - sustabdyti ap
klausinėjimus. Jie kreipęsi asme
niškai ir telefonu į liudytojus, kurie 
viešai buvo davę parodymus apie 
žydų ir disidentų Sov. Sąjungoje 
persekiojimą. Jie siūlę žurnalistui 
medžiagos ir jį įtikinti, kad Sov. Są
jungoj nėra žmogaus teisių pažeidi
mų.

Diplomatinių funkcijų metu Sov. 
Sąjungos ir Rytų Vokietijos diplo-
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ni?” Čia kalbame apie į Australiją 
atvykstančią tautinių šokių grupę 
Grandinėlę.

Grandinėlės šokėjai renkasi trims 
repeticijoms į savaitę - du vakarus ir 
sekmadienio popietę. Mačiusieji jų 
repeticijas sako, kad kartais šokama 
beveik iki iškritimo, o prakaitas 
šluostomas rankšluosčiais. Ne visi 
jaunuoliai pradėję šokti Grandinėlė
je ilgai išlaiko. Po tokios atrankos ir 
ilgo darbo, lyg iš gerai įdirbtos že
mės, ir vaisiai gaunami geresni. 
CIevelande gyvena daug lietuvių, 
todėl ir jų tautinių šokių grupė yra 
didelė skaičiumi ir įspūdinga.

Stabėtinos kantrybės ir pasišven
timo žmonės yra tie Liudas ir Alek
sandra Sagiai. Jie Grandinėlei paš
ventė savo širdis ir fizines jėgas, su 
ja dirbdami jau 25-ki metai. Jie, kaip 
ir mūsų tautinių šokių grupių vado
vai, chorvedžiai ir kiti kultūrininkai, 
dirba be jokio atlyginimo ir taip jau 
25-ki metai.

Grandinėlės vadovai iš savo šokė
jų reikalauja ne vien tautinių šokių 
tobulo atlikimo, bet ir pavyzdingo 
elgesio, mandagumo, darbštumo ir 
reguliaraus repeticijų lankymo. Su 
jaunuolių ydomis ir išsišokimais 
nuolat kovojama. Taip paruošti 
Grandinėlės šokėjai yra visapusiškai 
tinkami lietuviškai reprezentacijai.

ALDRK Inf.

matai kreipęsi į komisijos narius - ne 
grąsinančiai, bet gana tvirtai, - kad 
apklausinėjimas apie žmogaus teises 
Sov. Sąjungoj turėtų būti sustabdy
tas. Tie mėginimai aiškinami kaip 
bandymas daryti į komisijos narius 
spaudimą.

Komisija, laikydamasi diplomati
nės kurtuazijos, pradėdama savo 
darbą buvo raštu pranešusi Sovietų 
Sąjungos ambasadoriui Basovui apie 
Vykdomą apklausinėjimą ir net pa
tiekė sąrašą liudytojų, kurie viešai 
davė parodymus ir net pasiūlė am
basadoriui duoti savo parodymus ar 
paaiškinimus. Bet, kaip komisijos 
pirmininkas sen. Wheeldon pareiš
kė, iš Sovietų ambasados negautas 
joks atsakymas, net negautas pra
nešimas, kad gautas raštas.

Po to, kai spaudoje pasirodė ži
nios, kad Sov. Sąjungos ir Rytų Vo
kietijos ambasadų tarnautojai mė
ginę paveikti komisiją, sovietų am
basados antrasis sekretorius Koš- 
liakov, paneigė tokias žinias pa
reikšdamas, kad ’’mūsų pozicija aiš
ki - laikraščio pranešimai absoliutiš
kai klaidingi.” Esą pranešimuose tė
ra spekuliacijos, o siūlymas susitikti 
slaptoj vietoj - juokingas. Nieks į 
komisijos narius nesikreipęs. Tai 
parlamento vidaus reikalas. Tai ne
normalu, jei Australijos parlamen
tas kišasi į mūsų vidaus reikalus. 
Rytų Vokietijos pirmasis sekreto
rius Pritsch pareiškė, esą juokinga 
net prileisti, kad jo ambasados tar
nautojas kištųsi į Australijos vidaus 
reikalus.

Komisijos nariai spaudos atsto
vams patvirtino, kad Sov. Sąjungos 
ir Rytų Vokietijos ambasadų tar
nautojai kreipęsi į 2 komisijos narius 
pareikšdami, kad Australijos parla
mento komisijos tyrimai reiškia ki
šimąsi į Sov. Sąjungos vidaus reika
lus. Vokiečių diplomatas net pareiš
kė, kaip ’’esą” jums patiktų, jei mes 
pradėtume tyrinėti jūsų aboridženų 
sąlygas.”

Komisijos įteiktas sovietams 
kvietimas duoti savo paaiškinimus ir 
dabar atviras ir laukiamas. Australų 
spauda betgi pabrėžia: 1978 m. ge-
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Mes atsidūrę tremtyje, išblaškyti viso pasaulio kampuose, apie ku
riuos ankščiau tik iš geografijos girdėjome ar esame skaitę, visados bu
vome jautrūs bet kokiai lietuviškai apraiškai šiame krašte. Organizavo- 
mės, statėme namus, leidžiam laikraščius, knygas ir t.t., kad tik ilgiau iš
tvertume prieš pragaištingą asimiliaciją.

Visa tai, ką šiandien turime, buvo pasiekta dėka mūsų pasiryžimo ir 
materiale pagalba - aukomis. Aukodami sunkiai uždirbtus pinigus, sveti
mame krašte, bendram mūsų reikalui ir savo krašto garbingam prisimi
nimui įstengėme siųsti savąjį jaunimą į tolimus užjūrius, o taip pat pasi
kviesti iš užjūrių būriais svečių. Bendram mūsų reikalui dosniai dėjome 
aukas su viltimi, kad tai pateisins mūsų pastangas. Retas, labai retas, kas 
iš mūsų nėra plačiau atidaręs pinigines ir atidavęs savosios duoklės 
’’vardan tos Lietuvos...”. Gal tik vienas, kitas, perdaug materiališkai nu
siteikęs, numojo ranka, egoistiškai filosofuodamas: ’’man niekas nieko 
neduoda - kodėl aš turiu duoti”, ir lyg Šekspyro žydas Šeilokas, užsidaręs 
langines, nusisukęs į tamsų kampą, godžiai skaičiavo savo ’’skarbą”. Mū
sų pasididžiavimui, tokių atsirado tik vienas kitas, kuriuos ant rankų 
pirštų galima būtų suskaičiuoti. Visi, bendromis pastangomis, daug ką 
sukūrėme savajai bendruomenei ir pagrįstai galime didžiuotis prieš kitus 
ateivius.

Neanalizuodami kas, kiek ir kada kam aukojo, norime paminėti, kad 
vienas iš dosniausių aukotojų buvo Juozas Dočkus, miręs 1977 metais. 
Kilęs iš gausios ūkininko šeimos, vienišas atsidūręs Australijoje, sunkiai 
dirbo plieno liejykloje. Kuklus, malonus, draugiškas, taupus, išsiilgęs sa
vo gimtojo krašto, atrodo rado paguodą savo darbe, ir sunkiai uždirbtas 
santaupas dosniai skirstė lietuvybės išlaikymo reikalams. Nėra turbūt 
lietuvių organizacijos, kurios velionis J. Dočkus nebūtų apdovanojęs. Jei 
kas skyrė vieną, kitą dolerį, kuriam nors reikalui, velionis skirdavo de
šimtimis ar šimtais. Paskutiniuosius savo metus gyvendamas, kankina
mas nepagydomos ligos, savo testamentu paskyrė šiam laikraščiui $ 500, 
o Sydnejaus Lietuvių Klubui, kurį buvo lyg įsūnijęs, net apie $ 14.000, 
taip pat sumokėdamas nario mokestį iki 2000 (A.D.). Tai impozantiškos 
sumos, kurios verste verčia mus visus susimąstyti ir nulenkti galvas ve- 
lionies Juozo Dočkaus pagarbiam atminimui.

Iškeliavęs į Anapilį, Lietuvos sūnau Juozai, Tu liksi mums pavyzdžiu 
savo dosnumu.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Toronto, kuriame vyksta Pasaulio Lietuvių Dienos

gūžės 17 d. Maskvoje svarstant 
žmogaus teisių aktyvisto Y. Orlovo 
bylą, kaltinimas (prokuratūra) buvo 
pristačius daug liudytojų. Pagal 
trumpus spaudos pranešimus tie 
liudytojai parodę, kad Sov. Sąjungoj 
žmogaus teisės nėra pažeidžiamos 
sovietų kalėjimuose, darbo stovyk
lose ar psichiatrinėse ligoninėse. Tie 
liudytojai galėtų duoti parodymus ir 
šioje komisijoje, Camberroje. 
Vienas tik skirtumas, kad jie turėtų 
atsakyti į klausimus ir būti kroseg- 
zaminuojami Australijos parlamen
tarų.

Komisijos pirmininkas sen. 
Wheeldon pareiškė spaudai, kad 
vienas liudytojas davęs statutinį 
pareiškimą, kad buvęs įbauginamas. 
Kom. pirmininkas pareiškė, kad ne
trukus jis duos pareiškimą dėl įtari
mų ir į bauginimų ir kartu įspėjimą, 
kad banda įbauginti liudytojus duoti 
komisijai parodymus, gali būti atsa
kingi už parlamentinių privilegijų 
pažeidimą.

J. SI.

Nusidedant tylėjimu, kada reikė
tų protestuoti, padaro iš žmonių 
bailius.

Abraham Lincoln

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ 
N.S.W.

MOTORKADA

Liepos 15 d., šeštadienį, autobu
sas išvyksta nuo Latvių Namų 
Strathfielde 9 vai. ryto. Savais au
tomobiliais renkasi Wenth worth 
Parke 9.30 vai. ryte. Demonstracija 
prasidės 10 vai.

Maršrutas: Wenthworth Park - 
Wattle str. - Broadway - George str. 
- Alfred - Pitt - Bathurs - Elizabeth - 
Liverpool str. - Oxford str. iki kam
po - Edgecliff str. (Bellevue Hill) - 
Wellington str. (Edgecliff) - Fullar- 
ton Rd. (Woollahra).

Demonstracija, kalbos ir notų 
įteikimas Sovietų ir Rumunų amba
sadoms. Skirstomės į namus maž
daug 1 vai. p.p.

Prisimenant prieš 6 metus lieps
nose mirusį Romą Kalantą, šaukian
tį ’’Laisvės Lietuvai”, kiekvieno lie
tuvio yra šventa pareiga dalyvauti 
šioje demonstracijoje. Ruoškimės 
visi ir dalyvaukime nuoširdžiai.

Pavergtų Tautų Komitetas

mis■ ’’ t'/?'?''*

2



Steponas Darius

AR IŠ TIKRŲJŲ LITUANICA 
BUVO PAŠAUTA

Paskutiniųjų laikų spaudoje pasi
rodė str., kad Lituanica buvo pašau
ta. Sydnejuje per Dariaus ir Girėno 
minėjimą pora prelegentų savo pas
kaitose irgi paminėjo apie Lituani- 
cos pašovimą ir net pareiškė,kad 
drauge su laiškais buvo išmesta 
kruvina skepetaitė ir suplėšytų 
marškinių kruvini gabalai, o vokie
čiams skubinant per greitumą,} vie
ną karstą buvo įdėta 3 rankos. Žu
vusiųjų lavonų skrodimus atliko 
prof. Dr. Žilinskas ir Dr. Oželis. Da
riaus ir Girėno kūnuose buvę rastos 
kulkos. Profesoriai šį faktą turėję 
nutilėti, nes mūsų vyriausybės buvę 
uždrausta apie tai viešai kalbėti, nes 
Vokietija galinti pavartoti represi
jas prieš Lietuvą. Apie Lituanicos 
pašovimą plačiai rašiusi užsienio 
spauda: Vokietijos social-demokratų 
laikraštis Neuer Forwaerst, Berli
ner Tageblat, Paryžiaus dienraštis 
Le Lemper. Kai visą tai pradedi 
svarstyti,tai kyla klausimas, kodėl 
reikėjo laukti net 40 metų nuo Litu
anicos žuvimo ir dabar tik paskelbti, 
kad ji buvo pašauta. Klausimas: ar 
galėjo vokiečių laikraščiai skelbti, 
nes tuo metu Hitleris jau buvo val
džioje ir visa Vokietijos spauda jau 
buvo kontroliuojama nacinės vy
riausybės. Jeigu Lietuvos vyriausy
bė, nenorėdama sugadinti gerų san- 
tikių su Vokietija,nedrįso pareikšti 
protestą, tai lengvai galėjo atlikti 
Amerikos vyriausybė. Lituanica 
buvo registruota jos įstaigoje, o abu 
lakūnai buvo Amerikos piliečiai. Be 
to Darius ir Girėnas savanoriais

AŠ ŠIANDIEN DIDŽIUOJUOSI JUMIS

TREMTINIŲ MINĖJIMAS 
PERTHE

Pertho latvių centre latvis 
kunigas Mušinskis atidarydamas 
minėjimą pasakė, kad tautos pasiti
kinčios Dievu savo prarastą laisvę 
visada atgaudavo ir .kreipdamasis į 
Visagalį jneldė gailestingumo žuvu
sioms už savo kraštus ir pagalbos ir 
ištvermės už savo įsitikinimus, ir 
laisvės kenčiantiems.Taip pat prašė 
Aukščiausiojo palaimos Australijai 
ir kitiems kraštams, žmonių teises 
ginantiems.

Po invokacijos, Pabaltiečių K-to 
p-kas p. K. Palmoja pasveikino ir 
pristatė garbės svečius: p.p. Gray- 
den, W.A. ministeris darbo reika
lams, Young, W.A. seimo ats., Mc
Lean, federalinio seimo ats., pasau
linio laisvės sąjūdžio atstovus: p. P. 
Pearson ir Dr. Cranley.

Ponas McLean pakviestas kalbėti, 
pirmiausiai kreipėsi į jaunąją kartą, 
ragindamas įsijungti į šio krašto vi
suomeninį gyvenimą, neužmirštant 
savo tradicijų ir remti liberalinę de
mokratiją, ginančią veiklos ir žodžio 
laisvę/ Lankydamasis už geležinės 
uždangos, jis pamatęs, kad laisvės, 
kokią mes ją suprantame, visiškai 
ten nėra, ir kad trečdalis pasaulio 
gyvena teroro ir baimės šešėlyje, o

Šiandieną mums reikalinga 
stiprybės kelyje ] Tautos lais
vę. Dėl to yra būtina dirste
lėti į mūsų didvyrius ir ii jų 
pasisemti dvasiai stiprybės; 
Jie {veikė net mirties baimę, 
savo energiją? jėgas, darbą 
paaukoję Tėvynei Lietuvai. 
Dariaus ir Girėno pilnas drą
sos žygis daugeliui Jietuvių 
jaunuolių (kvėpė skaidraus 
idealizmo.

stojo į J.A.V. kariuomenę. Darius 
dalyvavo kautinėse Prancūzijoje, 
buvo sužeistas ir už sąžiningą tar
nybą buvo apdovanotas net 2 karo 
medaliais. Kad Amerikos pasiunti
nybės moka sekti visą spaudą atsto
vaujamose valstybėse abejoti ne
tenka. Kodėl niekas per tiek metų, 
kol buvo gyvi lakūnus tvarkę dakta
rai Žilinskas ir Oželis, nebuvo ap
klausinėti nei atskirų asmenų, nei 
jokios organizacijos ir nepaimti jų 
raštiški parodymai, kad rado kulkas. 
Kodėl nei vienas profesorių artimas, 
kuriems jie tą paspaltį pasakojo, šito 
neskelbia. Buvo paskirta komisija 
lėktuvo katastrofai tirti iš geriausių 
specialistų: pirmininko aviacijos pik. 
A. Gustaičio ir narių: av. mjr. Gave- 
lio, av. mjr. Reimonto ir av. kpt. 
Morkaus. Komisijos nariai karo 
aviacijos karininkų tarpe turėjo la
bai daug artimų draugų, kuriems 
tikrai būtų prasitarę, kad Lituanica 
buvo pašauta. Iki šiol neteko skaity
ti, kad nors vienas Lietuvos karo 
aviacijos lakūnas būtų parašęs ar 
kam pasakojęs apie pašovimą. Karo 
lakūnas Dovidaitis, gyvenąs Lietu
voje, savo str. rašydamas apie Darių 
ir Girėną, niekad nepaminėjo apie 
Lituanicos pašovimą. Komisijos na
rys pik. Gavelis,gyvenas Lietuvoje, 
nėra priminęs Dovidaičiui apie pa
šovimą. Lietuvos karo aviacijos la
kūnas, karo metu gyvenęs 3 mėne
sius Soldine ir lankęs Lituanicos 
sudužimo vietą savo str. žurnale 
Karys rašo: Hitleris į vyriausybę 
Vokietijoje atėjo 1933 m. sausio 30 
d. Ir labai tenka abejoti,kad per tokį 
trumpą laiką ties Soldinu būtų bu
vusi įrengta koncentracijos stovyk
la. Daleiskim, kad buvo. Kaip ji at

trys ketvirtadaliai viso pasaulio ne
žino tikros laisvės. Jau prieš du 
šimtus metų prancūzų rašytojas 
Volteras rašė, kad tiems įdealams 
išsaugoti reikalingas nuolatinis 
budrumas ir pasiryžimas juos ginti. 
Ir aš šiandien didžiuojuosi jumis, 
kad jūs,minėdami savo kraštų ir jū
sų žmonių tragediją, taip skaitlingai 
susirinkote pareikšti protestą prieš 
žiaurų jųsų laisvės užgrobimą. Ir 
užtikrinu jums šio krašto daugumos 
žmonių ir vyriausybės paramą jūsų 
siekimuose, baigė savo kalbą p. Mc
Lean.

Apie keturi šimtai susirinkusių 
pabaltiečių jo žodžius triukšmingu 
plojimu priėmė.

Lietuvių vardu kalbėdamas, 
p. Steckis paminėjo neilgai trukusią, 
kruvinai iškovotą .nepriklausomybę, 
jos netekimą, žiaurų nekaltų žmonių 
trėmimą.nesiliaujantį iki šiol,ir nuo
latinį okupanto naikinimą - draudi
mą: religijos, tautinės veiklos, kal
bos tradicijų... . kvietė, nepraran
dant vilties .vieningai siekti nepri
klausomybės atgavimo.

Latvių gerai išlavintas, skaitlin
gas mišrus choras padainavo ketu
rias harmonizuotas dainas, o ponios 
Miliauskienė ir Repševičienė pasi
gėrėtinai dainavo*Saulelė raudona ir 
MbtiriėhP fcWelk.

J.Š.

Stasys Girėnas

rodė .manau.kiekvienas išsivaizduo
ja. Sargybinių bokštai ginkluoti kul
kosvaidžiais, kurie pritaikyti šaudy
ti tik į žemės taikinius. Šaudyti į 
augštį visai neįmanoma, nes trukdo 
bokštų stogeliai. Tą naktį^kai į šiau
rę nuo Soldino skrido Darius ir Gi
rėnas, siautė didelė audra su smar
kiu lietumi ir didele perkūnija. Lėk
tuvas turėjo laikytis galimai dides
niame aukštyje. Kokios galimybės., 
stovyklos sargybiniams pataikyti į 
lėktuvą,esantį kažkur debesyse, ne
turint nei galingų prožektorių, nei 
kulkosvaidžių su taiky kliais 
apšaudyti ore judančius taikinius. 
Galimybė lygi nuliui. Kulkų atradi
mas lakūnų kūnuose susiduria su 
nemaža problema. Palyginus su 
visa lėktuvo kvadratūra, lakūnai 
užima labai mažą plotą. Jeigu jau 
buvo į juos pataikyta ties stovykla, 
tai pats lėktuvas turėjo būti visas 
suvarstytas kulkų ir jis turėjo nu
kristi pataikymo vietoje, o dabar jis 
atsidūrė net 7 km. į pietus nuo Sol
dino. Pats lėktuvas nekrito kaip pa
šautas, bet ėjo tūpti. Ką liudyja jo 
leidimosi take lėktuvo liemens ir 
sparnų išskintos nedidelės pušaitės 
ir tik po to, poros metrų aukštyje į 
atsimušė į stambias pušis. Jei laku- ■ 
nai būtų turėję po kelias kulkas kū
nuose, tai tektų suabejoti jų atskri- j 
dimą keletą kilometrų ir taisyklingu 
jų tupimu. Net ir magnetas matyt 
buvo išjungtas, kad avarijos metu 
nekilo jokia kibirkštis, kuri Lituani
cos liekanas būtų pavertusi 
pelenų krūva, nes benzinui iš spro
gusio tanko išsiliejus, tetruko tik ki
birkšties.

A. Kutka

BIRŽELIO IŠVEŽTŲJŲ
MINĖJIMAS GEĘLONGE

Birželio 18 d. Geel. Liet. B-nės 
Valdyba suruošė minėjimą, pradė
dama pamaldomis Šv. Jono bažny
čioje. Šv. mišias aukojo kun. Dauk
nys. Skautų ’’Šatrijos” tuntas, spor
to Klubas ’’Vytis” dalyvavo su savo 
vėliavomis pamaldose ir minėjime. 
Per pamaldas vėliavas gerbė orga
nizuotas jaunimas, giedojo Geel. 
Liet, choras, vadovaujamas M. Ky
manto. Choras išpildo 3 giesmes.

Po pamaldų minėjimas įvyko 
Liet. B-nės Namuose. Minėjimą ati
darė Liet. B-nės pirmininkas M. Ky
mantas. Pagerbta vėliavos ir žuvu
sieji tremtiniai 1 minutės susikaupi
mu. Dienos žodį tarė kun. P. Dauk
nys.

Paskaitą skaitė p. B. Gasiūnas, 
nušviesdamas šio minėjimo reikšmę 
mūsų tautai.

Po oficialios dalies sekė meninė 
programa - gyvas paveikslas. Įvado 
žodį skaitė p. čerakavičienė. Grupė 
moterų pasirodė tautiniais rūbais 
gedulo ženkle - atvaizdavo kenčian
čią Lietuvą, p. Karpalavičius skaitė 
eilėraštį Bernardo Brazdžionio. Dr. 
V. Kudirkos savaitgalio mokyklos 
mokinių programa paruošė vedėjas 
Ąlg. Karpavičius ir mokytojas p. B. 
Gasiūnas. Paskambino L.' Vangnioni. 
ir D. Kymantas duetą pianinu, mo
kinukas D. Valaitis deklamavo eilę-./

Įvykiai
Helsinkyje vykusiame festivaly, 

su Lenkijos trupe buvo atvykę ir 17 
čigonų. Čia jie turėjo atlikti savo 
programą. Tačiau festivalio metu 
visa trupė dingo. Spėjama, kad jie 
pasitraukė į kaimyninę Švediją.

* * *
Bu v. ALP lyderis ir Australijos 

min. pirm. Mr. G. Whitlam ilgesnį 
laiką lankėsi Sov. Sąjungoje (9 die
nas Maskvoje), Kinijoje ir Vietna
me, kur jis padėjo vainiką prie buv. 
Vietnamo komunistų partijos vado 
Ho Čin Min paminklo. Grįžęs į Can- 
berrą Mr. G. Whitlam užims vizi
tuojančio dėstytojo pareigas Aus
tralijos Nac. universitete, kur, ma
noma, dirbs trejus metus. Jis dirbs 
politinių mokslų srityje, Pacifiko 
studijų tyrinėjimo mokykloje.

* * *
Viktorijoj surasti vario klodai te

betiriami. Iki šiol vykdyti gręžimai 
davė gerų rezultatų. Jei ir toliau pa
našūs radiniai pasitvirtins, surasti 
vario klodai būtų vieni turtingiausių 
iki šiol surastų.

* * *
Australijoje daromi bandymai iš

gauti iš anglies benziną, andymuose 
dalyvauja vokiečiai.

* * *
NSW premjeras pranešė, kad nuo 

rugpjūčio mėn. etninėms mokyk
loms numatoma skirti 140.000 dol. 
parama.

♦ ♦ ♦
Iki praėjusios savaitės vidurio ant 

NSW kelių automobilių nelaimėse 
žuvo 672 žmonės (pernai per tą pat 
laiką - 607).

* * ♦
Praėjusią savaitę į Darviną at

plaukė dar vienas vietnamiečių lai
vas - 45-tasis nuo karo Vietname pa
baigos. Jame buvo 93 žmonės, o nuo 
Saigono užėmimo į Australiją atvy
ko tuo būdu 1.641.

Nepersenai Australijoj baigta ga
minti filmą ’’Last Tasmanian”, vaiz
duojanti aboridženų Tasmanijoje iš
naikinimą. Filmą susidomėjimas už
sieniuose gana didelis. Ji jau nu
pirkta Anglijoj, Prancūzijoj, Kana
doj, Irane, Portugalijoj, Čekoslova
kijoj. Dar yra galimybė ir daugiau 
parduoti. Pažymėtina, kad iki šiol 
filmos Australijoje dar niekas nėra 
nupirkęs.

* ♦ *
N.S.W. Sveikatos komisija ragina 

visus tėvus, turinčius vaikų virš 2 
mėn. amžiaus, stengtis juos paskie
pyti nuo poliomelytis. Melbourne 
vienas vaikas 11 mėn. susirgo šia li
ga ir liko paraližuotas. Jis nebuvo 
skiepytas.

***

Jugoslavijos prezidentas Tito, 
atidarydamas Jugoslavijos komu
nistų partijos 11-jį kongresą (birže
lio 21 d.), tarp kita ko pareiškė, kad 
J.A.V. ir sov. Sąjungos ginklų lenk
tyniavimas ir Maskvos kišimasis į 
Afrikos valstybių vidaus reikalus, 
gali būti naujo pasaulinio karo pra
džia. Priešingai pasaulio viltims, de
tante tarp didžiųjų valstybių yra 
žuvusi.

raštį. Pavieniai išpildė pianinu L. 
Vangnioni (p.p. Stuikevičių anūkė), 
P. Manikauskas, D. Kymantas.

Alg. Karpavičius skaitė eilėraštį - 
Kur jūs partizanai.

Pabaigai Geel. Liet, choras,vado
vaujamas M. Kymanto. padainavo 
penkias dainas.

Gerai paruošta programa, pritai
kinta tai dienai, suteikė progos jau
nimui pasireikšti, ir daug publikos 

nutraukti minėjimai},
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ŠIUPINYS ADELAIDĖJE

Adelaidės Katalikių Moterų 
Draugijos rengiami šiupiniai yra jau 
įsitvirtinusi tradicija. Štai 18-tas 
toks Šiupinys buvo ’’sumaišytas” 
1978.6.10 Lietuvių Katalikų Centro 
salėje.

O kas gi nemėgsta šiupinio? Tų 
netikėtų gardumynų, kada nubrau
kus juoko ašarą, štai sunkiasi kita, 
liūdesiu sužadinta. Todėl ir publi
kos, kuri labai jau nenoriai lanko 
kultūrinius parengimus, susirinko 
apypilnė salė.

Vyriausiam ’’maišytojui” V. 
Opulskiui j garuojantį katilą supylus 
prieskonius.į pirmą ugnį išėjo sol. J. 
Maželienė, gražaus tembro sopranu, 
padainavo dvi dainas. Pradžia ge
ra.

Juoko gysleles patampė V. Baltu
tis su savo feljetonu, kuriame išnag
rinėjo šunelio jausmus ir galvoseną, 
gyvenant tarp žmonių.

Auditorija priversta nuotaiką 
keisti, nes scenoje išpildoma ištrau
ka iš J. Marcinkevičiaus dramos 
’’Mindaugas”. Karalius Mindaugas - 
J. Neverauskas, Morta - J. Vasiliū- 
nienė. Vasiliūnienė dramatiška, gi
liai pergyvena savo vaidmenį, 
trumpoje ištraukoje žiūrovą perkėlė 
reikalingon šios dramos nuotaikon.

"Nemuno Dukras” žiūrovai pasi
tiko plojimais. Tai vienetas, kurį 
publika gerai pažįsta, mėgsta ir 
žino, kad savo dainomis jos neapvils. 
Žavingai padainavusios 3 dainas, 
išeinant iš scenos, palydėtos karš
tais plojimais.

Pr. Pusdešrio vaidinimėlį ’’Inva
zija” suvaidino ’’Vaidilos” teatro ak
toriai - V. Marcinkonytė, A. Petri
kas, B. Rainys, N. Skidževičius ir J. 
Neverauskas. Tai lietuvišką radijo 
valandėlę, jėga užgrobę, savotiškai 
pravedė atstovai tos visuomenės, 
kuri gyvena rūpindamasi tik savo 
asmeniška materialine gerove. B.

Rainys prijuokino iki ašarų savo 
"negramatnu” skaitymu radijo ban
gomis.

Žiūrovai, pertraukos metu, pasi
vaišinę karštu vynu bei kava, sėdo 
vėl ’’ragauti” šiupinio.

Prie kukliai ir skoningai V. 
Opulskio sukurtų dekoracijų, įdo
miai susigrupavę (aktorių matėsi tik 
biustai), ’’Vaidila” akt. B. Rainys, A. 
Petrikas, J. Neverauskas, N. Ski
dževičius ir V. Baltutis, skaitė V. 
Krėvės - Mickevičiaus ’’Šarūną”, 
scenai pritaikintą J. Gučiaus. Publi
kai buvo pranešta, kad šis skaity
mas yra skiriamas a.a. rež. J. Gu
čiaus prisiminimui.

’’Nemuno Dukros” - B. Budrienė, 
A. Kaminskienė, S. Pusdešrienė, A. 
Urnevičienė (vad.) vėl džiugino 
klausytojus keturiom dainom. Joms 
akompanavo M. Dumčienė.

L. Pakalnis perskaitė savo kūrybą 
"Nekultūringai nekultūringi apdū
mojimai per aukštielniko binoklį” ir 
porą A. Gustaičio eilėraščių. L. Pa
kalnio skaitymo forma labai tinka A. 
Gustaičio eilėraščiams, taip pat ir jo 
paties savotiškų minčių dėstymui. 
Malonumas klausytis.

V. Baltučio parašytą škicelį "Ta
vo daiktai”,suvaidino A. Petrikas, B. 
Rainys ir V. Marcinkonytė. Publi
koje girdėjosi juoko bangelės.

Pirmą kartą scenoje pasirodė L. 
Vasiliūnas su J. Neverausku sudai
nuodami porą dainelių, Vasiliūnui 
pritariant gitara. Publika mėgsta 
naujoves.

Pr. Pusdešrio ’’Bulvienė” atliko R. 
Varnaitė, R. Pranckūnaitė, L. Pa
kalnis ir V. Baltutis. Tai komiškas 
šeimos ištikimybės klausimo gvilde
nimas.

Žirnis ir Pupa, daug metų neat
skiriamai surišti su Šiupiniu. Jie lyg 
apvainikuoja ir užbaigia margą 
programą akualijų temomis - žodžiu 
ir daina. Deja, pernai Pupai ’’nuvy
tus”, šįmet ’’išdygo” nauja. Ar ge
resnė, ar jaunesnė gal būt skonio

Bubių piliakalnis Kelmės apylinkėj

dalykas, bet sukėlė daug kontraver- 
sinių nuomonių.

Programą sudarė ir pravedė V. 
Opulskis, Apšvietimas V. Vosyliaus, 
Garsų efektai A. Grigonio.

Į sceną pakvietus daugelio Šiupi
nio programos autorių Pr. Pusdešrį, 
A.K.M.D. pirm. T. Gasiūnienė pa
dėkojo dalyviams už darbą, sve
čiams už atsilankymą.

Šiupinys savo įvairumu patenkina 
kiekvieną skonį - kas mėgsta riebų 
kąsnį, kas kūdą, kas rūgštų ar saldų, 
tame mišinyje yra visko.

V. Marcikonytė

Meilė yra tikėjimo veiksmas, ir 
kas yra mažo tikėjimo, yra taip pat 
mažos meilės.

Erich Fromm

PAGELBA SERGANTIEMS 
ŠIRDIES LIGOMIS

Sydnejaus elektroninių įrengimų 
bendrovė, Telectronics Pty. Ltd., 
pagamino ploniausią ir labiausiai 
suglaudintą širdies skatintoją 
(pacemaker). Šio instrumento svar
biausias savumas, kad jo dydis per 
pusę mažesnis už iki šiol gamintas ir 
įdėtas po oda jos neiškelia. Įtaisas 
elektroniškai reguliuoja širdies pla
kimus. Jis veikia lithium jodo pak
rauta baterija, sukonstruotas Ame
rikos erdvės tyrimų laboratorijose 
ir naudojamas dar laikrodžiuose ir 
elekt. skaičiuotojuose.

Šis instrumentas paprastai deda
mas po raktikauliu ir sudaro mažiau 
pavojaus infekcijai ir mažiau skaus
mingas po operacijos, tarnauja apie 
8 metus ir dabar kainuoja apie 1700 
dol.

Aleksandras Kelmietis

ROJUS
per rusų tautą. Šita naujo pasaulio 
kūryba prasidėjo su 1847 metais ko
munistų sąjungos paskelbtu šūkiu: 
’’Visų šalių proletarai vienykitės”. 
Nuo tada darbo klasė buvo pašaukta 
naujojo pasaulio kūrybai ant naujų 
Karolio Markso Manifeste paskelbtų 
pagrindų. Naujo pasaulio pranašas 
K. Marksas ir jo artimas bendra
darbis evangelistas - apaštolas F. 
Engelsas skelbė naują pasaulį be 
klasių, be tėvynės, be nuosavybės ir 
be Dievo. Kas buvo viskas tas turės 
tapti niekis. Ir Dievas, kadangi se
nojo pasaulio kūryboje buvo viskas, 
turės naujame socialistiniame pa
saulyje tapti niekis.

Tačiau šį naują pasaulio išganymą 
galėjo atnešti tik rusų tauta. Genia
lusis Leninas suorganizavo didžiąją 
spalių revoliuciją Rusijoje ir sudarė 
sąlygas naujo pasaulio kūrybai, visų 
pirmą Rusijoje, o toliau visame pa
saulyje.

Nuo jaunų dienų aš įsitraukiau į 
šio naujo pasaulio kūrybos sūkurį su 
visa savo jaunatviška energija ir 
entuziazmu. Aš buvau vienas iš pir
mųjų spalių didžiosios revoliucijos 
dalyvių, vėliau leninizmo - staliniz
mo katedros vedėjas Maskvos uni
versitete, ir antireliginio biuro di
rektorius.

Vieną dieną, 1930 metais pavasa
rį, gavau iš komunistų partijos ge
neralinio sekretoriaus draugo Stali
no asmenišką pakvietimą atvykti 
pas jį. Kaip paprastai. Sovietų Są
jungoje tokie pakvietimai sukelda
vo, juos gavusiems, neramumo ir 
baimės. Netikėtas Stalino pakvieti
mas į Kremlių sukėlė ir manyje bai- 
mėš ir neramumo. Peržvelgiau savo j 
veiklą, ar neesu kur< padaręs klaidų,. 
paskelbęs hėrežij'ų. Po tokio apmąs

! ANTRASIS
Per radio pranešė, kad priešo 

bombonešių ekskadrilės 30 km. nuo 
Vienos skrenda miesto link. Greitai 
išgirdome artimus bombų sprogi
mus. Ir staiga visa mūsų slėptuvė 
subraškėjo: tiršta srovė dulkių pri
pildė patalpas, kelios plytos iškrito 
iš sienos. Moterys ir vaikai klykė iš 
išgąsčio, keli įtūžę vyrai keikėsi ir 
niekino bei įžeidinėjo Dievą. Darėsi 
nebepakenčiama nuotaika.

Nuo grindų pakilo apysenis, 
stambus vyras ir tvirtu, svetimu 
rytietišku akcentu, tačiau gana tai
syklinga vokiečių kalba, prabilo:

— Vieniečiai, klausykite, leiskite 
man. svetimšaliui, papasakoti jums 
slaptą istoriją , slaptas žmonių pas
tangas sukurti žemėje be Dievo 
antrąjį rojų, kuriame ir man teko 
būti, ir aš buvau žmogus be Dievo. 
Ši istorija gal padės jums suprasti 
ne tik Dievą, bet ir žmogų, ir šio 
baisaus karo priežąstis, ir ateinan
čias pasekmes, kurias visi greitai 
pajusime.

Visi nutilo išgirdę svetimšalio 
balsą ir abejingai klausėsi ką jis pa
sakys. Nutilo ir kalbėtojas, jis ap
žvelgė visus hipnotizuojančiu 
žvilgsniu, lyg klausdamas ar sutin
kate klausytis? Niekas jam į tą 
klausimą neatsakė, niekas neprieš
taravo ir neprašė jo kalbėti, bet ga
lima buvo jausti, kad visi yra pasi
rengę klausytis, nes geriau yra gir
dėti kalbantį žmogų, negu kęsti ty
loje mirties baimę. Pajutęs šios 
keistos auditorijos palankią nuotai
ką, valandėlę patylėjęs, jis tęsė savo 
kalbą toliau:

— Kaip matote iš mano kalbos, aš 
esu Rytų žmogūs - -rusas, kuris bu-- 
vau įtikėjusį' kartu sb savo tauta*, 
kad pasaulio išganymas tūri ateiti
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tymo greitai nurimau, nes nieko ne
radau, ką galėčiau pats sau prikišti, 
visa mano veikla atatiko komunistų 
partijos programai bei slaptiesiems 
įsakymams.

Nurodytu laiku atvykau į Krem
lių ir, kai pradariau didžiojo moky
tojo kabineto duris, pajutau jo gilų 
tiriamą žvilgsnį ant savęs. Išlengvo 
jis atsistojo, pakėlė abi rankas, lyg 
norėdamas apkabinti, bet staiga su
stojo, vos kelius žingsnius pažengęs, 
ir šaltai, lyg sverdamas kiekvieną 
žodį, kalbėjo:

— Brangus drauge, Anton Anto- 
novič Petrov, ką žinai apie didžiąją 
darbo žmogaus tragediją?

Klausimas man buvo netikėtas, 
bet žinomas. Jaučiau, kad nuo jo at
sakymo priklausys tolimesnis mano 
likimas. Greitai susiorientavau ir 
atsakiau:

— Didžioji darbo žmogaus trage
dija, Josif Visarionovič Dzugasvili - 
Staline, yra mitas apie Dievą ir su 
juo susijusi kultūra. Dievo idėja iš
populiarino ir sukūrė tamsos magi- 
kai ir kunigai, jie sugalvojo po mir
tini gyvenimą, žadėdami vieniems 
dangų, kitiems pragarą,tam kad pa
tys galėtų naudotis ne /moniška, o 
dieviška pagarba, turtais, valdžia ir 
kitais malonumais.

— Bravo, bravo, Anton Antonovič 
Petrov, jūsų atsakymas yra tikras.

Dabar jis mane apkabino pagal 
rytų paprotį ir pasisodino šalia sa
vęs ant sofos. Jo veidas plačiai šyp
sojosi ir jo nuotaika buvo kuo pui
kiausia. Greitai ir atvirai jis man 
atskleidė paslaptį, kuri, kada nors, 
nustebins pasaulį savo genialumu. 
Baigęs kalbėti dar pridėjo:

— Seniai pastebėjau tave, Anton 
Antonovič Petrov, entuziastingai 
kovojant už darbo žmonių klasės 
gerbūvį, už teisingą žmogaus supra
timą ir įvertinimą. Ateis laikas, ka- 

1 da mes1 turėsime tik 1 vieną darbo 
klasę, tik vieną tėvynę visoje mūsų 
planetoje. Svarbu jau dabar, kad to

ji darbo klasė neklaidžiotų prietarų 
tamsoje, o išeitų į mokslo šviesą. 
Tam reikia geriau pažinti žmogų, jo 
psichinį sudėtingumą ir tuos sociali
nius reiškinius, kuriuos tenka žmo
gui gyventi. Mes turime turėti pas
kutiniąsias mokslo žinias apie žmo
gų. Mes einame eksperimento keliu į 
tikrą žinojimą, bet gi žinai, kad gali 
ir mokslo vyrai nukrypti ir davinius 
patiekti neteisingus, kaip daug kar
tų jau buvo istorijoje, todėl ir jie 
reikalingi priežiūros ir paskatinimo. 
Aš tave skiriu to antrojo žemėje ku
riamo rojaus politruku.

Pamatęs mano nusistebėjimą ir 
sumišimą, Stalinas draugiškai nusi
šypsojo ir tęsė savo kalbą toliau:

— Nesistebėsiu, jei tu būsi kietas 
savo pareigose. Atmink, kad žmonių 
turime daug, idėją tiktai vieną. 
Žmonės gimsta ir miršta, o mūsų 
idėja kartą gimusi negali numirti. 
Tu, Anton Antonovič Petrove būsi 
mano akys ir ausys, tau suteikiu pil
nus įgaliavimus daryti visus veiks
mus mano autoritetu. Supranti, mes 
turime išauginti homo sovieticus ir 
įprasminti žmonių, darbo žmonių, 
viltis.

Baigęs kalbėti jis įteikė man 
pluoštą dokumentų ir slaptąją bylą, 
susipažinimui su istorine rojaus kū
rimo medžiaga. Sujaudintas tokiu 
aukštu paskyrimu ir tokiu dideliu 
pasitikėjimu, aš sušukau:

Josif Visarionovič Džiugašvili - 
Staline, kas galėtų būti daroma di
desnio ir gražesnio, kaip šį laiminga 
žmonijos gyvenimo pradžia. Esu su
jaudintas savo aukštu paskyrimu ir 
jaučiu uždėtų pareigų sunkumą, bet 
tas mane daro tik laimingu žmogu
mi. Prižadu, kad Dievas iš mūsų vi
suomenės ir kalbos leksikonų iš
nyks, kaip išnyko dinosaurai iš 
gamtos įvairumo, ir kad naujasis 
žmogus ir naujoji kultūra bus skirta 
socialistinei, darbo klasės statybai- u > ■

— Gerai mano drauge, -tarė-Stin. ijh 
lipas ir mane,pasiėmęs už parankės,
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LIETUVIAI, BAIGUSIEJI ADELAIDĖS ARBA FLINDERS UNI
VERSITETUS IR GAVUSIEJI MOKSLO LAIPSNIUS, O TAIP PAT IR 
BAIGUSIEJI SOUTH AUSTRALIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 

GAVĘ MOKSLO LAIPSNIUS 1954-1978 METAIS

MOKSLO KELIU...

Baigusiems Adelaidėje mokslus 
1978 m. buvo Įteikti mokslo baigimo 
laipsniai, kurie baigė ir išlaikė visus 
egzaminus, praeitųjų metų pabaigo
je.

Pirmiausiai buvo įteikta baigu
siems Adelaidės universitetą, kur 
mokslo baigimą gavo 7 lietuviai. 
Įteikimo ceremonijos buvo 1978 m. 
gegužės 3 ir 10 dienomis.

Mokslo laipsnius gavo šie lietu
viai: 1. Malinauskas Peter-Stefan 
(B. Sc. 1975) kuriam buvo įtektas 
Master of Urban & Regional Plan
ning, 2. Armanas Elizabeth-Ann, 
B.A. 3. Nekrošius Lucy-Veronica, 
B.A. & Dipl. Ed. 4. Rupinskas Lore
ta, BDS, 5. Petrėnas George-Gedi
minas, B. Sc. 6. Staugas Joanne- 
Valda, LL.B, 7. Neverauskas Vy
tautas-Paul, (B. Sc. 1974) Master Of 
Science-Zoology.

1978 m. gegužės 11 d. buvo įteikta 
baigusiai Flinders universitetą 8. 
Vilimas Gloria-Margaret, B.A.

Ir 1978 m. gegužės 29 d. buvo 
įteikta baigusiems Pietų Australijos 
Technologijos Institutą: 9. Sarniec- 
kis Kostas, (B. Tech. 1972) Diploma 
in Town Planning, 10. Zarcinas Ber
nardas-Alexander, B. Appl’d Sc.

Tokiu būdu šiais metais baigė 6 
lietuviai ir 4 baigusieji anksčiau, ga
vo tolimesnius mokslo laipsnius, bū
tent du gavo Master degr.

Lietuviams, atvykus į Australiją 
ir atidirbus pasirašytus darbo kont
raktus, vieni pradėjo ieškoti ir dirbti 
pamėgtą darbą, arba tokį, kokį gau
davo. Kiti - pradėjo varstyti univer
sitetų duris.

1954 metais jau 4 tautiečiai išėjo 
iš universiteto su mokslo laipsniais 
ir pradėjo darbą savo pasirinktoje 

įvedė į kambarį, kurio sienos buvo 
nukabinėtos diagramomis, žemėla
piais, lentynose gulėjo mokslininkų 
darbai, o ant didelio stalo topografi
nis rojaus reljefas, - tai antrasis mū
sų rojus dokumentuose. Dabar čia 
pastudijuok tol, kol susipažinsi su 
čia esame medžiaga, o po to tiesiai 
keliausi į paskirimo vietą.

Stalinas jau buvo beišeinąs, kai 
staiga sustojo, valandėlę pagalvojo 
ir grįžo prie manęs, sakydamas:

— Anton, žmogaus išradingumas 
yra begaliniai didelis piktųi: jis par
davinėja visas vertybes - teisingu
mą, garbę, laisvę, žmogų - su 'dūšia* 
ir kūnu, ir savo sukurtą Dievą. Aš 
nežinau, ar yra kas tokio ant žemės 
ir danguje ko., žmogus nebūtų parda
vęs ir už ką nebūtų gavęs pinigų. 
Viskas, kas yra pasaulyje, turi savo 
kainą. Saugokis tų pirklių.

Jis tai pasakęs išėjo, o aš pasilikau 
pats vienas kambaryje. Šią keistą 
Stalino pastabą supratau, kaip įspė
jimą-saugotis kiekvieno žmogaus, 
kuris artintųsi prie šios paslapties 
atidengimo. Savaime suprantama, 
pagalvojau,ir su dideliu žingeidumu 
ėmiausi darbo.

Rojaus genezė, kurią patyriau iš 
Stalino ir dabar iš man patiektų do
kumentų, buvo, gerbiamieji vienie
čiai, sekanti.

Čia jis valandėlę sustojo kalbėjęs, 
apžvelgė visą slėptuvę. Vaikai ir ke
lios moterys miegojo, visi kiti 
įtemptai klausėsi. ’’Jūsų pasakoji
mas užintrygavo mus, pasakok to
liau”, kažkoks vyras ragino iš tam
saus kampo.

— Gerai! Leninas, būdamas ištrė
mime, Šveicarijoje, susipažino su 
Paryžiaus Tarptautinio Socialogijos 
Instituto profesoriumi Dr. Anatol de 
Beau. Šis profesorius buvo garsaus 
Charles Fourier įtakoje, kuris siūlė 
ateities visuomenėje panaikinti šei
mos instituciją, sukuriant socialinio 
bendradarbiavimo branduolius, va> 
dainamus falansterius.'1.Jis sakė:? 

profesijoje. Pirmiesiems buvo 
nelengva studijuoti, nes dar ir anglų 
kalbos gerai nemokėta ir buvo skir
tingi studijų metodai, tiems, kurie 
tęsė nutrauktas studijas Lietuvoje 
ar Vokietijoje. Vieni, turėdami šei
mas, tad dirbo ir studijavo dalimis. 
Laimingesni buvo tie, kurie galėjo 
studijuoti pilną laiką, kitų šeimos 
narių remiami.

Bėgo metai ir baigusiųjų skaičius 
didėjo, šiandien Adelaidėje yra bai
gę 102 tautiečiai, ar lietuvių kilmės 
australai.

3 iš baigusiųjų jau yra mirę ir bū
tent: J. Arminas, B.Ec.; A. Gavelis, 
B.A. ir Dr. J. Mikužis, MBBS.

Žemiau paduodamas baigusiųjų 
sąrašas, sudarytas pagal universi
teto kalendorių ir kasmetinius, 
mokslo laipsnio įteikimo sąrašus 
Adelaide ir Flinders universitetuo
se, o taip pat ir S.A. Institute of 
Technology.
Pavardė, vardas ir gautas mokslo 
laipsnis ir baigimo metai 
Aleksandravičius Vera, BDS 1954 
Arminas Jurgis, B.Ec. (miręs) 1962 
Armanas Elizabeth, B.A. 1978 
Bagdonas Gražina, B.A. & Dipl. Ed.

1969 
Bajoriūnas Andrius, AUA/Pr. 1957 
Baltrušaitis Kazys, B.A & Dipl. Ed.

1971 
Bardauskas A. Vida, BDS 1976 
Beniulis Julius, B.E. Mech. 1963 
Bielskis Rūta-Zita, B.Ed.(F) 1976 
Chmeliauskas Stasys, D.Ph. Leipzig

1944 & B.A. 1954 
Čibiras Stasys, LL.B 1958
Čiplys Algimantas, B.Sc. (Hon) 1974 
Dainius Vytautas-Petras, MBBS

1959 
Darškus R. Ludwig, B. Sc. & D. Ph.

1958/64 
Daukintis Yustina-Stasė, B.A. 1976 

’’kadangi gamta į mus įdėjo tam tik
rus jausmus bei aistras, tai mes tu
rime jais naudotis. Tam jie mumyse 
yra, i.ad jie mūsų būtų kultyvojami 
ir plečiami, o ne sulaikomi ir slopi
nami”.

Be abejo, svajotojas filosofas, 
naujos socialinės tvarkos pranašas 
Fourier, nebuvo realus, tačiau jo 
mintyse reikia ieškoti tikros žmoni
jos laimės pradų. Markso ir Engelso 
istorinis materializmas kaip tik yra 
kilęs iš Fourier minčių gelmės. Di
dysis socialinio gyvenimo reforma
torius Leninas, o taip ir jo draugas 
Anatol de Beau, būdami tikri realis
tai, vaizdavosi kitokia socialinio gy
venimo sistema, tačiau jiems buvo 
priimtinas falansteris kitu atžvilgiu, 
būtent: atitrūkimas nuo Dievo ir 
nuo senosios kultūros žalingų įtakų, 
natūralūs atsikreipimas į žmogaus 
prigimties natūralaus stovio ugdy
mą. Žinoma, tai būtų socialinio gy
venimo eksperimentas, o kartu, gal 
būt, ir laimingos žmonijos gyvenimo 
pradžia.

Abu mokslininkai, kartu dirbda
mi, sukūrė teorijoje naują socialinio 
gyvenimo branduolį, kurį pavadino - 
’’Antrasis Rojus”, pabrėžti pirmojo 
rojaus priešingumui. Jei pirmasis 
biblinis rojus buvo Dievo sukurtas ir 
žmogaus prarastas, tai antrasis so
cialistinis bus žmogaus sukurtas, be 
draudimo, be nusikaltimo ir be nuo
dėmės, ir todėl niekados nepraran
damas. Dabar reikėjo tik sąlygų 
šiam naujam rojui tapti realybe. 
Neilgai teko laukti, tos sąlygos atsi
rado, kai 1917 metais Didžioji Spalio 
revoliucija baigėsi Lenino pergale.

Bus daugiau

Nežinau nė vieno produkto, kuris 
ateina į šią šalį neapmokestintas, išrn 
skyrus .m^Ma^os? m šf&roiv It ę

■-’■.'■‘T Mark.Twain\

Davis-Požėla Isolda-Irena, B.A. 1969 
Davis L. Madelaine, B.A.(Hon) 1974 
Deckys M. Jūratė, B. Pr. 1973 
Dunda Donatas-Jurgis, B. Tech. 
Elec. 1964
Firinauskas Regina, B.A. 1977 
Galatiltis Antanas, B. Tech. Elec. & 
Dipl. Comp. Sc. 1960/74
Garbaliauskas R. Leonardas, B.E. 
Stat. 1954
Gavelis Antanas, B.A. (miręs) 1960 
Gipslis Janina, MBBS 1972
Giruckas-Gilmore Vytautas, MBBS 

1963 
Jankauskas Algis, MBBS 1959 
Jusaitis Manfredas, B.Agr.Sc. 1973 
Kalibatas-Libikas Irena, AUA/Pr.

1965 
Kanas Petras, B.Arch. 1972
Kaminskas Gintautas, B.A. (F) 1970 
Klimas Julia, B.A.(F) 1972
Klimaitis Vytautas, B.Tech. Stat.

1964 
Kmitas Aldona-Violeta, B.A.(Hon)

1974 
Krivickas Kęstas, B.Sc. 1973 
Lapšys Antanas-Tomas, B. Arch. 
(Hon) 1963
Leonavičius Algimantas-Stasys, B.
Sc. 1974
Mainelis Gražina-Marija, B.Sc. 1968 
Malinauskas Peter-Stefan, B.Ec. & 
M. Ec. 1975/78
Martinkus Sigitas, MBBS 1961 
Masiulis Nemira-Aurelija, B. Mus. & 
Dipl. Ed. 1973/76
Mauragis Rasa, B.Mus. 1976 
Maziliauskas Viktorija-Aldona, B.A.

1967 
Dr. Mikužis Jonas, MBBS (miręs)

1954 
Dr. Mikužis Aldona, MBBS 1966 
Mikužis-Kelly Birutė, MBBS 1966 
Miliauskas John-Richard, MBBS 

1976 
Mockūnas John-Liudvikas, B.Sc.

1976 
Morkūnas Aleksas-Rimas, BDS 1970 
Navakas Algimantas-Vaclovas,
Dipl. Arch. 1957
Navakas Vytautas Dipl. Elec. Eng.

1959 
Nekrošius Lucy-Veronica, B.A. & 
Dipl. Ed. 1976/78
Neverauskas Maria-Bernadeta, B.A. 
(F) 1973
Neverauskas Vytautas-Paul, B.Sc. 
& M. Sc. 1974/78
Pacevičius Stasė, BDS 1959 
Paliukaitis Peter-Felix, B.ScL(Hon) 

1976
Paulėnas Paul-Charles, B.A. & Dipl. 
Ed. 1973
Petraitis Romas, A.A.Acc. 1974 
Petraitis Therese-Sigutė, B.A. & 
Dipl. Ed. 1975/78
Petrėnas Algis-Vladas, BDS 1968 
Petrėnas George-Gediminas, B.Sc.

1978
Petrikas Elvira, MBBS 1958
Pocius Martynas, B.E. Stat. 1955
Pocius Eugenijus-Arvydas, B.E.
Stat. 1968
Pocius Elžbieta-Olga, B.Sc. 1969
Prelgauskas Emilis, B.Arch. 1973
Radzevičius Laima, B.A. & Dipl. Ed.

1966 
Radzevičius Algis, Cert, of Law 

1969
Rapševičius Edmundas, B.Tech. 
Elek. 1972
Reisonas Irvis-Jonas, B.E. Elek. & 
Stat. 1957
Rupinskas Loreta, BDS 1978 
Sarnieckis Kostas, B.Tech.Stat. & 
Dipl. Town Planing 1972/78 
Savenis Cezaris-Anatolius, B.A(F) 

1972 
Sinickas Gytis-Vincas, MBBS 1973 
Stačiūnas Jonas, B.Tech. 1965 
Staugas Milda-Stefanija, B.Ed.(F) 

1976 
Staugas Rima-Edita, MBBS 1977 
Staugas Joanne-Valda, LL.B 1978 
Stepanas Antanas, Mb.Sc. & MBBS 

1968 
Straukas Vytas, B.A. 1971
Šerelis Algis-Kazys, B.Sc. (Hon) & 
D.Ph. 1970/76
Šimkus Gytis-Jonas, BDS 1970 
Šveikauskas Birutė-Marie, B.A. 1970 
a xt • xrt>r»o.‘f > , tam ;nuo alkoholio miršta. Kiekvienam
Šurna Nemira, MBĘS • _ 1958 prancūzui per metus tenka 24 litrai
Talanskas Alex-Maxwell, B.B.Sc^ gryno alkoholio.
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Tymukas Petras-Kostas, B.E.Stat.
1977 

Urmonas Romas, B.E.Stat. & Dipl. 
Ec. 1958
Urmonas Leonas, B. Arch. 1967 
Urnevičius Stasys, B.Sc. 1967 
Vanagas Violeta-Audronė, B.A. & 
Dipl. Ed. 1971
VaroneckasRoma-Ona, MBBS 1962 
Vaskas Alfredas-Jurgis, BDS 1970 
Vilimas Sylvia-Elizabeth, B.Ed. (F)

1977 
Vilimas Gloria-Margaret, B.A. (F)

1978 
Viliūnas D. Dalia, MBBS 1973 
Vitkūnas-Reilly B. Jūratė, B.A. 1973 
Zakarevičius Jonas-Vytas, B. Sc. & 
Dipl. Ed. 1972
Zarcinas Bernard-Alexander, B. 
Appl. Sc. 1978
Zamoiskis Augis-Algimantas, B. 
Tech. Stat. 1971
Žigas Robert-Paul, M.Sc. & D.Ph.

1973 
Žiukelis Jonas. B.E. & Dipl. Comp. 
Sc. 1973
Žurauskas Tadas-Algirdas, B. Tech, 
elec. 1959

Iš baigusiųjų, vieni įsijungė į 
Australijos viešąjį gyvenimą ir tik 
maža dalis įsijungė į lietuvių bend
ruomenės gyvenimą. Kiti - baigu
sieji siekė dar toliau ir gilinosi sa
voje profesijoje ir apgynė ir gavo 
daktaratus. Baigusieji chemikai 
Adelaidės universitete, ten pat, ga
vo ir daktaratus: R.L. Darškus, B.
Sc. & D.Ph. 1964 metais, R.P. Žy- 
gas, M.Sc. & D.Ph. - 1973 ir A.K. 
Šerelis, B. Sc. (hon) & D.Ph. 1976 
metais.

Universiteto baigimas nesuteikia 
dar daktarato, kai kada lietuviškoje 
Australijos spaudoje pasirodo žinu
tės. Tokių žinučių autoriai parodo, 
kad jie neturi jokio supratimo apie 
mokslo lygius Australijos univer
sitetuose. Ju-Ra

VZSGR VISAIP
Praėjusį mėnesį australų žurna

listas John Everingham parsigabe
no iš komunistų valdomos Laos į 
Thai savo sužadėtinę labai savotišku 
būdu: būdamas geras plaukikas ir 
naras, jis praplaukė po plačios Me
kong upės srove, kartais visai arti 
dugno ir sutartoj vietoj radęs savo 
merginą, ją prisirišo prie savęs ir 
prisirišęs jai atgabentus kvėpavimo 
įrengimus, leidosi atgal. Nors upės 
krantais vaikščiojo Laos sargybi
niai, jiems pasisekė pranerti po 
vandeniu ir pasiekti Thai krantus.

Tačiau čia juos pasitiko nesėkmė: 
thai pareigūnai narsuolį riterį sulai
kė ir patalpino į kalėjimą, o jo suža
dėtinę - į pabėgėlių stovyklą. Mr. 
Everingham teismas nubaudė pini
ginę bausme ir vienu mėnesiu kalė
jimo. Kaltinimas - vykimas į Laos ir 
grįžimas be vįsos ir įgabenimas ne
legalaus imigranto. Nubaustasis pa
sirengęs apeliuoti.

♦ * ♦
J.A.V. prezidėnto žmona Mrs. 

Rosalyn Carter spaudos klube pa
reiškė, kad A. Solženicyno pareiški
mas Harwardo universitete, esą 
J.A.V. silpnėjančios, klaidingos. 
"Solženicynas klydęs tvirtindamas, 
galįs jausti visame mūsų krašte blo
gio slėgimą - aš to nejaučiu. Ameri
kiečiuose įsiviešpatavęs troškimas 
gyventi naudingai, atitaisyti mūsų 
visuomenėj pasitaikančius trūku
mus ir padaryti mūsų tautą dar di
dingesnę, nei dabar. Tokioj visuo
menėj nėra ženklų, rodančių jos 
dvasios praradimą’.”

♦ * *
Komiteto prieš alkoholizmą žinio

mis, Prancūzijoje yra apie 8 milijo
nai alkoholikų, jų ketvirtį sudaro 
moterys. Per paskutinius 20 metų 
moterų alkoholikių skaičius padidėjo 
penkeriopai. 8000 moterų kasmet
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ROJI KONVENCIJA
Atkelta iš p. 1

Lietuvius Baltų Savaitės rengimo 
komitete atstovavo - Jz. Lapšys, L. 
Gerulaitis ir Dr. S. Pacevičienė.

Visi ’’Baltų Savaitės” parengimai 
buvo reikšmingi ir svarbūs, tačiau 
didžiausią reikšmę tenka skirti kon
vencijai - seminarui, kuris buvo lyg 
ir stuburas visos ’’Baltų Savaitės”.

Čia tat ir norėčiau paanalizuoti 
konvencijos paskaitininkų pasisa
kymus ir iškeltas mintis.

Pačiu įdomiausiu ir reikšmingiau
siu pasisakymu, liečiančiu Baltijos 
kraštus, tenka laikyti Adelaidės 
atstovo federaliniame parlamante, 
darbiečio Mr. Chris Hurford prane
šimą iškilmingų konvencijos pietų 
metu, kad darbiečiai nutarė atšaukti 
Whitlam’o pripažintą Baltijos kraštų 
de jure įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Pagal jį, darbiečiai supratę esant 
padarytą skriaudą baltų tautoms ir 
norį tą skriaudą atitaisyti.

Pietų dalyviai tą pono Hurford’o 
pranešimą sutiko džiaugsmingai, su 
garsiais plojimais. Kiekvienas bal- 
tietis savo mintyse ieškojo priežąs- 
ties tam staigiam darbiečių ’’prare- 
gėjimui”ir spėliojo ar tai padaryti 
paskatino pabudusi sąžinė ar parti
jos reikalų pašlijimas?

Sekančias kelias dienas Adelaidės 
media mušė būgnais, trimitavo apie 
tą darbiečių nutarimą.

Dabar visai Australijai atsisakius 
pripažinti de jure Baltijos tautų 
įjungimą į Sovietų Sąjungą, lieka 
daryti spaudimą Švedijai, Šveicari
jai ir Naujajai Zelandijai, kad ir jos 
atšauktų de jure įjungimo pripažini
mą.

Antrąją Baltų konvenciją atidarė 
Imigracijos ir Etninių Reikalų mi- 
nisteris. The Hon Michael Randai 
MacKellar. Jis pasveikino konven
cijos dalyvius ir pasakė neilgą kalbą, 
šiltai paminėdamas baltiečių kultū
rinius atsiekimus, stebėjosi dideliu 
baltiečių procentu siekiančių ir jau 
pasiekusių aukštojo mokslo, kuris 
žymiai pralenkia australus.

Darbietis Mr. Chris Hurford taip 
pat pasveikino konvenciją ir pakar
tojo vakarykštį pranešimą - atšau
kimą.

Praktiškiausios 
dovanos giminėms Lietuvoje

Siuntinys 1 — 1971
Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais įvairių spalvų, labai 

populiari medžiaga dviem suknelėm; gėlėta arba lygių spalvų crimplene 
medžiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė skarelė; moteriškas nailono 
apatinis arba vyriški nailono viršutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų 
arba moteriškų nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų geriausių ci
garečių': dėžė šokoladinių saldainių; 1 svaras pupelių kavos; vienai eilu
tei vilnonė labai gera medžiaga su įaudimu "All wool made in England”,
gali būti šviesios arba tamsios spalvos, 

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidoms — $ 170.00 
Taip pat dar galima pridėti į šį siuntirį 9 svarus prekių, pavyzdžiui, 4

m. medžiagos; 2.75 m. dirbtinio minko kailio arba kitokių dovanų, 
žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudingesnių dalykų.

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui $ 70.00
Jeans "Wrangler”, vyr. arba mot., (galima siųsti 4) $ 35.00
Geresnės rūšies nertinis $ 25.00
Nailoninės kojinės, vyriškos arba moteriškos $ 2.50
Vilnonė medžiaga suknelei $ 20.00
Vilnonė skarelė $ 9.00
Geresni marškiniai $ 13.00
Lietsargis telescopic $ 10.00
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai $ 30.00
Crimplene medžiaga kostiumėliui $ 25.00
Angliška eilutei medžiaga ("All wool made in England) $ 40.00
Geresnė eilutei medžiaga (’’All wool made in England”) $ 50.00

Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir stetoskopus.
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 23.00 už visas persiun

timo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
(Z.Juras) ii

~TT I#tfdon Lane, Bromley; Kent, BRI 4HB,* England; Tel.01 460 259z-
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Pirmuoju paskaitininku išėjo J.J. 
Smolicz, B. Sc., Ph. D., Chairman, 
Dept, of Education, University of 
Adelaide. Jis kalbėjo tema ’’Etninės 
kalbos Australijoje”. Jo kalba labai 
ilga, kruopščiai paruošta, tezės pa
remtos tyrinėjimais, apklausinėji
mais, daviniais. Jo paskaita būtų 
buvusi labai įdomi filologų konven
cijai, ar kalbotyros seminarui. Šiai 
baltiečių konvencijai, susidėjusiai iš 
įvairių profesijų ir įvairaus išsilavi
nimo žmonių, atrodo buvo perdaug 
techniška. Įdomesni jo kalbos punk
tai: 40% arba penki milijonai Aus
tralijos gyventojų yra imigrantai, iš 
jų pusė kalba etninėmis kalbomis. 
Remiantis 1975 m. pravestu apklau
sinėjimu 7.985 mokyklose, 
paaiškėjo, kad 15% vaikų, įskaitant 
35% vidurinių mokyklų mokinių, 
mokyklose mokosi modernių kalbų, 
daugumoje prancūzų ir vokiečių ir 
Azijos kalbų - indonezų, malajų ir 
japonų. Būdamas kilmės lenkas, 
paskaitininkas daugiausiai kalbėjo 
apie lenkų kalbą. Gale paskaitos Dr. 
Smolicz perėjo į lyginamąją kalbo
tyrą. Pagal jam patiektus duomenis, 
estų kalba, kilusi iš suomių - ugrių, 
esanti pati seniausia baltų kalba, to
liau einanti latvių kalba, o lietuvių 
kalbos net nepaminėjo.

Po paskaitos Dr. Smolicz buvo 
paklaustas, kodėl ’’prabėgo” pro lie
tuvių kalbą. Jo pasiaiškinimas - ne
turėjęs medžiagos, nežinojęs kur jos 
ieškoti, lietuvių nepažįstąs ir nieko 
nežinąs apie lietuvių kalbą.

Tebūna šis įvykis pamoka rengė
jams ateityje. Kviečiant paskaiti
ninkus kalbėti apie mūsų kalbą, apie 
mūsų kraštą ar kultūrą, reikia pasi
tikrinti ar jie turi pakankamai žinių 
šaltinių toms temoms.

Toliau išsikalbėjus su Dr. Smolicz 
paaiškėjo, kad geografiniai jis Lie
tuvą neblogai pažįsta, yra buvęs 
Vilniuje ir, iš visko atrodo, kad Lie
tuva daktarui nėra ’’terra incognita”

Antrasis paskaitininkas A.P. 
Taškūnas, B. Com., B.A. Hon., M. 
Ed. Admin., iš Tasmanijos, kalbėjo 
apie baltiečių dvigubą pilietybę, 
’’The dual nationality question of the 
Australian Baltic People”. Ponas 
Taškūnas yra gerai žinomas Aus

tralijos lietuviams kaip ’’Baltic 
News” leidinėlio redaktorius ir kaip 
žmogus daug savo laiko ir energijos 
skiriąs Baltijos kraštų tragedijos 
kėlimui svetimtaučių tarpe. Jis yra 
vienas iš nedaugelio lietuvių, nuo
širdžiai sukančių Lietuvos laisvini
mo ratą.

A. Taškūnas kalbėjo apie mūsų 
dvigubą pilietybę. Pagal 1930 m. 
Hagos konvencijos nutarimą, rusų 
piliečiai, priėmę ir kitos valstybės 
pilietybę, nenustoja savo pilietybės. 
Taip pat ir lietuviai, gyvenę Lietu
voje 1917 metais ar 1940 m. skaitomi 
rusų piliečiais. Ta pilietybė pasilie
ka, nežiūrint kokios kitos valstybės 
pilietybę bepriimtumei. Taip pat 
laikomi rusų piliečiais ir tų ’’piliečių” 
vaikai ir jų vaikų vaikai. Pagal tai 
išeina, kad ir čia gimę mūsų vaikai ir 
jų vyrai ir žmonos ir jų vaikai ir vai
kų vaikai yra sovietų piliečiai. A. 
Taškūnas pajuokavo prileisdamas, 
kad jei dabartinė Sovietų Sąjunga 
išsilaikytų šimtą metų, tai visi Aus
tralijos gyventojai būtų sovietų pi
liečiai.

Tur būt, tokiu būdu sovietų val
džia siekia užvaldyti pasaulį.

Konvencija prieita nutarimo 
kreiptis į Australijos vyriausybę, 
prašant šį reikalą diskutuoti su So
vietų Sąjunga, atmetant pilietybės 
dualizmą.

Taip pat p. Taškūno rūpesčiu Bal
tų konvencijoj ir už jos buvo renka
mi parašai peticijai, kuri per Tas
manijos valdžios atstovą bus nuvež
ta į Jungtines Tautas ir reikalauja
ma, kad būtų svarstomi Pabaltijo 
reikalai Jungtinėse Tautose.

Trečias konvencijos paskaitinin
kas Mr. T.R. McGlynn, M.A., Laun- 
ceston’o (matric college)) mokyto
jas, istorikas. Iš pažiūros vyras labai 
kuklus, primenantis prof. Mykolaitį 
- Putiną Kauno U-te 1939-40 metais. 
Tik jam bekalbant pradėjo atsi
skleisti jo asmenybė. Tai ne papras
tas provincijos mokytojas, kokiu jis 
save laiko. Jo žinių gausumas, poli
tinė orientacija, visapusiškas komu
nizmo pažinimas, akademinio lygio 
įžvalga į esamas situacijas ir Baltijos 
kraštų reikalų gvildenimas, iškėlė jį 
iš standartinių mokytojo rėmų ir 
pastatė ant vadovų pedestalo. Ne
nuostabu tat, kad jis rizikuodamas 
savo karjera, išėjo ginti mūsų reika
lus prieš G. Whitlam’ą, tada buvusi 
Australijos Ministerį Pirmininką, 
pasakydamas:

— Tamsta klysti, pone! Baltijos 
valstybės prieš rusų okupaciją buvo 
nepriklausomos ir jos nebuvo fašis
tinės!

Tas ginčas su G. Whitlam’u buvo 
įdomus dar ir tuo, kad Mr. McGlynn 
pats būdamas darbietis, priešinosi 
darbiečių vado vedamai politikai. 
Jis, kaip pats pasisakė, nėra nei gi
miningas baltiečiams, nei palaiko 
kokius ypatingus ryšius su baltie- 
čiais. Atrodo, pagrindinis motyvas, 
paskatinęs jį pasipriešinti Whitla- 
mui buvo geras istorijos pažinimas, 
netoleravimas faktų iškraipymo ir 
objektyvi pažiūra.

Mr. McGlynn savo paskaitoje į 
mūsų reikalus pažvelgė australo 
akimis, t.y. pastatė juos tokioje 
šviesoje, kokioje juos mato šio kraš
to gyventojai. Verta būtų į tai at
kreipti dėmesį! Jis pavyzdžiui klau
sia - ar neperdaug jėgų ir pinigo bal- 
tiečiai eikvoja visokioms sąjungoms, 
klubams ir konvencijoms? Ko tas 
viskas atsiekia?... Jo nuomone, visos 
mūsų jėgos turėtų būti koncentruo
jamos į vieną tikslą - skelbti austra
lams faktus apie sovietų imperijos 
siekimus ir apie laisvės varžymą 
užimtuose kraštuose. — Jeigu tie 
nėra mūsų pagrindiniai siekiai - sako 
Mr. McGlynn - tada geriau pradėkim 
mokytis rusų kalbos, pakeiskim pa
vardes, ir mokykimės rusiškų šūltių, 
kad galėtumėm pasveikinti kai at
vyks ’’išlaisvinimo” laivynas iš Vla
divostoko.

__ — Baltijos kraštų ląįsyinimo ke-_.
1fas~'yr ailgaš~frr~jCT'gataS 

greičiausiai, po mūsų generacijos, • 
sako Mr. McGlynn. Jis pataria nuo
lat priminti australams, kad Lenino 
ir visų po jo sekusių sovietų vadų 
nuo 1924 metų, vienintelis ir pag
rindinis siekis yra užkariauti pasaulį 
ir žemės rutulį paversti Sovietų Są
jungos planeta. Sukėlę australams 
rūpestį rusiškojo komunizmo grės
me, galime tikėtis, kad jei rimčiau 
ims žiūrėti į sovietų politiką ir jų 
siekius. Tada jie atkreips tinkames
nį dėmesį ir į Baltijos tautų likimą. 
Jis pataria kreipti ypatingą dėmesį į 
tai, kad rusiškasis imperijalizmas 
būtų tinkamai pristatytas Australi
jos vadovaujantiems asmenims - 
žmonėms su aukštuoju mokslu, uži- 
mantiems atsakingas vietas, kurie 
turi, ar gali turėti įtakos į Australi
jos politiką.

— Tokių žmonių Australijoj yra 
labai nedidelis skaičius, mažiau negu 
ketvirtis milijono, - sako Mr. 
McGlynn. - Jie gali pakreipti Aus
tralijos politiką.

Toliau kalbėtojas pastebėjo,kad 
baltiečiai turėtų būti vieningesni, 
mažiau susiskaldę. Kaip pavyzdį jis 
papasakojo, kad po ginčo su Whit
lam’u jis gavęs 130 sveikinimo laiškų 
ir visi buvę iš australų, Tik keletas 
iš baltiečių(l). Paskui girdėjęs 
Launceston’o baltiečių nepasitenki
nimą tuo, kad jis esąs nereligingas. 
Jie net pareiškę, kad jo parama Bal
tijos tautoms esanti’ nepageidauja
ma (!?!).

Jo atsakymas į tai buvo, kad bal
tiečiams yra reikalinga visų pagel- 
ba, kokią tik jie gali gauti.

— Jei aš būčiau jūsų vietoj, - kal
bėjo prelegentas, - aš neatmesčiau 
net pirmininko Hua pagelbos, net 
paties velnio, jei jus žinotumėt jo 
numerį.

Kas daryti dabartinėj padėty?
1. Stengtis atkreipti į save aus

tralų dėmesį, net jei skandalas tam 
pasitarnautų.

2. Stangtis prieiti prie media.
3. Pasiųsti knygų ALP lyderiams, 

parodyti tikrą padėtį ir juos įkinkyti 
į mūsų vežimą, taip pat ir jų žmonas.

4. Susukti gerą filmą apie rusų te
rorą.

5. Pulti komunizmą, ypač Leniną, 
nes jis tik vienas yra likęs ’’švarus”. 
Per 46 metus visi socialistų rojaus 
vadai partijos buvo apšaukti krimi
nalistais ir nukrypėliais nuo partijos 
linijos.

Akcijai prieš komunizmą reika
lingi pinigai. Kalbėtojas mano, kad 
King Khalid of Saudi Arabia, kuris 
tiek pat ’’myli” Rusiją kaip ir mes, 
galėtų mums padėti. Lėšų telkimas 
kovai prieš komunizmą yra būtiny
bė, pareiškė Mr. McGlynn.

Ketvirtas ir paskutinis konvenci
jos kalbėtojas buvo Mr. M. Hodg- 
man, LL.B., liberalas iš Tasmanijos. 
Charakteringa, kad trys paskaiti
ninkai iš keturių buvo iš mažos Tas
manijos.

Mr. Hodgman labai linksmas, gy
vas ir iškalbingas vyras, ’’dinkum 
aussi”, prisipažino, kad jis negali 
patiekti paskaitos, kuri prilygtų Mr. 
McGlynn paskaitai. Todėl jis net ne
skaitė, ką buvo pasirašęs, o tik kal
bėjo. Kalbėtojas jis geras, įtikinan
tis. Jo norai geri, intencijos gražios. 
Komunizmas jo priešas, Baltijos 
tautų laisvė - jo siekimas. Baltiečiai 
jo draugai. Reikia tikėti, kad per 
Tasmanijos parlamentą Baltijos 
valstybių reikalai pasieks ir Jungti
nes Tautas. Tą mums pažadėjo apti- 
mistiškasis Michael Hodgman, 
Member of the House of Represen
tatives, tuo mes ir tikim, nes jis, at
rodo, yra vyras, kuriam kliūtys kelio 
nepastoja, jei vienos durys užrakin
tos - jis įeis per kitas.

Seminare dalyvavo apie pusantro 
šimto žmonių. Konvencija reikia lai
kyti vispusiškai pasisekusią.

Dalyvė

Pasitikėjimas savimi yra pirmoji

Samuel Johnson
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JPOPTAW
SPORTININKAI AMERIKOJE

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
SPORTININKAI J.A. V-bėse

Po ilgos lėktuvu kelionės - Sydney 
- Los Angeles,vieną dieną praleido
me poilsiaudami Disneyland. Mūsų 
sportininkai, pakeliui i P.L. Žaidy
nes Toronte, spėjo sužaisti draugiš
kas rungtynes su Los Angeles lietu
vių sportininkų klubu ’’Banga”. Že
miau paduodame žaidynių rezulta
tus:

AUSTRALIJOS VYRŲ TINKL.
- ’’Banga”

Jau pačiose pirmose vyrų tinkli
nio rungtynėse Los Angeles sporti
ninkai padarė staigmeną 15:3, 
įveikdami mūsiškius. Lengvai lai
mėjo mūsiškiai antrą setą, bet trečią 
pralaimėjo 17:15.

MOTERYS ’’BANGA” -
AUSTRALIJOS RINKTINĖ 2:0

Po labai permainingų dvejų setų, 
pergalingai sužaidė Bangos sporti
ninkės susitikimą, laimėdamos 
16:14, 15:13.

AUSTRALIJOS RINKTINĖ - 
’’BANGA” 67:64.

Vyrų krepšinio rungtynėse aus- 
traliečiai sužaidė labai padrikusiai ir 
rungtynes laimėjo neįtikinančiai. 
Laimėtojams daug taškų pelnė: P. 
Gustafson 16, A. Milvydas 12, o pra
laimėtojams V. Katilius 21, L. But
kus 20.

AUSTRALIJOS JAUNIAI -
’’BANGA” 70:19

Australijos lietuvių berniukų 
krepšinio rinktinė įveikė bangiečius 
be didesnio pasipriešinimo. Visi su

PADĖKA

Birželio 25 d., Lietuvių Klubo patalpose įvyko Šaulių Sąjungos trem
tyje šventė ir Vlado Putvio - Putvinskio minėjimas.

Visiems, žemiau išvardintiems, kurie prisidėjo prie minėtos šventės 
parengimo, reiškiame nuoširdžią padėką: kun. P. Butkui už invokaciją, p. 
A.Jūragiui už gerai paruoštą paskaitą, p. D. Bartkevičienei už puikią 
deklamaciją, p. A. Kramiliui už padainuotas skambias dainas, Lietuvių 
Klubo Valdybai už patalpas, p. J. Kaufeldienei už paaukotus kelis pryzus, 

už pavienius loterijai pryzus: p.p. Ir. Gintalas-Sweeney, B. Stašioniui, M. 
Petroniui ir visiems svečiams, kurie savo atvykimu parėmė mūsų šventę.

Be to, nuoširdus ačiū p.p. L. ir Z. Simanauskams, už paaukotą Šaulių 
Kuopai tautinę vėliavą.

D.—G. Šaulių Kuopos Valdyba

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metikių palūkanų, už termi
nuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansi
nių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų 
bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% dividento.
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotija iš 12%Jki $ 1000 
be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi 
kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 vai. iki 2 vai. p.p. ir sekma
dieniais nuo 1.30 vai. iki 3 vai. p.p. Lietuvių Namuose 50 Errol 
St., Nht Melbourne.

Pašto adresas: ’TALKA", Box 4051, G.P.O. Melb. 3001. 
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių Namai, 
6 Eastry St., Norwood.

žaidė labai gerai. Daugiausiai taškų 
pelnė: D. Šutas 14, V. Soha 14, P.: 
Urnevičius 12.

AUSTRALIJOS MOTERYS -
ADIDAS OF U.S.A. RINKTINĖ 

57:74 (29:31)

Kaip rezultatai rodo, pirmame 
kėlinyje vyko labai apilygios rung
tynės. Čia tik norėtųsi pridurti, kad 
Australijos lietuvaitės tik prieš 
rungtynes sužinojo, kad Amerikoje 
žaidžiama su vyriškais kamuoliais, 
todėl labai šlubavo taškų medžioklė. 
Antrame kėlinyje svečių rinktinėje 
buvo pastebimas nuovargis, tad 
pralaimėjimas dalinai pateisinamas. 
Lietuvėms taškus pelnė: A. Tamo
šiūnaitė 22, R. Statkuvienė 9, V. Ju- 
ciūtė 7, R. Grigonytė 7, R. Kaspe- 
raitytė 6, R. Rupinskaitė 4, E. Vyš
niauskaitė 2.

Kas liečia tinklinio ir vyrų krepši
nio rinktines, tai Australijos rinkti
nės labai apvylė, nors Toronte vyrus 
sustiprins įsijungęs Australijos 
olimpinės rinktinės krepšininkas E. 
Palubinskas.

Jaunių ir moterų krepšinio rinkti
nės atrodė žymiai geriau, tad To
ronte gali atsiekti pergalių, o mote
rų rink. gali iškovoti ir aukso me
dalių.

Vienokiu ar kitokiu atveju, šias 
generalinės repeticijos - rungtynės 
australiečiams buvo labai naudin
gos, nes davė apsiprasti su klimato 
ir laiko pasikeitimais. Dauguma 
rinktinių žaidėjų ’’’perdegė” pirmose 
išvykos rungtynėse, tad tikimės, 
kad ateities rungtynėse žais labiau 
atsipalaidavę. Bet svarbiausiai, tai, 
kad mūsų moterų rinktinė jau spėjo 
susipažinti su kamuoliais, kuriais 
sieks aukso medalių.

Robertas Sidabras - Los Angeles

KOVA DĖL PASAULIO 
ŠACHMATŲ MEISTERIO 

TITULO

Du rusai, A. Karpov, dabartinis 
pasaulio šachmatų meisteris ir kan
didatas į titulą V. Korchnoi, liepos 
mėnesio 16 dieną stos į dvikovą dėl 
titulo ir dėl stambių piniginių pryzų. 
Laimėtojui skirta net 387 tūkstan
čiai dolerių. Paguoda pralaimėju
siam 168 tūkstančiai. Šias sumas 
pasirašė sutartį išmokėti turnyro 
organizatoriai Filipinuose.

Numatoma, kad dvikova gali už
sitęsti net du mėnesius. Titulą pel
nys tas, kuris pirmas laimės šešias 
partijas. Lygiomis sužaistos partijos 
neįskaitomos į taškų skaičių.

V. Korchnoi jau kelinti metai yra 
apleidęs Rusiją ir gyvena vakaruo
se. Jam bet kuri suma bus pravarti 
įsikūrimui.

Spaudoje eina spėliojimai ar A. 
Karpow gaus savo laimėtą sumą pa
sinaudoti sau ar jo laimikis teks 
valdžiai.

***
Pasaulio šachmatų Olimpiada pa

vesta suruošti Argentinoje. Žaidi
mai prasidės spalio mėnesio 25 dieną 
Buenos Aires mieste. Australija į 
Olimpiadą siųs vyrų ir moterų ko
mandas.

»♦*

V. GERULAITIS WIMBLEDONE

Kas metai geriausieji pasaulio 
lauko teniso žaidėjai vyrai ir mote
rys suvažiuoja į Wimbledone su tiks
lu laimėti taurę ir pagarsėti pasau
lyje.

Amerikos lietuvis V. Gerulaitis 
praėjusiais metais pasiėmęs pusfi
nalį, jau yra nugalėjęs tris prieši
ninkus ir randasi likusių 16 žaidėjų 
skaičiuje.

Neblogai sekasi ir Gerulaičio se
seriai Rūtai kuri po trijų ratų atsi
ėmė tris laimėjimus.

AGENTINA PASAULIO FUTBO
LO TAURĖS LAIMĖTOJA '

Futbolas, tai vienintelė sporto 
šaka, kurios žaidimą seka milijonai 
žmonių visuose pasaulio kraštuose.

Spaudoje spėjama, kad finalines 
rungtynes tarp Argentinos ir Olan
dijos per televizijos aparatus sekė 
bilijonas žmonių.

Pirmenybių šeimininkas Argenti
na tik po pratęsimo įveikė Olandiją 
3-1 ir tapo pasaulio futbolo taurės 
laimėtoja. Argentina taurę ir titulą

ŠYPSENOS

— ”Jųs galite laisvai melstis Sov. 
Sąjungoj, bet tik taip, kad vien Die
vas girdėtų.” Už šiuos žodžius Tania 
Chodekevič gavo 10 metų darbo 
stovyklos.

*

— Kad sektųsi gyvenime, visada 
reikia anksti keltis - aiškina žinovas.

— O taip! Aš visada keliuosi, kai 
mano miegamojo lange pasirodo 
pirmieji saulės spinduliai, - sako 
pensininkas.

— Bet seneli, ar tu pasakei tam 
ponui, kad tavo miegamojo kamba
rio langai į vakarų pusę? - primena 
anūkėlis.

Nuotraukoje mūsų Australijos 
lietuvių šachmatininkų reprezen
tantai Kanadoje vykstančiose žai
dynėse. Iš kairės: J. Karpavičius, A. 
Baltutis ir J. Dambrauskas.

Nuotrauka E. Karpavičiaus.

laikys ketverius metus. Brazilija 
kuri buvo laikoma favoritu taurei 
laimėti pelnėsi tik trečią vietą įvei
kusi Italiją 2-1.

Didžiausią staigmeną Argentinoje 
padarė Austrija nugalėjusi Vakarų 
Vokietiją 3-2. Tai buvo pirmas Aus
trijos laimėjimas prieš V. Vokietija 
per 47 metus.

V. Vokietija 1874 metų pasaulio 
fut bolo čempionas grįžo į namus ne
laimėję ne vienų rungtynių Argen
tinoje.

AUSTRALIJOS KREPŠININKAI 
RUGTYNIAUS PRIEŠ AMERIKĄ

Šių metų spalio mėnesio 1 - 14 
dienomis Maniloje, Philipinuose 
įvyks pasaulio krepšinio pirmenybės 
į kurias ir Australija pasižadėjo pa
siųsti savo vyrų komandą. Paskel
bus komandų sugrupavimą Austra
lijai teks žaisti prieš Ameriką ir Če
koslovakiją. Iš kiekvienos grupės į 
finalus eina tik dvi komandos todėl 
Australijos galimybė pasiekti fina
lus beviltiška.

Vyrų komandoje šiais metais ne
besimato mūsų krepšininko E. Pa
lubinsko pavardės. Bendrai Austra
lijos vyrų krepšinio rinktinėje liko 
tik vienas latvis iš Adelaidės. Laikai 
keičiasi mūsų nenaudai. Australai 
daro pažangą kai mūsų tarpe naujų 
iškilių krepšininkų nėra.

V. Augustinavičius

Kodėl žmonės stebisi, kad miestai 
turi daug įvairių problemų? Juk iš 
patyrimo žinome, kad problemos 
linkę eiti ten, kur yra žmonių.

— Mūsų mokytojas viską žino!
— Bet mes jam kasdien atsakinė- 

jam...

Vienas vyras, kurio žmona buvo 
gerokai pavydi, nuėjo Paryžiuje į 
Louvre muziejų. Rodydamas Mona 
Lizos paveikslą, vyras sako žmonai:

— Štai gražioji Mona Liza!
— O kodėl ji šypsosi į tave žiūrė

dama? - kreivai dirstelėjusi paklausė 
žmona.

CANBERRA LITHUANIAN - AUSTRALIAN CLUB INC. skelbia 
KONKURSĄ

klubo oficialiam ženkliukui suprojektuoti. Paskirta premija 200 dolerių. 
Konkursui laimėti sąlygos nustatytos sekančios:

1. Konkurse gali dalyvauti visi lietuvių kilmės asmenys ir jų giminai
čiai. Dalyvaują asmenys privalo užsiregistruoti iki š.m. liepos 31 d., pri- 
siunčiant laišką klubo sekretoriui P.O. Box 19, Lyneham, ACT, 2602.

2. Projektui atrinkti bus paskirta Komisija. Projektai bus priimami tik 
iš užsiregistravusių asmenų iki rugsėjo 30 d. Projektai turi būti spalvin
gi: nupiešti ar nubraižyti ant popieriaus 35 X 45 cm. dydžio.

3. Prie projekto reikia pridėti voką su slapyvarde, užklijuotame voke 
tikroji pavardė ir adresas su pareiškimu, jei kas nori, kad projektas būtų 
jum grąžintas atgal. Projektas laimėjęs premiją lieka klubo nuosavybė.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Pagerbimas didvyrių įvyks liepos 
16 d., sekmadienį, sekančia tvarka:

11.30 vai. Lidcombe bažnyčioje 
pamaldos, giedant Dainos chorui. Po 
pietų 3 vai. Sydney Liet. Klube, di
džioje salėje, oficialioji dalis: a) pas
kaita skaito ats. av. mjr. A. Kutka, 
b) meninė dalis.

Visos organizacijos prašomos da
lyvauti bažnyčioje su vėliavomis. 
Prašome kuo skaitlingiausiai daly
vauti didvyrių pagerbime bažnyčio
je ir Liet. Klube.

Ramovė
Sydney Skyriaus Valdyba

S.S.S. ’’Židinio” nariams

Pranešu, kad sekanti Sydnejaus 
Senųjų Skautų ’’židinio” sueiga 
įvyks liepos 23 d. (sekmadienį), 3 
vai. Sydnejaus Liet. Klubo patalpo
se, Bankstowne.

Sueigos programoje: v.s. fil. B. 
Barkaus pašnekesys apie filateliją, o 
po to - Židinio einamieji reikalai.

Prieš sueigą, ten pat, salėje vyks 
filatelinė parodėlė (nuo 2 vai.).

Židiniečių dalyvavimas būtinas. 
Kviečiami dalyvauti ir svečiai, ypač 
besidomį filatelija.

Tėvūnas

SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnejaus Lietuvių 
Klubo nariams, kad metinis Klubo 
nario mokestis privalo būti sumokė
tas galimai greičiau, nes pagal NSW 
valstijos klubų nuostatus nariai, ne
sumokėję nario mokesčio nustatytu 
laiku, automatiškai turi būti iš-
braukti iš narių sąrašo ir kaip tokie 
praranda teisę lankytis klube

JŪSŲ DĖMESIUI

PASKUTINĖS ŽINIOS IŠ PLD

Birželio 25 d. Melbourne Dainos 
Sambūris koncertavo Los Angeles. 
Koncertas puikiai pavyko, losange- 
liečius nustebino savo puikiu pasi
rodymu.

Mūsų sportininkai pasirodė vidu
tiniai, žiūrėkite Sporto skyriuje žai
dynių rezultatus.

PRANEŠIMAS

Liepos 18-20 d.d. Sutherland 
Council Civic Centre, Eton Str., 
ruošia karšinčiams (senj. Citizens) 
tradicinį meno festivalį su rankdar
bių parodomis ir kt.

Apylines senj. Citizens Klubai ir 
jų organizacijos, taigi ir mūsų Liet. 
Sodyba Engadine yra pakviestos 
dalyvauti su rankdarbių parodomis.

Festivalį atidarys NSW premje
ras Hon. N. Wran liepos 18 d.

Kviečiame visus tautiečius skait
lingai dalyvauti.

SLMSGD Valdyba

LATROBE VALLEY SENIŪNIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Gegužės 30 d. Latrobe Valley se
niūnijos įvyko metinis susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo p. G. Baleiša. 
Iš seniūnės p. V. Koženiauskienės 
pranešimo paaiškėjo, kad seniūnijo
je yra nario mokestį apsimokėjusių
24 asmenys. Vasario 16 d. šventei 
atšvęsti buvo pakviestas iš Mel
bourne mergaičių Sekstetas, palai
dotas seniūnijos narys a.a. J. Mika
lajūnas, surengtas kun. Pr. Dauknio
25 metų kunigystės jubiliejus ir J. 
Mikšto 25-čio pagerbimas, kuriems 
buvo įteikti adresai ir dovanos. Me-

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Liepos 15 d., šešt.:
HELEN ZEREFOS

graži dainininkė
Liepos 16 d., sekm., 2 vai.:
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

Bibliotekoj parduodamos lietu
viškos knygos, plokštelės, pašto 
ženklai pilnom kolekcijom (serijom), 

:mediniai liktoriai, liet, tautinis mo
teriškas kostiumas, gintariniai ka
roliai, lipinukai ant mašinų, medaliai 
ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6 vai., sekmadieniais 1.30-4 vai.

Sydnejaus Liet. Klube perkant
didesniais kiekiais duodama 10% Primename, kad šeštadienų šokių 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato- syklėse nurodytą aprangą, 
mis.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vaL 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm.
12.30 -11 vai.

Antradieniais pigioji gėrimų VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
valanda 6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-0 vai.

*Trečiadieniais šachmatai Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė
*Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Teko patirti, kad Bronius Stašio- 
nis, Sydnejaus Lietuvių Klubo ve
dėjas, yra paskirtas garbingoms 
Justice of Peace pareigomis ir, kaipo 
toks, gali visiems atatinkamai pa
tarnauti.

NEWCASTELIO LIETUVIŲ CHORAS RENGIA

ŽIEMOS VAKARĄ
Tradicinis Žiemos Vakaras įvyksta šeštadienį, liepos 15 d. St. Peters 

salėje, Dixon str., Hamilton. Pradžia 7.30 vai.
Programoje choro koncertas, po kurio seks pobūvis su šokiais. Veiks 

maisto ir gėrimų bufetai, taip pat gausi loterija.
Bilietus ir stalus užsisakoma pas Z. Zakarauskienę tel. 52 2917

MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIUS
rugsėjo 23 d

Sydnejaus Lietuvių Klube
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tų bėgyje buvo surinkta 470 dolerių PAMINĖTAS LIETUVOS ŠAULIŲ 
lietuvybės išlaikymui aukų. SĄJUNGOS ĮKŪRĖJAS

Iš seniūnijoje kasoje turimų pini- VLADAS PUTVIS—PUTVINSKIS 
gų numatoma paaukoti T. Aidams ir
M. Pastogei po 30 dolerių. Birželio 25 d. Bankstowne, Lietu-

Seniūno rinkimuose vienbalsiai >vių Klubo patalpose, Dariaus ir Gi- 
perrinkta seniūne p. V- Koženiaus- rėno Šaulių Kuopos Valdyba suren- 
kienė, į Kontrolės komisiją išrinkti gė Lietuvos Š.S. tremtyje šventę ir 
J. šeštokas ir S. Šabrinskas. L.Š.S. įkūrėjo Vlado Putvio - Put

vinskio minėjimą. Ta pačia proga 
buvo atšvęsta šaulių dalinio 2-jų 
metų įsikūrimo sukaktis. Minėjimą 
pradėjo Šaulių kuopos pirmininkas 
S. Pačėsa ir paprašė šaulių kuopos 
kapelioną kun. P. Butkų invokacijai, 
kuris jautriais žodžiais priminė ka
rių, šaulių ir partizanų kovas dėl 
Lietuvos laisvės. Š. kuopos pirmi
ninkas S. Pačėsa savo įžanginiame 
žodyje, suglaustai apibudino Lietu
vos Šaulių S-gos kūrimąsi Lietuvoje 
irxjos tęstinumą tremtyje. Be to, pa
žymėjo, kad kovoje dėl Lietuvos 
laisvės, Šaulių Sąjunga padėjo Lie
tuvos kariuomenei visuose frontuo
se, ypač su bermontininkais ir len
kais. O kaip atėjo 1922 m. likiminė 
valanda atsiimti Klaipėdos kraštą, 
Šaulių S-ga parodė didelį pajėgumą 
Klaipėdos krašto atvadavime. Šau
lių S-gos įkūrėjas Vladas Putvis - 
Putvinskis, kariai, šauliai, partiza
nai - žuvusieji dėl Lietuvos laisvės ir 
mirusieji šauliai tremtyje pagerbti 
vienos minutės susikaupimu.

Puikiai paruoštą paskaitą skaitė 
rašytojas p. A. Jūragis. Jis labai 
vaizdžiai apibudino Šaulių S-gos 
įkūrėją VI. Putvį - Putvinskį, kuris 
tapo didelis kovotojas už Lietuvos 
laisvę. Įsteigęs Lietuvos Šaulių Są- 
jungąjis padarė didelį įnašą lietuvių 
tautai dėl Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo. Reikia manyti, kad 
p. A. Jūragio puikią paskaitą plačiau 
galėsime pasiskaityti spaudoje.

Meninėje dalyje, p. D. Bartkevi- 
čienė puikiai padeklamavo eilėraštį 
ir p. A. Kramilius solo padainavo dvi 
skambias dainas. Vėliau buvo links
moji dalis, grojant Lietuvių Klubo 
kapelai; gausi fantais loterija ir šau
lių bei svečių bendra vakarienė, ku
rios metu skambėjo lietuviška 
daina.

Žiaurus žmogus yra baisus, joks 
gyvulys negalėtų su juo susilyginti 
žiaurumu. Daug esame girdėję apie 
baltų žmonių žiaurumus padarytus 
karo metu ir galvojame, kad kitos 
rasės žmonės negalėtų būti tokie 
žiaurūs. Žinovai tvirtina, kad aziatai 
yra žiauriausi žmonės iš visų. O štai 
ir juodieji: - kovo 18 d. juodieji tero
ristai pagrobė Simoną Chantegą, 
vieną iš 66 juodųjų Rodezijos parla
mento narių ir jo sūnų Stepheną 
privertė savo tėvą užplakti negyvai. 
Pasirodo, kad to žiaurumo niekam 
netrūksta. Žiaurumas nėra natūra
lus gamtos reiškinys, o dvasinis, šė
toniškas apsėdimas žmogaus.

S.P.
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