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TAIKA SAUGUMO NESUKURIA
Šiomis dienomis (liepos 14 - 17) 

ryksta Tarptautinė Taikos Konfe- 
■encija Sydnejuje, i kurią suvažiavo 
J Amerikos, Pietų Amerikos, Euro- 
ws, Afrikos ir Azijos per 30 atsto
tų. Visose valstijose daromi susi
rikimai ir demonstracijos. Reika- 
aujama taikos, nusiginklavimo ir 
neutralių zonų Indijos ir Pacifiko 
jandenynų regijonuose. Kaip gali
na nepritarti tokiems kilniems Uks
ams, todėl visi kviečiami dalyvauti, 
tisų prašoma piniginės ir moralinės 
pagalbos. Tikslas apšviesti Austra- 
ijos tautą, suformuoti viešą nuomo- 
ię, išnešti rezoliucijas ir nutarimus, 
r juos perduoti Jungtinių Tautų vi- 
notinam susirinkimui ( UN General

Taikos balandis su alyvos šakele 
yra šio judėjimo simbolis, kas gali 
drįsti atsistoti prieš taiką, prieš nu
siginklavimą? Tokių nėra, tai mes
kime ginklus ir kelkime rankas už 
taiką Deja, tai miražas, tai vilioji
mas į nebeišbrendamas pinkles, į 
saldžios hipnozės ramybę. /

Kai pasaulis yra padalytas į dvi 
priešingas dalis, į du kovos lagerius, 
tai kalbėti apie taiką, arba jos rei
kalauti, neužsitikrinus sau saugumo, 
yra lygu pasiduoti, prarasti savo 
laisvę. Tokie masių reikalavimai bū
tų tik tada prasmingi, jei abi prie
šingos šalys, tokius reikalavimus 
galėtų lygiomis pastatyti savo vy
riausybėms. Bet totalitarinėse vals
tybėse, kokias matome komunisti
niuose kraštuose, masės neturi bal
so, niekas jų ten neklauso, valdžia 
ne daugumos pastatyta, o mažos 
klikos, ir minia daro tą kas joms yra 
įsakyta. Sovietų Rusijoje taikos 
konferencijos, ar demonstracijos 
yranukreiptos ne į savo vyriausybę, 
bet į Vakarų vyriausybes, kad jos 
daugiau nebesiginkluotų, o nusi
ginkluotų, siektų taikos. Gijos nieko 
negali pasakyti savo vyriausybei, 
komunistinė vyriausybė žino ką da
ro, ir kitos kalbos nėra, nėra kriti
kos, nėra opozicijos. Kas prieš val
džią tas priešas, ir jis sunaikinamas, 
arba patalpinamas į koncentracijos 
stovyklas. Tuo būdu Pasaulio Taikos 
komitetai ir jų konferencijos yra tik 
Vakarams galiojanti prievarta nusi
ginkluoti, nes čia demokratiškuose 
kraštuose minios reikalavimai turi 
įtakos kiekvienai vyriausybei. Čia 
tokios konferencijos formuoja nuo
mones, stato reikalavimus savo vy
riausybėms ir jas verčia elgtis taip, 
kaip dauguma to reikalauja. Tas, ži
noma, naudinga tik Sovietų totalita
rinėms valstybėms, todėl tie taikos 
komitetai, tos demonstracijos yra 
taip labai palaikomos ir remiamos 
komunistų kraštų.

Minios žmonių žino, kad karas yra 
baisus, bet nedaug kas žino, kas yra 

laisvės netekimas, kas yra vergija, 
nes Vakarai jau seniai jas pamiršo. 
Todėl jie taip entuziastingai yra 
nusiteikę už nusiginklavimą, už tai
ką, negalvodami nieko apie savo 
saugumą. Stebint nusiginklavimo 
konferencijų eigą nuo antrojo pa
saulinio karo iki Šios dienos, mato
me, kad J.A.V. daug ginklų rūšių 
sunaikino, nusiginklavo, kai tuo tar
pu Sovietų Rusija apsiginklavo ir 
net pralenkė Vakarų valstybes. Ne
beliko trečiosios jėgos balansui - tai
kai išlaikyti, nes sovietų vienų gink
lų persvara yra neabejotina. Jei 
šiandien dar ramūs sėdime, tai tik 
todėl, kad ten nėra tos vidinės jėgos 
karui vesti, trūksta moralinės tvir
tybės ir materialinių išteklių.

Taigi tos taikos konferencijos 
tampa sovietų propagandos įrankiu, 
nes jos, kaip matėme, tik jiems ir 
tetarnauja. Vakarų pasauliui rūpi 
saugumas be kurio negali būti tai
kos. Taika be saugumo garantijos 
■gra'kapituliavimas agresoriui. Tai
kos problema nėra nusiginklavime, 
o saugumo sukūrime, žmogaus lais
vių įgyvendinime, tautų laisvo gy
venimo apsisprendime. Kol to viso 
neturime, kol agresorius neatsisako 
savo idėjos užkariauti viso pasaulio, 
kol jo ekspansija tebevyksta Afri
koje, Pietų Azijoje, kol tebėra pa
vergta visa Rytų Europa, kaip gali
ma kalbėti apie taiką?

Kas gali sustabdyti Sovietų Są
jungoje apsiginklavimo, kai tauta 
bejėgi, pavergta komunistų partijos 
diktatūros. Kas gali pakeisti komu
nistų partijos svarbiausi programos 
punktą - užkariauti visą pasaulį? 
Štai pagrindiniai klausimai į kuriuos 
turime gauti atsakymą, prieš kalbė
dami apie taiką

Kaip gaila, kad daugelis geros va
lios žmonių, toliau negalvodami, re
mia ir palaiko tokias taikos konfe
rencijas, tikėdami jų gera valia ir 
intencija. Jie kaip tie dragininkai už 
trumpą džiaugsmo valandėlę paau
koja visa savo gyvenimą Taikos 
konferencijos ir turi tą tikslą išplau
ti smegenis žmonėms, kad jie to vie
no tik ir tenorėtų - taikos, o kas to
liau už jos, nesvarbu. Kaip prieš 
dragus kovojame, taip turėtume ko
voti ir prieš tokį žmonėms smegenų 
išplovimą nes yra liguistas įtaigavi- 
mas žmonėms, ką daryti ko norėti.

Mes tvirtai tikime, kad pergalė 
glūdi ne ginklų gausoje, o moralės, 
teisės, žmoniškumo, laisvės princi
puose ir jų siekime. Mes aukštai 
vertiname taiką ir iš jos sklindančią 
Dievo palaimą bet esame prieš to
kią taiką kuri priverčia žmogų gy
venti vergų gyvenimu, kuri išplėšia 
iŠ žmogaus laisvę judėti, tikėti, gal
voti, kuri paneigia teisę būti sau 
žmogumi. am

Dana Palubinskaitė, Grandinėlės šokėja, aplankiusi su grupės progra
momis visą eilę Amerikos miestų. Ji šoks ir grupės programose Austra
lijoje. Jono Garlos nuotrauka

BALTŲ SAVAITĖ ADELAIDĖJE
Pabaltijos valstybių 60 metų ne

priklausomybės atstatymo sukak
čiai paminėti, Australijos Federali
nė Baltų Taryba, talkininkaujant 
S.A. Baltų Tarybai ir Pabal. Mot. 
Sąjungai, suruošė Baltų savaitę 
Adelaidėje. Apie Baltų savaitės 
programą buvo plačiai skelbta mūsų 
spaudoje, šeštadienio rytą 10.6.78 
per lietuvišką radijo valandėlę gir
dėjome p. V. Baltučio pasikalbėjimą 
su p. Juozu Lapšiu, kuris eilę metų 
atstovauja lietuvius Baltų Taryboje. 
J. Lapšys, kiek leido laikas ir sąly
gos, supažindino klausytojus su Bal
tų Tarybos darbais, siekiais, vedant 
kovą prieš Baltų tautų pavergėjus.

Nors australų spauda, pataikau
dama šios valstijos valdžiai, buvo 
šykšti paminėti Baltų savaitę, tačiau 
visi pabaltiečiai jautėsi gana išdi
dūs, matydami miesto centre aukš
tai iškeltas ir plevėsuojančias trijų 
tautybių vėliavas. Tai pirmas toks 
didelis laimėjimas, dėka Baltų Ta
rybos padėtų pastangų, liudijantis, 
kad Lietuva, Latvija, Estija yra gy
vos ir laukia progos nusimesti ver
gijos pančius.

Ruošiant Baltų savaitę, F.B. Ta
ryba sudarė gana plačią programą, 
nes kaip tik tas laikas sutapo ir su 
kitais svarbiais įvykiais: birželio iš
tremtųjų minėjimu ir mūsų 30-ties 

metų įsikūrimo Australijoje. Kiek
vienai šiai progai buvo parinkti tin
kami kalbėtojai, kiekvienam atski
ram parengimui atspausdintos gra
žiai parengtos informacinės progra
mos. Baltų Taryba pasikvietė visą 
eilę talkininkų. Pabalt. Mot. Sąjun
gai teko gana didelis ir atsakomin- 
gas darbas suruošti meno darbų pa
rodą, kurią atidarė Sen. Gordon S. 
Davidson (plačiau apie parodą para
šytas atskiras straipsnis).

Birželio 16 dienai ir antrąjai Baltų 
Convencijai atžymėti buvo suruošti 
puikioje Edmund Wright House sa
lėje iškilmingi pietūs, kuriuose da
lyvavo Immigracijos Ministeris M.- 
J.R. McKellar, pabaltiečių didelis 
bičiulis Sen. G.S. Davidson, Fed. 
valdžios opozicijos lyderį atstovau
jantis C. Hurford, daug senatorių ir 
kitų aukštų pareigūnų, įskaitant 
svečius ir pabaltiečius, buvo susi
rinkę apie 160 - 170 asmenų.

Svečius ir susirinkusius pasveiki
no F.B. Tarybos pirmininkas E. 
Voitkuns. Sen. G.S. Davidson šiltais 
žodžiais apibudino baltų tautas, pa
cituodamas iš latvių poezijoslmmig- 
racijos ministeris M. J .R. McKellar 
savo kalboje baltus iškėlė virš visų 
naujųjų ateivių už jų didelį įnašą į 
Australijos gyvenimą.
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LIETUVIŲ DIENOMS RENGTI 
KOMITETAS

Australijos lietuvių 
dienos

Jau nei pusmečio neliko iki ALD. 
Pasiruošimai, nors ir be didelio gar
so, vyksta visuose lietuvių gyvena
muose miestuose. Metų pabaigoje į 
Sydnejų suvažiuos ne tik mūsų kul
tūrininkai ir menininkai, bet ir jokių 
įsipareigojimų neturintieji tautie
čiai. Jie, žiūrovų kėdėse, užpildis 
parengimų sales, stebės ir vertins 
mūsų meninius atsiekimus, ta pačia 
proga susitiks. iš kitur atvykusius 
savo pažįstamus, draugus ir gimi
nes.

Mūsų ALD paįvairinimui ir papil
diniui iš J.A.V. atvyksta tautinių 
šokių grupė Grandinėlė. Ši iškili šo
kėjų grupė, savo vadovų pastovumu 
ir kantraus jaunimo darbštumu, yra 
atsiekusi meno kritikų ir žymių val
džios pareigūnų aukštą pripažinimą. 
Jų pagerbimui Clevelando mieste 
1972 m. spalio 3 d. buvo paskelbta 
Grandinėlės diena (Grandinėlė - 
Lithuanian Folk Dancers Day). 
Daug gražių atsiliepimų apie Gran
dinėlės koncertus nuskambėjo 
didžiojoje Europos, Šiaurės ir Pietų 
Amerikos spaudoje. Specialioje au
diencijoje grupė buvo priimta Po
piežiaus Povilo Vl-tojo. Jų atvyki
mas į Australiją gal ir mums padės 
praverti tas duris, kurios iki šiol 
mums buvo uždarytos. Mums reikia 
tik sutarimo, vienybės ir apdairumo 
nepraleisti tam reikalui pasitaikan
čių progų.

Grandinėlė į Australiją atvyks su 
J.A.V. užsienių reikalų ministerijos 
pritarimu. Tuo būdu, jų viešnagė 
Australijoje, bus J.A.V. konsulari- 
nių įstaigų globoje. Su grupe atva
žiuos Clevelando dienraščio ’’The 
Plain Dealer" jaunimo skyriaus ko
respondentė Jane Scbtt. Ji Grandi

REPORTAŽAS IŠ AMERIKOS
Birželio 22 d. Los Angeles aero

drome dailia žalia uniforma sporti
ninkų grupė iš Australijos. Pilnas 
aerodromas atvykusių ir vietinių 
lietuvių, kurie atvyko pasitikti at
vykusių. Kitą dieną tas pats aero
drome pasikartojo atvykus Mel
bourno choristams.

Šeštadienį, birželio 23 d. toji garsi 
Los Angeles vieta - Disneyland jau 
be kovos pasidavė jį okupavusiems 
lietuviams. O sekmadienį, birželio 
25 d. minios žmonių suvažiavo į pa
maldas, kurių metu giedojo Melb. 
Dainos Sambūris ir tuoj po pamaldų 
įvyko ten pat parapijos salėje mū
siškių koncertas. Salėje baisi kam
šatis - galėjo būti apie 700 klausyto
jų. Bet Dainos Sambūris pirmą eg
zaminą išlaikė aukščiausiu pažymiu. 
Klausytojai kelis kartus atsistojo be 
paliovos plodami. Mūsiškių pasise
kimas triumfalinis. Teisybė, kon
certo metu buvo ir bereikalingo ba
lasto, kur buvo įvestas sentimenta
lios deklamacijos. Pasikalbėjus pa
aiškėjo, kad vėliau visi tie priedai 
bus išmesti. Los Angeles lietuviai 
vėliau, lygindami vietinį B. Budriū- 
no vedamą chorą, komentavo, kad 
balsine medžiaga, susidainavimas ir 
drausme melbumiečiai esą nepaly
ginamai pranašesni.

Nemažiau sėkmingai Dainos 
Sambūris pasirodė koncertuodamas 
Toronte ir Hamiltone.

Bendrai australiečiai tiek sporti
ninkai, tiek ir dainininkai ir Los An
geles, ir Toronte pasidarė dėmesio 
centru. Gal dėl to, kad taip iš toli ir 
taip retai sutinkami, atvykę dides
niu būriu.

žodžiu, australiečių išvyka bent 
pradžioje pasirodė ypatingai sėk
minga.

nėlę lydėjo 1970 m. gastroliuojant 
Pietų Amerikoje. Jos koresponden
cijos skambėjo užvardinamais 
"Fresh and Beautiful”, "Cleveland 
Dancers Score in Columbia”, ’’Cle
veland Troupe a Hit in Columbia”, 
"Cleveland Lithuanian Folk dancers 
nearly brought down the house at a 
municipal auditorium concert hall”. 
Ji visur pabrėžė, kad buvo šokami 
lietuviški tautiniai šokiai. Su tokiu 
pat pasisekimu Grandinėlės koncer
tai buvo sostinėje Caracas ir kituose 
Venecuelos miestuose.

Ryški lietuviška reklama labai 
nepatiko Sovietų S-gos ’’bosams". 
Jų ambasada, prieš Grandinėlės 
gastroles, buvo įteikusi Columbijos 
vyriausybei protestą ir to pasėkoje 
koncertai įvyko porą savaičių vėliau. 
Columbijos vyriausybei atmetus so
vietų protestą koncertai vyko Me- 
delino mieste ir sostinėje Bogota. Po 
koncertų J.A.V. ambasados spaudos 
vedėjas Walter Bastian išsireiškė, 
kad su Grandinėlės koncertais mes 
daugiau atsiekėme, kaip duodami 
100 mil. dolerių paskolą.

Grandinėlės šokėjai važiuos tūks
tančius kilometrų į Australiją, no
rėdami padėti mums gražiau repre- 
zentuotis šiame krašte. Pasistenki
me ir mes atvykti į ALD. Negalin
tiems keliauti į Sydnejų, dar bus ga
limybė Grandinėlės koncertus pa
matyti Adelaidėje ir Melbourne.

Tokia proga Australijoje yra lik 
kartą gyvenime, todėl jos lengvai 
nepraleiskime.

ALDRK Inf.

PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ 
ATIDARYMAS ' ?

Birželio 29 sporto stadione įvyko 
Pasaulio Liet. Dienų atidarymo iš
kilmės. Dalyvavo virš 1000 žmonių. 
Grojant lietuviškus maršus (iš juos
telės) pražygiavo grupelės sporti
ninkų, po keletą žmonių nešė Dainų 
Šventės ir Mokytojų suvažiavimo 
plakatus. Visame parade gražiausia 
buvo Australijos sportininkų grupė, 
tvarkinga, iškilmių uniformoje.

Iš aukštųjų svečių dalyvavo To
ronto miesto burmistras, pora sena
torių, P.L. B-nės pirm. B. Nainys, 
vysk. A. Deksnys, VLIKo pirm. Dr. 
K. Valiūnas ir Kanados liet. B-nės 
pareigūnai. Oficialiai P. Liet. Dienas 
atidarė Toronto burmistras ir ta 
proga sveikinimo kalbas pasakė 
aukščiau minėti svečiai ir Kanados 
Krašto V-bos pirm. K. Simanavičius.

Po oficialaus atidarymo dar vyko 
parodomosios krepšinio žaidynės 
tarp čikagiečių ir australiečių ko
mandų (laimėjo čikagiečiai).

Bendrai šito pasaulinio lietuvių 
kongreso atidarymas buvo visai ne
įspūdingas. Jis labai priminė anks
čiau turėtus Australijos Liet. Dienų 
atidarymus sporto salėse.

REVANŠAS "GYVATARUI”

Birželio 28 d. Melbourne Dainos 
Sambūris koncertavo Hamiltono 
lietuviams. Hamiltonas apie lVz va
landos autobusu nuo Toronto. Nors 
darbo diena, bet parapijos salė, kur 
viešpatauja prel. dr. Tadarauskas, 
buvo perpildyta. Hamiltoniečiai 
tvirtina, kad tiek daug susirinkusių 
dar nebuvo matę (dalyvavo apie 400 
klausytojų, jų tarpe ir lietuviai ūki-

MELBOURNO LIETUVIAI,

Norėdami priminti pasauliui, kad 
Šiaurės ir Rytų Europoje daug tau
tų neturi laisvės ir reikalaudami So
vietų Rusijos dekolonizacijos mes 
visame pasaulyje organizuojame 
Pavergtųjų Tautų Savaitę.

Melbourne Pavergtųjų Tautų Sa
vaitę pradėsime liepos 23 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. St. Partick’s kated
roje su visų tautybių ir visų tikybų 
bendromis ekumeninėmis pamaldo
mis, prašydami pasaulio Kūrėjo su
grąžinti laisvę pavergtosioms tau
toms ir suteikti stiprybės mūsų se
sėms ir broliams tėvynėje.

Mes kviečiame visus lietuvius 
gausingai dalyvauti pamaldose ka
tedroje. Visos organizacijos ir skau
tai dalyvauja su savo tautinėm vė
liavom organizuotai. Moterys su 
tautiniais rūbais. Skautai žiemos 
uniformoje.

Organizacijos ir vėliavos renkasi 
katedros sodelyje 2.30 vai. Prieš 
prasidedant eisenai į katedrą bus iš
kilmingai pašventintas dail. Jeršovo 
pagamintas lietuviško stiliaus kry
žius. Jaunimas ir moterys su tauti
niais rūbais renkasi prie lietuvių 
kryžiaus ir mūsų tautinės vėliavos.• 
Pakviesti T.V. ir spaudos atstovai. 
Per pamaldas giedos lietuvių ir uk
rainiečių chorai.

Dalyvaus 12 tautybių, todėl mūsų 
tautinė garbė reikalauja, kad mes 
savo gausingu dalyvavimu pasiro- 
dytume neblogiau uš kitus. Mūsų 
eiseną stebės vyriausybės ir bažny
čios atstovai.

Ateikite visi. Tegu mato šio kraš
to gyventojai, kad mes šventai tiki
me į Lietuvos prisikėlimą ir esame 
vieningi kovoje dėl pavergtųjų tau
tų laisvės. Mūsų broliai tėvynėje 
nebijodami bausmių drąsiai gina 
Lietuvos laisvę ir tėvų tikėjimą, to
dėl nebijokime ir mes viešai pakelti 
protesto balsą dėl Lietuvos laisvės.

Melbourno Apylinkės-Valdyba“’

ninkai iš tolimų vietovių).
Nors vietinė lietuvių valdyba 

pradžioje ir buvo priešinga organi
zuoti šį koncertą vidury savaitės, 
bet jis įvyko daugiausia p. G. 
Breichmanienės pastangomis.

Koncertas buvo labai sėkmingas. 
Apie pačias dainas ir sudainavimą 
nėra ko ir kalbėti. Įdomiausia buvo 
koncerto užbaiga. Atvykusius sve
čius sveikino ir apdovanodami dė
kojo Hamiltono apyl. pirmininkas, 
klebonas ir vietinių organizacijų 
atstovai. Tačiau išsamiausiai kalbėjo 
p. G. Breichmanienė. Hamiltono 
Gyvataro vadovė . Jos' kalboje vėl 
atgijo prieš pusantrų metų' Gyvata
ro vizitas Australijoje, net atskirai 
pristatė hamiltoniečiams savo pa
žįstamus Dainos Sambūrio vadovus: 
dirigentę D. Levickienę, Sambūrio 
pirmininką K. Lyniką, anuo metu 
buvusį Liet. Dienoms Rengti Mel
bourne K-to pirmininką, choro išvy
kos vadovą A. Šimkų, tuomet Gyva
taro vizito metu buvusį ALB Krašto 
V-bos pirm-ką, Mūsų Pastogės re
daktorių, kuris kaip tik su Sambūriu 
vyko pasimatyti su Hamiltono lie
tuviais ir dalyvavo koncerte. Įvyko 
tarsi sujungimas netolimos praeities 
su šiuo vakaru, kas ne vieną net su
graudino. Greitomis suruoštos vai
šės visus dar labiau suartino, tačiau 
vėlus vakaras sambūriečius vertė 
skubėti atgal į Torontą, kur jų laukė 
užtarnautas poilsis ir nauji ryt die
nos įsipareigojimai.

Šioji Dainos Sambūrio išvyka bu
vo giliai jaudinantis susitikimas ir 
drauge revanšas Gyvatarui. Kaip 
mes kadaise žavėjomės Gyvataru, 
taip nemažesni įspūdį hamiltonie
čiams paliko Dainos Sambūris. Tai 
buvo tarsi iš naujo susigiminiavi
mas, iššaukęs Gyvataro vadovų pa
žadą vėl pasirodyti Australijoje.

(n.n.)

Krašto Valdyba 
pąsisako

SVARBUS PRANEŠIMAS

Jau trečią dieną Vilniuje yra tei 
siamas Viktoras Petkus, Helsinkį 
grupės įsteigėjas Lietuvoje.

Mes raginame lietuvius tuo reiki- 
lu pareikšti protestą žmogaus teisiu 
gynimo organizacijoms, kad jos im 
tusi iniciatyvos ir priemonių apsau
goti žmogaus teises Lietuvoje.

Prašome protestus siųsti ir Aus
tralijos užsienių reikalų ministerial 
Mr. Andrew Peacock.

Australijos Krašto Valdyba

Ką tik gavome žinią, kad mūsą 
sportininkai parsiveš 3 auksinius, 2 
sidabrinius ir 1 bronzinį medalius.

Sveikiname sportininkus!

įvykiai
Žiniomis iš Tokyo, Vietnamas 

perleidęs sovietams naudotis di
džiulę laivyno bazę Cam Ranh Bay, 
kurią buvo įrengę amerikiečiai. Ši 
bazė, amerikiečių tiekimams karo 
metu, esanti viena geriausių bazių 
P. Kinijos jūroje.

Netoli Haipong uosto vietnamie
čiai, su sovietų technikų pagelba, 
yra įrengę sovietų gamybos raketa 
baterijų bazę, kurios tikslas - saugo
ti uostą iš jūros pusės.* ♦ ♦

Kitomis žiniomis, Kinija ir Viet 
namas laiko pasienyje savo dalinius 
parengties stovyje. Kiniečių ir viet 
namiečių santykiai yra įtemti ir dė! 
kilusios pabėgėlių problemos. Kini 
jos tvirtinimu, vietnamiečiai verčia 
kiniečius,jau nuo seno gyvenančius 
Vietname, palikti kraštą, kartais 
vartodami žiaurias priemones. Kas
dieną peržengia Vietnamo - Kinijos 
sieną apie 3000 pabėgėlių.

* * *
Žiniomis iš Tokyo, apie 1000 so

vietų parašiutininkų ir jūrininkų iš
sikėlė į Etorofu salą, ir atlieka pra
timus, kurie sudaro dalį Šiaurės Raa 
vandenyne vykstančių manevrų.

Etorofu sala priklauso Kurilų salų 
grupei ir yra viena iš 4 salų, iki II-jo 
pasaulinio karo pabaigos buvusiu 
Japonijos suverenume. Po Japonijos 
kapituliacijos tas salas rusai okupa
vo ir laiko, nežiūrint japonų protes
tų, kaip įgytas pergalės teise. Salos 
tebėra kliūtimi Japonijos - Sov. Są
jungos taikos sutarčiai sudaryti.

* * *
J.A.V. atšaukė Amerikos moksli

ninkų misiją į Maskvą.*»♦
Rytų Berlyne, Unter den Linden 

gatvėje, uniformuotas rusų karys, 
policijos vejamas, su mašina atsi
mušė į elektros stulpą ir iš automato 
apšaudė vejančius, bet ir pats buvo 
nušautas. Susišaudymo metu keli 
žmonės buvo sužeisti, vienas jų • 
Rytų Vokietijos diplomatas. Vėliau 
sovietų karinė vadovybė pranešė, 
kad nušautas dezertyras, buvęs 
protiškai iškrypęs.• * »

Kopenhagoj (Danijoj) vyksta 
tarptautinė juristų konferencija, 
kurioje be kita ko, svarstomas mir
ties bausmės už didžiuosius nusikal
timus klausimas. Kai kuriuose kraš
tuose mirties bausmė tebėra, kitur 
panaikinta. Kai kurie atstovai siūlo 
mirties bausmę visur panaikinti, bet 
yra ir tokių, kurie siūlo ją palikti 
kaip atgrąsomąją priemonę.

* * *
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LIETUVIŲ DELEGACIJA 
VAŠINGTONE

Birželio 13 d. Baltuose rūmuose 
buvo priimta lietuvių delegacija, 
kurioje dalyvavo VLIKo, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės, JAV LB, 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos, 
Lietuvių religinės šalpos, Lituanis
tikos instituto, o taip pat latvių ir 
estų centrinių organizacijų atstovai.

Gausią lietuvių ir jų draugų pa
baltiečių delegaciją priėmė JAV vi
ceprezidentas Walter F. Mondale. 
Priėmimo, kuris tęsėsi 1 vai. 15 mi
nučių, metu kurį laiką dalyvavo ir 
pats JAV prezidentas Jimmy Car- 
teris. Delegacija įteikė viceprezi
dentui 6 puslapių memorandumą 
Lietuvą liečiančiais klausimais.

« *

TAUTOS FONDAS

Tautos Fondo V-bos pirm. J.L. 
Giedraitis savo laiške birželio 23 d. 
taip rašo T. F. iždininkui Australi
joje: - Labai nuoširdžiai dėkojame, 
kad atsiuntėte taip gražią auką T. 
Fondui $ 1500, Amerikoje gavome 
$1696.20, x ....................

Suprantu, kad aukos susidėjo iš 
birželio minėjimo, $ 100 laidojant 
a.a. pik. V. Šliogerį ir $ 1000 Juozo 
Dočkaus palikimas. Nuoširdi T. 
Fondo padėka priklauso testamento 
vykdytojams p.p. Mykolui Petroniui 
ir Vincui Dantai. Būkite malonus 
sustiprinti ir toliau vystyti testa
mentinių palikimų akciją. Milijonai 
nueina valdžiai, kai nepalieka testa
mentų, o Lietuvos sūnų uždirbti pi
nigai galėtų tobulai tarnauti Lietu
vos išlaisvinimo akcijai ir likutis 
tektų atstatytai Lietuvai. Tautos 
Fondo atstovybė Australijoje pilnai 
remia šią akciją ir kartu apeliuoja į 
visus Australijos lietuvius nepa
miršti sudaryti testamentus ir juose’ 
bent simboline ar stambesne auka 
prisiminti ir Tautos Fondą.

A. Kramilius 
T.F. Ižd. Australijoje

LIETUVIŲ AUSTRALIJOS
FONDE

ĮNAŠAI IR AUKOS
Pastaruoju metu A.L. Fondui 

įmokėjo: (skliausteliuose bendra 
aukotojo suma)

150 dol. p.p. Viktoras ir Danutė 
Simankevičiais (Melb. $ 165)

100 dol. a.a. Benedikto Petys - 
Petkevičiaus mirusio Melbourne 
pagerbimo įnašas, sudėtas vietoje 
gėlių: 20 dol. B. ir V. Adomavičiai; 
po 10 dot: p.p. I. ir K. Hare, A. ir K. 
Matukevičiai, J. ir J. Meiliūnai 
($70), Melbourne Lietuvių Klubas 
($ 255); po 5 dol.: p.p. J. ir M. Anta
naičiai ($ 25), V. ir V. Kasperaičiai, 
E. ir J. Krikščiūnai ($ 55), R. ir A. 
Klimai ($ 34), S. ir J. Meiliūnai ($ 
237), A. ir G. Ramanauskai ($ 24), A. 
Zubras ($ 293.50); 3 dol. p. I. Alekna 
ir 2 dol. p.p. I.P. Mažyliai.

50 dol. a.a. Bronės Adomavičie
nės, mirusios Melbourne pagerbimo 
įnašas, sudėtas vietoje gėlių: po 10 
dol.: p.p. M. ir J. Antanaičiai ($ 25), 
J. ir M. Kemešiai, Melbourne Lietu
vių Klubas ($ 255); po 5 dol.: p.p. V. 

ir V. Kalvaičiai ($ 10), A. Zubras ($ 
293.50); 4 dol. p.p. A.A. Klimai ($ 
34); po 3 dol.: p.p. J. Valiauga ($ 223) 
ir L Alekna ($ 160).

10 dol. O. ir V. Jakučių ($ 89) au
ka, vietoje gėlių, pagerbiant miru
sius a.a. Vaclovą Šliogerį ir Dr. Kazį 
Juozapavičių.

Įnašai: po 25 dol.: p.p. Povilas 
Baltutis (Melb. $ 28), Audronė-Bea- 
ta Cibulskytė (Sydn.), Jurgis Liuti
kas (Sydn.) (bendras Liutiko šeimos 
įnašas $ 235), Mykolas Petronis 
(Sydn. $ 35), Viktoras Venclovas 
(Ashfield); 15 dol. kun. Stanislovas 
Gaidelis (Melb. $ 25); 5 dol. p. Vik
toras Laukaitis (Melb. $ 25).

A.L. Fondo šimtininkai p.p. Da
nutė ir Viktoras Simankevičiai įra
šyti į Fondo šimtininkų sąrašą.

A.L. Fondo nauji nariai: Įmokėję 
$ 25 įstojamąjį mokestį ar ankstesnę 
auką papildę iki $ 25, priimti A.L 
fondo nariais: Baltutis Povilas Vic., 
Audronė Beata Cibulskytė N.S.W., 
kun. Stanislovas Gaidelis Vic., Lau
kaitis Viktoras Vic., Liutikas Jurgis 
N.S.W., Petronis Mykolas N.S.W., 
Simankevičienė Danutė Vic., Si- 
mankevičius Viktoras Vic., Venclo
vas Viktoras N.S.W.

A.L. Fondo Valdyba sveikindama 
naujuosius šimtininkus p.p. D. ir V. 
Simankevičius ir naujuosius Fondo 
narius, gali tik džiaugtis, kad mūsų 
tautiečiai remia ir stiprina jį auko
mis, o taip pat tapdami jo nariais.

A.L. Fondas tiki, kad mirusių 
tautiečių pagerbimo įnašai, sudėti jų 
artimųjų vietoje gėlių, yra žymiai 
prasmingesnis nei greit vystančios 
ir sunykstančios gėlių puokštės.

A.L. Fondo Valdyba
♦**

HOBARTO PADANGĖJE

Ir vėl Hobartiškių bendruomenę 
aplankė negailestinga mirtis. Birže
lio mėn. po sunkios ir ilgos ligos mi
rė Klava Jakštienė, a.a. Alekso 
Jakšto našlę, sulaukusi vos tik 50 
metų.

Sakoma, kad už kiekvieno didelio 
vyro yra ir didelė moteris. Mums 
.Aleksas Jakštas buvo didelis vyras - 
geras žmogus, mielas draugas, ir jo 
žmona Klava buvo tokia pat puiki 
moteris, didelė savo drąsa, tvirta ir 
ištverminga dvasia.

Kažkodėl likimas nepagailėjo jos. 
Kūdikiu būdama neteko motinos, 
vėliau karo audrų sūkuriuose prara
do ir tėvą ir vyrą, ir tik po ilgų var
gų atkeliavo į Hobartą su maža duk
rele ir sena teta. Čia susipažino su 
tada dar jaunu ir šauniu Aleksu 
Jakštu, už jo ištekėjo, ir rodės, kad 
sulaukė ramybės Hobarte. Dirbo 
gimnazijoj ir dėstė rusų kalbą uni
versitete. Tačiau skaudi nelaimė 
baisiu smūgiu pritrenkė - netikėtai, 
nelauktai mirė Klavos duktė pačioje 
jaunystėje, vos 18-kos metų sulau
kus, tik ką baigusi gimnaziją. Lyg 
žemę po kojom praradę, Jakštai liū
dėjo jos ilgai. Dar to neužteko, prieš 
trejetą metų ir Aleksas pasijuto 
blogai, sužinojo, kad nelemta, nepa
gydoma liga kėsinasi į jo gyvybę. Ta 
liga taip ir pakirto jį pernai metais 
prieš pačias Velykas. Taip Klara liko 
viena. Nenuostabu, kad gyvenimo 

smūgiai, sielvartas ir vienatvė atsi
liepė ir į jos sveikatą. Prisikabino 
nepagydoma leukemija, kuri kanki
no visus metus, kol pagaliau mirtis 
išlaisvino iš virų kančių.

Stebėdavomės mes, Klavos 
draugai, jos gyvastingumu, jos ne
palaužiama drąsa kovoti su liga, jos 
ištverme ir linksma ir draugiška 
nuotaika. Niekada ji nesiskundė, 
nesu'nkino savo prietelių savais rū
pesčiais, iki paskutinių valandų rū
pinosi bendruomenės reikalais. Nors 
ne lietuvė, ji buvo iš baltųjų rusų 
emigrantų Kinijoje šeimos, Klava 
buvo pavyzdys daugeliui mūsų 
bendruomenėje. Talkininkavo- dar
bu, pinigais ir patarimais pabaltiečių 
veikime, lietuvių gyvenime.

Gausus būrys draugų, buvusių 
bendradarbių ir pažįstamų palydėjo 
velionę amžinam poilsiui į kitą pa
saulį, kur, tikėjo, susitikti savo my
limą vyrą ir dukrą. Amžiną atilsį 
mielai Klavai.

♦♦♦

Hobarto pabaltiečiai paminėjo sa
vųjų tautų tragedijas - rusų okupa
ciją, tautų naikinimą, žmonių perse
kiojimus. Minėjimas pasireiškė kaip 
vieša demonstracija.

Penktadienio vėlią popietę grupė 
pabaltiečių susirinko miesto centri
niame parke su gedulu perrištomis 
vėliavomis, plakatais bei informaci
niais lapeliais. Iš darbo besiskirstą 
žmonės sustodavo perskaityti šūkių 
arba šiaip pasikalbėti su demons
truojančiais. Po to 7 vai. jau dideliu 
būriu su degančiomis žvakėmis da
lyvių procesija perėjo Hobarto gat
vėmis ir atvyko į šv. Juozapo baž
nyčią ekumeninėms pamaldoms, 
kurioms vadovavo Hobarto arki
vyskupas, dalyvaujant visų religijų 
atstovams.

Su pasididžiavimu ir sujaudinti 
klausėmės prasmingos arkivyskupo 
Sir Guilford Young kalbos; ir gera ir 
smagu buvo širdims, kai jutome, 
kad nesame vieni kovoje dėl savo 
tautų laisvės.

Demonstracija bei pamaldos, ku
rias paminėjo vietos laikraščiai ir 
radijas buvo suorganizuotos 
HELLP (Help Estonian, Latvian & 
Lithuanian peoples) Sąjungos. Ši 
sąjunga, kurios nariais yra ir aus
tralai, Hobarte veikia jau ketvirti 
metai ir pasireiškia gan stipria ir 
reikšminga politine veikla. HELLP 
be to dar leidžia savo biuletenį 
’’Baltic News”, kurio apie 1500 eg
zempliorių yra veltui išplatinama 
visoje Australijoje tarpe politikų, 
bibliotekų bei intelektualų. Apie 100 
egzempliorių pasiekia užsienius - vi
sus pasaulio kontinentus.

Nebepasirodant "Baltic Herald”, 
dabar tik Hobarto "Baltic News” 
belieka vieninteliu čia anglų kalba 
informaciniu apie Pabaltijo kraštų 
bylą leidiniu. ”B.N.” laikosi iš aukų, 
kurių visada reikia. Būtų labai gra
žu, kad bendruomenės ir organiza
cijos, netik paskiri žmonės, įvertin
tų pozityvią HELLP veiklą ir ret
karčiais skirtų pašalpą iš savo fon
dų.

HELLP nariai iš Tasmanijos A. 
Taškūnas ir T. McGlynn taip pat 
parlamento narys M. Hodgman da
lyvavo Pabaltijo tautų konferencijoj 

Adelaidėje ir skaitė savo paskaitas 
susirinkusiems.

Kad mūsų bendruomen ių ir taip 
pat HELLP veikla yra reikalinga ir 
reikšminga parodė faktas, kad ir 
Australijos Darbiečių partija pas
kelbė atšaukianti anksčiau priimtą 
Whitlam’o laikais liniją dėl Pabaltijo 
kraštų politinės padėties.

Maža tačiau gerai organizuota ir 
aiškaus tikslo grupė gali atsiekti ir 
padaryti taip pat daug reikalingų 
darbų kaip ir didesnės grupės ir 
masės. Todėl mūsų Krašto Valdybos 
mintis siekti Lietuvos Konsulo Aus
tralijoj paskyrimo nėra svajonė o 
realus ir būtinas reikalas.

A. Kantvilas

BAIGIAMAS SPAUSDINTI 
’’KRONIKOS” IV TOMAS

’’Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” JAV jau baigiamas 
spausdinti IV tomas.

Pirmųjų trijų tomų buvo atspaus
ta, kaip ’’Tėviškės Žiburiuose” rašo 
Vladas Ramojus, po 5.000 egzem- 
plionių (I tomas jau išparduotas). 
_ Jos leidėjai padėjo kun. J. Petro
šiui išleisti vieną "Kroniką” prancū
zų kalba, o prel. V. Mincevičių parė
mė lėšomis, kad ’’Kronika” būtų iš
leista italų kalba. Jos rūpesčių ir lė
šomis Loyolos universiteto leidykla 
sutiko išleisti stambų ’’Kronikos” 
tomą anglų kalba.

LITUANUS. Kultūros žurnalas 
anglų kalba. 24 tomas, 1 Nr. 1978 m. 
Šiame numery pažymėti straipsniai: 
K. Grinius: Moral Philosophy in 
Contemporary Lithuania, A. Mickū- 
nas - Two Philosophers of Lithua
nian Origins, Samizdat Document 
on Suslovs Role in Lithuania ir eilė 
kitų. Kiekvienas lietuvis inteligen
tas, ypač jauni akademikai privalo 
būtinai susipažinti su šiuo žurnalu. 
Adresas: Lituanus, 6621 So Troy, 
Chicago, Hl. 60629, U.S.A.

VIETNAMAS UŽPUOLĖ 
KAMBODIJA

Birželio 29 d. Tojo oficialiomis ži
niomis Vietnamo kariškos jėgos 801, 
karių peržengė Kambodijos sieną. 
Vietnamas yra Sov. Rusijos įtakoje, 
kai tuo tarpu Kambodija - Kinijos. 
Tuo būdu tarp tų dviejų tautų nesu
tarimo priežąstys yra aiškios. Viet
namas siekia Indokinijos federacijos 
ir nori jai vadovauti. Kambodija tam 
priešinasi. Kinija atsiėma savo kil
mės žmones iš Vietnamo.

Ginkluoti užpuolimai per paskuti
niuosius trejus metus vyksta nuolat, 
bet niekada nebuvo tokio didelio 
masto, kaip šį kartą. Abi pusės in
tensyviai per visą tą laiką tvirtinasi 
ir ruošiasi karui.

’’Washington Post” specialiu pra
nešimu vietnamiečių karių esą prie 
Kambodijos 100 t., 12 divizijų. Nor
maliai toje vietoje būdavo tik tris 
Vietnamo divizijos. Kambodijai 
ginklus pristato Kinija, o Vietnamu! 
Sov. Rusija. Taigi gali išsivystyti il
gas karas Indokinijoje, Sov. Rusijos 
ir Kinijos palaikomas ir remiamas.
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PABALTIEČIŲ MENO PARODA 
ADELAIDĖJE

Sena patarlė sako: ’’Per daug 
auklių - vaikas be galvos”. Panašiai 
atsitiko ir Adelaidėje - per daugelį 
rašeivų, meno paroda liko neapra
šyta, o aprašyti ją verta, nes tikrai 
buvo aukšto lygio ir pirmutinė tos 
rūšies Adelaidėje.

Ji vyko Baltų Savaitės metu. Pa
baltiečių Moterų Sąjungos iniciaty
va, kuriai dabar vadovauja energin
gos trys lietuvaitės - Dr. S. Pacevi- 
čienė, Dr. V. Aleksandravičienė ir p. 
S. Kanienė, buvo suruošta gausi 
eksponatais meno ir tautodailės pa
roda, apimanti visus tris Pabaltijo 
kraštus ir parodanti viską, ką tų 
kraštų žmonės moka sukurti. Šioje 
parodoje buvo išstatyti kūriniai bal
tų kilmės tapytojų ir skulptorių gy
venančių Australijoje ir nedidelis 
kiekis kūrinių atvežtų iš užjūrio. Iš 
lietuvių parodoje dalyvavo sekantys 
menininkai (alfabetine tvarka): A. 
Dumčius, I. Jokubauskienė, V. Ka- 
počiūnas, E. Kubbos, Meškėnaitė, I. 
Pocius, V. Ratas, H. Šalkauskas, V. 
Šerelis, L. Urbonas, A. Vingis, Z. 
Westernberg, Zakarauskas, L. Žy- 
gas ir prof. P. Puzinas. Maždaug po 
tiek pat latvių ir estų menininkų bu
vo išstatę savo kūrinius. Paveikslai 
geriausi iš geriausių, gražiai įrėmin
ti ir meniškai išstatyti, paįvairinti 
skulptūromis. Meniniu parodos api
pavidalinimu rūpinosi skulptorė Ie
va Pocienė ir dailininkas E. Mednis.

Parodai kreditą teikė taip pat ir 
moderni, apskrita salė - Foyer of the 
Education Centre, ir puikus prožek
torinis apšvietimas.

Salės viduryje ant stalų buvo iš
statyti nemažiau reikšmingi ir gra
žūs tautodailės išdirbiniai - gintaras, 
sudabro papuošalai, keramika ir 
puodai (Pottery), audiniai, rankdar
biai, medžio drožiniai ir odos išdir
biniai.

Tur būt, nesuklysiu tvirtindama, 
kad tokios gausybė si tokio grožio 
tautodailės išdirbinių vienoje vieto
je buvo išstatyta pirmą kartą Aus
tralijoje. Raštuotos lovatiesės, stal
tiesės ir rankšluosčiai, juostos, 
juostelės ir takeliai, vis tai mūsų se
sių, darbščių lietuvaičių menas. Ne
atsilieka nuo jų ir vyrai su medžio 
drožiniais, inkrustavimais ir odos 
išdirbiniais. 0 gintaras, gintaras! 
Tas Baltijos auksas! Karoliai visokių 
spalvų ir formų, sagės, Aušros Var
tų Mergelė, žiedai ir dėžutės, net 
kvapą užima bežiūrint. Net australai 
aikčioja iš nuostabos ir pagyrimams 
žodžių neberanda.

Reikia vis dėlto pripažinti, kad 
lietuviai yra menininkų tauta. Jokia 
kita tauta neturi Rūpintojėlių, 
Smūtkelių taip kruopščiai išdroži-. 
nėtų iš medžio, dainų, pasakų ir le
gendų perkeltų į medį - Kur bakūžė 
samanota (lėkštė), Siuntė mane mo
tinėlė (paveikslas), Nušovė tėvelis 
pelėdą, Palagos Juzė, vis tai medžio 
drožiniai. Viena australe, parodos 
lankytoja pastebėjo: - Rusai okupa
vę jūsų kraštą daro didelę žalą jūsų 
kultūrai. Kiti australai prašė daž
niau surengti panašias parodas, sa
kydami - Jeigu jus mums neparody- 
tumėt, mes nieko apie jus nežinotu
mėm. Kiti vėl patarinėjo tą parodą 
padaryti kilnojamą, nusiųsti ir į 
kitus miestus, kad ir jų giminės ga
lėtų ją pamatyti.

Savaitės bėgyje šio straipsnelio 
autorei teko budėti parodoje. Tą 
dieną parodą aplankė dvi mokinių 
ekskursijos. Sturt mokyklos moky
tojas, buvęs krepšinio žaidėjas 
’’Ventos” rinktinėje, savo klasei da
vė plačius paaiškinimus apie Pabal
tijo kraštus, jų istoriją ir dabartinę 
padėtį. Aš stovėjau to jauno moky
tojo užpakalyje, klausiausi jo kalbos 
ir stebėjausi jo žinių gausumu ir 
tikslumu. Jis lygino rusų - Pabaltijo 
okupaciją su turkų - graikų okupaci
ja. Paskui jis kreipėsi į mane ir pa

klausė ar aš galinti laisvai nuvažiuo
ti į savo gimtąjį kraštą. Aš atsakiau, 
kad ”ne”. - Reikalinga viza, reikalin
gas sovietų leidimas.

— Girdit, vaikai, kokia laisvė yra 
sovietų kraštuose, - garsiai kalbėjo 
mokytojas. - Įvažiuoti į savo kraštą 
reikalingas leidimas. Ir dar jie skai
to jus savo piliečiais!

— Vis daugiau ir daugiau Austra
lijoj atsiranda mokytojų, kaip Mr. 
McGlynn, ginančių mūsų reikalus, - 
pagalvojau.

Energingas australas kalbėjo to
liau mokiniams:

— Aš galiu sakyti, kad Whitlam 
yra idiotas ir mane užtai niekas į ka
lėjimą nesodins, o Pabaltiečių kraš
tuose negalima žodžio prieš Brežne
vą pasakyti...

— Tuoj išsiųstų į Gulag Archipe
lago - pasakė vienas berniukas ir vi
sa klasė nusijuokė.

Džiugu buvo klausytis kitataučių 
teigiamo parodos įvertinimo ir gra
žių linkėjimų ateičiai. Ypatingai 
mieli buvo senatoriaus Gordon S. 
Davidson žodžiai, parodos atidary
mo proga. Jis tvirtino, kad tautos su 
tokia kultūra nežūsta. Deklamuoda
mas estišką eilėraštį, senatorius 
reiškė viltį, kad užgriuvę mūsų pa
dangę tamsūs debesys, nesumažins 
mūsų ryžto kovoti tol, kol ’’Laisvės 
Žiburys” sužibės mūsų kraštuose.

Parodos atidarymo proga taip pat 
kalbėjo ir Pabaltiečių Moterų Są
jungos pirmininkė Dr. S. Pacevičie- 
nė, pasveikindama susirinkusius ir 
pakviesdama juos dalyvauti Baltų 
Savaitėje. Svečiai buvo pavaišinti 
vynu, o lietuvių ir latvių tautinių 
šokių grupės pašoko po porą šokių.

Tą patį vakarą trys televizijos ka
nalai rodė parodos atidarymą, gin
taro išdirbinius, paveikslus, skulp
tūras, svečius ir kalbėtojus, nepa
gailėdami nei laiko, nei gražių ko
mentarų.

B. Mockūnienė

SCENINIAI ATGARSIAI

Amerikoje pagarsėjęs ’’Antrasis 
Kaimas” - lietuvių jaunimo satyros 
ir humoro teatras pradėjo savo gas
troles. Šis teatras Amerikoje veikia 
jau keleri metai. Sprendžiant iš ruo
šiamų programų, atrodo, kad šis te
atras yra panašaus pobūdžio, kaip ir 
kadaise Lietuvoje veikęs ’’Vilkola
kis” savo kandžiomis satyromis, hu
moru parodo mūsų išeivijos gyveni
mo kreivąjį veidrodį. Visos šios su
vaidintos satyros, humoreskos su
kelia daug auditorijose juoko, bet 
kartu pasako ir daug karčios teisy
bės.

Šiuo metu teatrui vadovauja 
’’prievaizda” - Algirdas Titas Anta
naitis. Medžiagą šio teatro spektak- 
liaus, tarp daugelio, rašo ir žymūs 
mūsų literatai, kaip Liudas Dovydė
nas ir humoristas Antanas Gustai
tis. Antano Gustaičio legenda "Ge
neralinis dvasios vadas” įtrauktas į 
šių metų repertuarą. Tai ypatingai 
kandi ir aktuali šiandieninės spau
dos temomis parašyta satyra.

Teko nugirsti, kad ir Melbourne 
lietuviškasis jaunimas Algio Kara
zijos skatinamas žada kažką pana- 

' šaus suieškoti ir čia.
♦

Šiais metais televizijos ekranuose 
Lietuvoje rodomas meninis videofil
mas "Žemė maitintoja”, susuktas 
pagal P. Cvirkos romaną, parašytą 
dar nepriklausomybės laikais. Pag
rindiniuose vaidmenyse - D. Krikš- 
čiūnaitytė, V. Bagdonas ir daugeliui 
pažįstamas veteranas aktorius V. 
Derkintis. Šis filmas visų recenzen
tų vertinamas kaip geriausias meni
nis filmas iki šiol televizijoje.

♦

Amerikoje sudarytas specialus 
komitetas garsaus lietuvio režisie
riaus Jono Jurašo meninei veiklai 
remti. Pirmame savo posėdyje įvy
kusiam šiais metais, komitetas nu-

Aleksandras Kelmietis

ANTRASIS ROJUS ;
Leninas, laimėjęs Rusiją, nepa

miršo rojaus plano, nei savo draugo 
Anatol de Beau. Tuoj pat rašo jam 
laišką:

Carissimus Anatol,
Darbo žmonių valia realizuoja se

nas svajones ir kuria naują pasaulį 
su nauja kultūra. Skubiai pakok sa
vo knygas ir atvyk pas mane į 
Maskvą, čia kartu dirbdami reali
zuosime rojaus pianą. Aš esu jau 
numatęs realizavimo galimybes ir 
pasirūpinsiu visa tuo, kas yra suriš
ta su vieta ir pinigais. Tų rūpinkis 
mokslininkų kadru ir visu tuo, kas 
yra surišta su žmogaus prigimties 
tyrinėjimais. Labai būtų pageidau
tina, kad socialistai mokslininkai 
būtų parinkti iš daugelio tautų. Vi
sos su tuo susėjusios išlaidos, o taip 
pat ir mokslininkam algos bus ski
riamos iš slaptų valdžios sumų. Šio 
plano realizavimą laikyk didžiausio
je paslaptyje. Iki malonaus pasima
tymo, Tave gerbiąs, Lenin.

Anatol de Beau raginti nereikėjo. 
Jis pats buvo šio projekto autorius, 
ir didžiausias jo realizavimo entu
ziastas. 1918 metais spalio mėnesį su 
penkiais garsiais vakarų pasaulio 
mokslininkais jis prisistatė į Mask
vą, gatavas tuoj pradėti paruošia
muosius darbus. Kitus šešis moksli
ninkus Anatol de Beau siūlė pačiam 
Leninui parinkti iš rytų pasaulio. 
Leninas ilgai nelaukęs pakvietė du 
rusų mokslininkus prof. A.F. Ivano
vą, kuriam pavedė rojaus adminis
tracinę sritį tvarkyti ir ją prižiūrėti, 
o ūkio sričiai tvarkyti ir ja rūpintis - 
docentą V.K. Gusevą. Iš Indijos 
pakvietė filosofą Ramakrishna 
Vaitheswaran, iš Japonijos Shoshiro 
Kudo, botaniką, ir iš Kinijos Vm 
Chau Chi, Pekino zoo-sodo direkto
rių, garsų beždžionių tyrinėtoją, ir 

Yu Chau Lai žurnalistą ir komuniz
mo ideologą.

1919 metais, rodos, vasario mėne
sio pradžioje, jau buvo pilnai su
komplektuotas mokslininkų kadras. 
Dėl vietos galvos sukti ilgai nerei
kėjo, pats Stalinas rekomendavo 
Čerkesijos Kaukazo kalnyno vaka
rines atšlaites. Klimatas esąs idea
lus, gyventojų reta, juos lengva iš tų 
vietų iškraustyti ir natūralios gam
tos užtvaros esančios lengvai kon
troliuojamos. Jis ten pats, caro 
viešpatavimo laikais, ilgai persekio
jamas, slapstėsi. Vieta tinka slap
tam darbui.

Mokslininkai susipažinę su vieta, 
visi pripažino, kad tinkama rojui. Iš 
pietų pusės stūksojo nepereinami, 
sniegu užkloti Kaukazo kalnagūb
riai, iš rytų ir vakarų skyrė du dideli 
tarpekliai su šniokštančiais upeliais, 
o iš šiaurės pusės - didelis ežeras. 
Vieta natūraliai izoliuota nuo likusio 
pasaulio. Mokslininkų konsiliumas 
rado reikalą papildyti slėnį nauja 
flora ir fauna. Į slėnį buvo privežta 
ir pasodinta daug įvairių rūšių me
džių, krūmų ir kitų augalų, auginan
čių vaisius. Taip pat įvairių rūšių 
galvijų, ožkų, avių, beždžionių, ku
rios bus tyrinėjamos, sąryšyje-su 
žmogaus kilmės nustatymu. Pati 
mokslo observatorijos stotis buvo 
įrengta ežero saloje, remiantis šiais 
dviem sumetimais - saugumu ir pa
togumu. Čia buvo pastatyti specia
lūs namai, įruoštos laboratorijos ir 
bibliotekos, dvi posėdžių salės ir 
privatūs mokslininkams aparta
mentai su darbo kabinetais. Viskas 
buvo padaryta pagal mokslininkų 
reikalavimus. Tuo būdu jie buvo iš
jungti iš tiesioginio rojaus gyveni
mo, o pasiliko tik jo stebėtojai ir 
vairuotojai.

Bet svarbiausias, ir gal sunkiau
siai sprendžiamas, klausimas dar 
tebestovėjo prieš jų akis, būtent: 
koks kontigentas sudarys rojaus 
gyventojus? Vieni iš jų siūlė, kad 
reikia atrinkti žmones, abiejų lyčių 
po lygiai įvairaus amžiaus, kad gali
ma būtų sudaryti natūralinę bend
ruomenę. Jie buvo, sakyčiau, tai
kingo komunisto Cabet’o įtakoje, 
kuris siūlė kurti pavyzdingas bend
ruomenes komunizmo pagrindais 
Amerikoje. Iš jų turėtų išaugti nau
ja reformuota laimingoji žmonija. 
Kiti siūlė atrinkti tik jaunuolius, ku
rie dar nėra sugadinti kultūros ir 
blogų įpročių. Nuomonė suskilo į pro 
ir contra. Pagaliau, po ilgų svarsty
mų, priėmė daugumos nuomonę: at
rinkti jaunuolius abieju lyčių po ly
giai, tarp 12 ir 16 metų amžiaus, jie 
turėjo būti sveiki fiziniai ir protiniai, 
nieko nežinoti apie Dievą ir religiją, 
ir, bendrai, kuo mažiausiai paliesti ą 
civilizacijos.

Novorosiiske, prie Juodosios jū
ros, jiems buvo įsteigta speciali mo
kykla, kurioje mokslininkų priežiū
roje buvo atrenkami jaunuoliai ir čia 
visus metus mokomi ir tiriami. Visų 
pirmą, jiems buvo įskiepyta materi
alistinė ideologija ir plačia prasme 
laisvė: daryti ir elgtis taip, kaip to 
reikalauja protas, instinktai ir ais
tros.

Pagaliau, 1922 metais gegužės 
mėnesį 1 dieną, po ilgo ir kruopštaus 
pasiruošimo, jaunuoliai buvo per
kelti į rojų laisvam gyvenimui ir 
mokslininkų tyrinėjimui. Nuo tada 
ir gimė Antrasis Rojus mūsų plane
toje, paties žmogaus sukurtas.

1924 metais mirė Leninas. Stali
nas jo įpėdinis buvo nemažesnis šio 
eksperimento entuziastas, jis net 
asmeniškai palaikė ryšius su rojumi. 
Vienu laiku buvo pasklidusi žinia, 
kad mokslininkai atrado augalą, ku
rio šaknyse rastas sirupas atnauji
nąs žmogų. Toks žmogus galėsiąs 
gyventi 500 metų jaunas ir sveikas. 

Buvo tyrinėjamos ir beždžionės, jų 
harmonai naudojami žmogaus sek
sualinei jaunystei atgauti. Pats Sta
linas jį naudojęs savo skaitlingoms 
žmonoms patenkinti. Iš tikrųjų čia 
nieko naujo nebuvo, Biblijoje ran
dame visą eilę vardų, kurie gyveno 
net po 900 metų ir turėjo šimtus 
žmonų, kaip, sakysime, išmintinga
sis Saliamonas net iki 1000. Vadina
si, reikia ieškoti gamtoje pamirštos 
paslapties. Ir tai buvo stropiai ieš
koma ir tiriama.

Stalinas, kaip jau minėjau, rojų 
laikė pirmos reikšmės įvykiu Sovie
tų Sąjungoje. Aišku, rojus dar ne
galėjo išeiti į viešumą, nei savo 
moksliniais darbais, nei savo garsu, 
nes šios rūšies eksperimentas rei
kalavo ilgo laiko. Todėl jis buvo lai
komas valstybine paslaptimi. Po 10 
savarankiškų darbo metų, Stalinas 
priėjo išvados, kad visgi geriau ir 
saugiau būtų turėti savo partijos iš
tikimą žmogų, kuris sektų ir prižiū
rėtų ne tik rojaus gyventojus, bet ir 
pačius mokslininkus. Praktika jau 
rodė, kad visur yra nukrypimų nuo 
generalinės partijos linijos ir nuo 
mokslinių duomenų. Kaip jau esu 
sakęs, tiems darbams sekti ir pri
žiūrėti aš ir buvau Stalino paskirtas 
rojaus politruku.

Mūsų slėptuvė vėl visa susiūbavo, 
bomba krįto į pirmutiniuosius aukš
tus ir tenai sprogo, užgeso šviesos. 
Vaikai ir moterys, pabudę iš miego, 
ėmė rėkti. Sargas uždegė žvakes ir 
nuramino žmones. Vėl tylu. Po va
landėlės tylos, žmonės ėmė prašyti 
kalbėtojo, kad jis tęstų savo pasa
kojimą toliau.

— Gerai, gerai, - šyptelėjo kalbė
tojas, - pasakojimų užteks visai nak
čiai.

— Mano pirmieji jausmai, patyrus 
apie rojų, - kalbėjo nepažįstamasis, - 
buvo spontaniški ir dideli, taip kad 
aš nepajėgiau šaltai ir kritiškai gal
voti. Idėja buvo tokia didelė, tokia 
neįtikima, o tačiau tikra ir reali, ir
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tarė paskirti 3000 dolerių Jurašo 
numatomam pastatymui New Yorko 
teatre, Lietuvos pogrindžio anoni
minio autoriaus pjesei "Pasivaikš
čiojimas mėnesienoje”. Šią pjesę į 
anglų kalbą* išvertė rašytojas dra
maturgas Algis Landsbergas. Reži
sierius Jurašas, beto planuoja neto
limoje ateityje pastatyti lietuvišką 
dramą su lietuviais aktoriais Ame
rikos lietuviams.

*

Ką tik išėjo iš spaudos Amerikoje 
Antolijaus Kairio dramų rinkinys 
vienoje knygoje "Trys dramos": 1. 
"Rūtelė”, 4 v. drama. 2. "Saulės rū
mai” 4 v. drama ir 3 "Žmogus ir til
tai” 3 v. drama. Rinkinys dedikuotas 
nepriklausomybės 60 metų sukak
čiai paminėti.

*

Garsėjanti dainininkė, operos so
listė mecosopranas Laima Rasteny
tė šiais metais dainavo Kolumbijoje, 
koncerte skirtam Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 60 metų su
kakčiai atžymėti. Simfoniniam or
kestrui dirigavo specialiai iš Ameri
kos pakviestas dirigentas kompozi
torius Darius Lapinskas. Solistė pa
dainavo tris įspūdingas klasikinių 
operų arijas ir beto, išpildė solo par
tiją Dariaus Lapinsko kompoziciją 1 
"Balyvera”. Kritikų Laima Raste
nytė buvo nepaprastai gerai įver
tinta. „

Paulius Rūtenis

♦ » »

LIETUVOS DAINOS AMERI
KOJE. Antrasis rinkinys. Surinko ir 
suredagavo Jonas Balys. Lietuvių 
Tautosakos Leidykla. Silve. Spring, 
Md. 1977 m. XLI - 342 - XII psl. Kai
na 8 dol. Užsisakyti galima šį rinkinį 
ir dainų gaidas ne mažiau kaip už 10 
dol. šiuo adresu: Lithuanian Folk
lore, 1105 Chiswell Lane, Silver 
Spring, Md. 20901. USA.

be galo reikšminga, kad man rodėsi, 
jog visa žmonija kartu su manimi 
žengia į tyrą, skaistų, nemeluotą 
gyvenimą. Su šiais jausmais aš iš
vykau į rojų.

Mano atvykimas buvo suplanuo
tas incognito. Aš norėjau pirmą 
slaptai patekti į rojų ir ten pats vie
nas pamatyti žmones, tvarką ir 
viską, ką gali pamatyti naujai atvy
kęs žmogus, o tik po to oficialiai pri
sistatyti mokslo personalui ir admi
nistracijai. Taip aš ir padariau.

1930 metais gegužės pirmos die
nos išvakarėse persikėliau laiveliu 
per ežerą ir išlipau į nakties pri
dengtus rojaus krantus. Kurį laiką 
stovėjau keisto jausmo apimtas, ne
jausdamas pats savęs, tuščias ir be 
minčių, nes to fakto pajautimas, kad 
esu rojuje, mane pritrenkė, geriau 
pasakius, pripildė nepažįstama jėga, 
kuri greitu laiku sprogs, kaip pat
rankos sviedinys, laimingu 
džiaugsmu. Rojus miegojo žemiškos 
ramybės miegu, tyla tokia absoliuti, 
kad negalėjau jausti nei girdėti ma
žiausio lapelio šlamėjimo, ežero 
bangelių skalavimo, ar kokio kito 
garso. Tokioje tylioje nakties globo
je rojus miegojo.

Pagaliau, atsargiai, ant prištų ga
lų, kad nepažadinčiau ar nepabaidy- 
čiau miegančio paukštelio ar kokio 
žvėrelio, ėmiau slinkti tamsiu pas
laptingu parku toliau nuo ežero 
krantų.

Kai gamta po nakties gilaus miego 
pravėrė savo žalsvas dideles akis, ir 
aušros prieblandoje jau galima buvo 
matyti jos nuostabus grožis, aš su
jaudintas parpuoliau ant žemės, ap
kabinau ją ir karštai pabučiavau. 
Džiaugsmo ašaros krito jai ant krū
tų, sujungdamos mane ir ja žemiš
kam rojaus gyvenimui. Pakilęs nuo 
žemės apžvelgiau dangų ir kalnus ir 
iš gilumos širdies sušukau:

— Rojus, rojus..., - duslus svajin
gas aidas atsikartojo kalnuose: ro
jus... ro jus... ro jus... kas kart siip-

SOLISTAS RIČARDAS DAUNORAS,

ATVYKSTA SOLISTAS 
RIČARDAS DAUNORAS

Liepos mėn. pabaigoje į Australi
ją pirmą kartą atvyksta koncertuoti 
sol. Ričardas Daunoras.

Australijoje jis koncertuos: Syd- 
nejuje - rugpiūčio 5 d., Brisbane - 
rugp. 6 d., Melbourne - rugp. 13 d., 
Canberra - rugp. 19 d. ir Adelaidėje - 
rugp. 26 d. Solistui Ričardui Dauno
rui koncertuose akompanuoja p-lė 
Nemira Masiulytė.

Tikimės, kad Australijos lietuviš
ka visuomenė nepraleis retos progos 
išgirsti sol. R. Daunorą.

Čia duodame R. Daunoro trumpą 
gyvenimo istoriją:

Gimęs 1944 m. Žagarėj, Lietuvo
je, Vinco ir Marijos Pečkauskaitės 
Daunorų muzikalinėj ir dainuojan
čioj šeimoj, jauniausias iš trijų bro
lių, Ričardas balsą pradeda lavinti 
jau gimnazijoje. Brolio solisto Vac- 

nėdamas kol visiškai išnyko. Antrą 
kartą sušukau dar stipriau:

— Stalinas, Stalinas... ir aidas bė
giojo nuo vieno kalno prie kito kar
todamas: sta-li-nas... sta-li-nas... kol 
visai pavargo ir išnyko.

Sunku man čia būtų pavaizduoti 
savo jausmus - jie tokie buvo dideli 
ir svetimi. Man rodėsi, kad esu iš
nykęs savo kūnu, likęs tik vienas 
džiaugsmas, kuris išsiskleidė visame 
rojuje, visoje žemėje ir visoj žmoni
joje. Nuostabiais balsais paukščiai 
sveikino dieną, ir aš toje virpančių 
balsų simfonijoje, aukštai pakibęs 
ore, virpėjau džiaugsmu, kurio tokio 
anksčiau niekados nebuvau pažinęs.

Kai saulė pasirodė vakarinio kal
no sniegotoje viršūnėje, ir dangus 
pražydo skaisčiu melsvumu, aš, 
parpuolęs ant kelių ir iškėlęs abi 
rankas į dangų, pagarbinau tą mis
tinį grožį, kuris yra virš gamtos ir 
realybės. Nežinau, kaip ilgai aš bū
čiau palikęs toje ekstazėje, jei stirnų 
būrys, lėkdamos pro šalį, nebūtų 
prikėlęs iš to žavesio . Pajutęs re
alybę, su įprastu man atsargumu, 
ėjau toliau, norėdamas pamatyti 
žmones. Ėjau laimingas ir lengvas, 
lyg sparnus turėdamas. Kalnuose 
mačiau lipinėjančias ožkas, pievose 
ganėsi gyvulių bandos, o žmonių vis 
dar nesimatė.

Bus daugiau

Komunistinės moralės požiūriu, 
"moralu” yra tiktai tas, kas paleng
vina senojo pasaulio (kapitalistinio) 
sugriovimą ir naujo, komunistinio 
režimo sutvirtinimą.

Leninas
(iš trumpojo filosofinio žodyno, 

Maskva.)
♦ * *

Neapykanta - komunizmo pagrin
das

Leninas 

lovo paragintas įstojo į konservato
riją. 1972 m. baigė konservatoriją, 
gaudamas diplomą su operinio-kon- 
certinio dainininko, dėstytojo kvali
fikacijomis. Dalyvaudamas ketvir
tame tarprespublikiniame jaunųjų 
atlikėjų konkurse Vilniuje laimėjo 
pirmą vietą. Toliau Ričardas dirbo 
kaip solistas ir dėstė dainavimą 
akademiniame Lietuvos dainų ir šo
kių ansamblyje "Lietuva” iki 1973 
m.

Solisto karjerą Ričardas pradėjo 
1973 m., kai konkursiniu būdu buvo 
priimtas į Vilniaus operos teatrą. 
Čia dirbo tris sezonus, dainuodamas 
su gastroliuojančiais ir Lietuvos žy
miais dainininkais - Ambrazaityte, 
Vaclovu Daunoru, Kaniava, Kau
kaite, Noreika ir kitais.

1975 m. V. Noreika pradėjo vado
vauti Vilniaus operos teatrui. Iškilus 
konfliktui tarp Noreikos ir Vaclovo 
Daunoro, 1976 m. pavasarį abu bro
liai perkeliami į Kauno teatrą - ope
retę.

Ričardas dalyvavo Vilniaus uni
versiteto liaudies dainų ir šokių an
samblyje, kuris 1976 m. vasara buvo 
pakviestas į Prancūziją dalyvauti 
folklorinio žanro festivalyje. Pasku
tinę koncertinės kelionės dieną Pa
ryžiuje apsisprendė paprašyti poli
tinės globos. Prancūzai Ričardą pri
ėmė ir saugojo. Tai jam buvo pats 
sunkiausias laikotarpis. Praėjus ke
liems mėnesiams Paryžiaus lietuviai 
sudarė sąlygas Ričardui pasirodyti 
šveicarų firmos ’’Darsa” vedėjui iš 
Lozanos. Pasirodymas sėkmingas ir 
pasirašoma sutartis šešiems Verdi 
’’Aidos” operos spektakliams Egipto 
karaliaus rolėje su Briuselio opera 
Royal de la Monnaie. Prasidėjo siū
lymai dirbti Belgijoj ir Prancūzijoj, 
bet Ričardas nesiskubino priimti 
pasiūlymus, manydamas kad reikia 
pasitobulinti ir išmokti kalbų. 1976 
m. vasara Ričardas dainuoja savo 
tautiečiams Europos Lietuvių Stu
dijų Savaitėje Chantilly, netoli Pa
ryžiaus.

Stuttgarte Vokietijos lietuviai 
sudarė jam sąlygas pasirodyti aukš
tosios muzikos mokyklos profeso
riams, kurie jį priėmė tobulintis-sa
vo srityje.

Užmezgęs ryšius su lietuviais va
karuose, Ričardas noriai įsijungė į jų 
gyvenimą. 1977 m. pakviestas Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdybos koncertavo Kanadoje ir 
J.A.V. Koncertų pelnas skirtas IV 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sui.

aj

Ona Jurgelienė neseniai atšventė 
savo 90 metų sukaktį. Ji dar prisi
mena spaudos draudimo laikus, bū
dama Dr. Jono Basanavičiaus gimi
naitė, gaudavo pasiskaityti lietuviš
kų knygelių ir jas slėpdavo nuo žan
darų. Šiuo metu gyvena Perthe pas 
dukterį p. O. Liutikienę, yra sveika 
ir stipri, skaito lietuviškus laikraš
čius ir knygas, dalyvauja lietuviš
kuose pobūviuose ir minėjimuose.Ta 
proga mes sveikiname sukaktuvi
ninkę ir linkime jai dar ilgo ir sveiko 
gyvenimo.

Red.

VISUR VISAIP
Sovietų moterys nori daugiau lū

poms pieštukų, daugiau veidams ir 
antakiams dažų, bet šių visų reik
menų, gamyba toli gražu nepatenki
na pareikalavimo. Pravdoje pas
kelbtais prekybos ministerijos duo
menimis, net padidinus moterų rei
kalaujamą gaminių kiekį dvigubai 
nebūtų galima patenkinti pareika
lavimų. Laikraštyj, kartojama senas 
priežodis - ’’būti gražia, reiškia ken
tėti. Moterų kentėjimas - gaminto
jams vargas”. Kosmetinių reikme
nių padidintą reikalavimą laikraštis 
aiškina gyvenimo standarto pakili
mu ir mergaičių ankstyvesnių bren
dimu.

* * *
Pagal 1971 m. tarp V. Vokietijos 

ir R. Vokietijos pasirašytą sutartį, 
V. Vokietija yra įsipareigojusi imtis 
priemonių prieš visus piktnaudoji- 
mus, kuriais padedama R. Vokieti
jos gyventojams ištrūkti į Vakarus. 
Vak. Vokietija yra saistoma ir Hel
sinkio Europos saugumo susitarimo, 
kuriuo garantuojamas nekliudomas 
per sienas gyventojų susisiekimas. 
R. Vokietija taip pat yra tą sutartį 
pasirašius, bet aiškina žmogaus tei
sių nuostatus skirtingai. Pagal R. 
Vokietijos interpretaciją - piliečio 
judėjimo laisvė laikoma antroje vie
toje - pirmoje vietoje pareigos tau
tai, kuri įsako jam pasilikti krašte. 
Jei Vakarai nesutrukdys nelegalaus 
judėjimo, R. Vokietija grąsanti ap
riboti turistų ir prekių tarp abiejų 
kraštų keitimąsi ir sustabdyti "žmo
nių prekybą”. R. Vokietijos požiū
riu, V. Vokietijos toleravimas įmo
nių, užsiimančių pagelba R. Vokieti
jos gyventojams pabėgti, sudaro 
’’bendradarbiavimo su kriminalis
tais” podūdį.

V. Vokietijai susidaro problema - 
grįžti prie šalto karo ar padėti lais
vės siekiantiems vokiečiams. V. Vo
kietijos vokiečiai jaučia moralinę 
pareigą padėti savo tautiečiams, bet 
iš kitos pusės jie smerkia tuos as
menis, kurie iš to daro pelningą biz
nį - padirba pasus ir nekreipia dė
mesio į pergabenamų žmonių svei
katą. Pergabenimas dažniausia 
vyksta sunkvežimiuose, prekių dė
žėse, dvigubų grindų slėpynėse. Pa
bėgėliai pasiekia paskyrimo vietą 
kartais visai išsisėmę. Vieno asmens 
pergabenimas kainuo apie 1000 dol.

Mūsų Žemėje jau yra
4 BILIONAI ŽMONIŲ

Jungtinių Tautų metraščio duo
menimis, mūsų žemės gyventojų 
skaičius jau 1976 m. viduryje pasie
kė 4 bilionus, per vienerius metus 
priaugo 77 milionai.

Jei tas prieauglio procentas 
(1.9%) nepasikeis, tai iki 2013 metų 
žemės gyventojų skaičius padidės 
iki 8 bilionų.

Didžiausias prieauglis yra Afri
koje. Ten kai kuriose valstybėse 
kasmet priauga 3% gyventojų.

Europoje žmonių prieauglis yra 
daug mažesnis. Ten iš 36 valstybių 
27-niose prieauglio vidurkis tesuda
ro ik 1%.

Minėtas metraštis nurodo, kad 
Meksikos sostinė Mexico City su 
8,628,025 gyventojais yra didžiau
sias miestas, pralenkęs ir Tokio su 
8,442,634 gyventojais.

New Yorkas tada turėjo 7,481.000 
Londonas - 7,167.000, Maskva - 
7,734.000 gyventojų.

* ♦ ♦
Japonai surado būdą paversti 

minkštąjį anglį į koksą, kuris tiks 
geležies tirpykloms. Tokios anglies 
yra daug Viktorijoje. Pradžioje ma
noma pastatyti bandomuosius įren
gimus, kurie kaštuos apie 40 mil. 
dol. Jei bus tas sėkminga, japonai 
numato investuoti apie 500 mil. dol.
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PLESKIM KULTŪRINIUS RYŠIUS

Mūsų svečiai Bernardas Braz
džionis ir Juozas Kojelis, grįžę 
Amerikon, paskelbė savo įspūdžius 
spaudoje. Kadangi tai liečia mus vi
sus, tai Red. mano, kad jų įspūdžiai 
ir sugestijos bus įdomios visiems 
skaitytojams. Čia persispausdiname 
iš ’Pasaulio Lietuvio” jų duotus pa
reiškimus reporteriui.

Red.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
kultūrinio bendradarbiavimo prog
ramoje, šalia solistų, tautinių šokių 
ir kitų ansamblių, sporto grupių, jau 
senokai buvo balsų į atokiąsias Lie
tuvių bendruomenes ’’pasiųsti” ra
šytojų bei kultūrininkų. Daina ir šo
kis ne tik daugeli savųjų stipriau 
pagauna, bet šokėjai ir dainininkai 
labiau tinka reprezentacijai sveti
muosiuose. 0 ’’pasirodymas sveti
miesiems” iki šiolei mums vyko ne
blogiausiai: palankūs, ir net entu
ziastingi, svetimųjų spaudos atsilie
pimai negalėjo mūsų nedžiuginti. 
Kultūrininkai kantriai laukė savo 
eilės. Ir štai, dabartiniam PLB pir
mininkui B. Nainiui, patiems aus- 
traliečiams (Dr. A. Mauragiui) prieš 
porą metų pasiūlius, šiais metais 
pavyko mestą minti realizuoti: su 
kultūrine "misija” i Australiją pa
siųsti rašytoją. PLB kandidatu pa
rinko poetą Bernardą Brazdžionį. 
Pernai metais užmegztas poklabis 
tuo reikalu su Australijos Bendruo
menės Krašto Valdybos pirmininku 
Dr. A. Kabaila. Valdybos posėdyje 
pasiūlymą priėmus, buvo sudarytas 
komitetas, kuriam vadovauti išrink
tas Dr. A. Mauragis Sydnejuje. 
Nustatytas poezijos vakarų planas. 
Numatyta vakarus surengti Sydne
juje, Adelaidėje ir Melbourne (jei 
sąlygos leistų, pridedant Brisbanę, 
Canberra). Apie rašytojo atvykimą 
ir poezijos vakarus daug ir plačiai 
informavo bendruomenės savait
raštis ’’Mūsų Pastogė”, kurią reda
guoja poetas Vincas Kazokas. Pir
mosios žinios pasirodė 1977 m, rugp. 
12 numeryje: ’’Laukiame poeto B. 
Brazdžionio. Jau yra tikra, kad poe
tas Bernardas Brazdžionis atvyksta 
i Australiją ateinančių metų vasario 
pradžioje”.

Vakarai įvyko: Sydnejuje vasario 
18 d.; Canberroje vasario 23; Ade
laidėje - vasario 25 ir Melbourne - 
kovo 4.

Australijos sostinėje, Canberroje, 
maža tėra lietuvių, bet ir čia, savai
tės viduryje, susirinko būrelis lite
ratūros mylėtojų pasiklausyti tolimo 
svečio. Gi kitose, didžiosiose koloni
jose, žmonių prisirinko pilnos salės. 
Svečią poetą sutiko ir priėmė entu
ziastingai. Korespondencijoje iš 
Sydnejaus "Dirvoje” jos bendradar
bis A. Laukaitis rarp kitko rašė: 
’’Salė pilnutėlė tautiečių. Matosi ir 
nemažai tokių, kurių jau eilė metų 
neteko niekur matyti. Atrodo, ma
giškas poeto vardas ir juos iš savo 
palėpių atvedė į mūsų lietuvišką 
klubą”.

Kiekviena vietovė vakarų prog
ramas papildė savais menininkais, 
savomis literatūros, dainos bei sce
nos jėgomis. Sydnejuje literatūriš
kai vertingą sutikimo žodį tarė poe
tas Kazokas; Adelaidėje šiltą įvado 
kalbą pasakė literatas Pr. Pusdeš- 
ris; dainomis programą gražiai paį
vairino P. Rūtenis Sydnejuje, G. 
Vasiliauskienė Adelaidėje ir J. Rū
bas Melbourne. Adelaidėje eilė dek
lamatorių - aktorių ir jaunimo - pa
rodė, kaip svečias poetas yra buvęs 
jų mėgiamas ir gausiai naudojama jo 
kūryba.

Kartu su poetu Brazdžioniu (ku
riam kelionę apmokėjo PL Bend
ruomenė), laimingu sutapimu į Aus
traliją (sava iniciatyva ir savomis 
lėšomis) vyko žurnalistas - redakto
rius Juozas Kojelis su žmona. Juodu 
trijuose miestuose buvo tarsi rašy
tojo palydovai, matė vakarų publi

. Mūsų pastogė Nr..28, 4§78.74Lps.k 6

ką, jautė nuotaikas, girdėjo atsilie
pimus ir patyrė australiečių lietuvių 
kultūrinį bei literatūrinį pulsą.

Paklausėme J. Kojelį:
— Kokia jo, politiko visuomeni

ninko ir žurnalisto redaktoriaus 
nuomonė dėl kultūrinio lietuvių 
bendradarbiavimo nutolusiuose 
kontinentuose?

— Kultūrinėmis vertybėmis pasi
keitimas, nėra abejonės, būtinas. 
Prieš metus nuvykęs į Venezuela, aš 
ten pajutau kultūrinį žmonių troš
kulį, ir tuojau sudariau galimybes 
pakviesti pas juos su savo kūryba 
poetą Brazdžionį. Gaila, kad dėl kitų 
įsipareigojimų ir jam nepatogaus 
laiko, Brazdžionis negalėjo venecu- 
eliečių pradžiuginti savo poezija. 
Džiaugiuosi, kad PLB jį ryžosi ’’pa
siųsti” pas Australijos lietuvius. Ten 
poeto svečio sutikimas ir priėmimas 
buvo nepaprastas. Bendruomenės 
centro valdyba čia neprašovė pro 
šalį. ’’Dvasios maisto”, turiningo lie
tuviško žodžio, meninės kūrybos, 
pasirodo, žmonės yra ištroškę ne
mažiau, kaip ir fizinių atrakcijų. At
simenu, gal daugiau kaip prieš de
šimtį metų Brazdžionio redaguoja
mo "Lietuvio Dienų "žuranlo viena
me vedamajame (gal paties redak
toriaus parašytame) buvo rašoma, 
kad sportas (tada ką tik po krepšinio 
išvykos Australijon) uždega žiūrovo 
jausmus, sujaudina širdis ir pakelia 
dvasią, bet reikia ir to, kas tas "už
degtas širdis” nepaliaujamai gyvas 
palaikytų, kas nuolat kurstytų lie
tuvišką dvasią, kas žmogų turtintų. 
”Panem et circenses” minių šauks
mas reikia išklausyti, bet po cer- 
censes”, t.y. žaislų, reikia ir 
’’panem”, t.y. dvasinės duonos, kad 
paviršutiniam entuziazmui išblėsus, 
kažkas mus maitintų iš vidaus. Tas 
’’vidinis maistas” ir yra kultūrinės 
vertybės. Aš laikau, kad lietuviškos 
’’dvasios maistas” yra mūsų lietu
viškasis menas, lietuviška literatū
ra, lietuviškas poezijos žodis. Tai 
galėtų dabar ’’patvirtinti” ir ’’savu 
kailiu” patyręs rašytojas Brazdžio
nis.

— Įdomu, kaip Australijos lietu
vių kultūrinis gyvenimas atrodė 
Brazdžioniui ir kokios būtų jo su
gestijos ateičiai?

— Apie vakarus rašė jų spauda, 
ką ’’savo kailiu” patyriau, įspū
džiams nupasakoti būtų ilga kalba, 
tat atsakysiu tik trumpai apie jų 
kultūrinę veiklą. Australijos lietu
viai, nors ir labai toli nuo Amerikos 
kontinento (mūsų spauda juos pa
siekia po 2-jų, 3-jų mėnesių!), man 
sudarė įspūdį kaip didelė ir kultū
ringa, pasiekusi daug gerų rezulta
tų, jėga. Žymus jų veiklos pliusas 
yra tas, kad didžiuosiuose miestuo
se, kur buvau, turi pasistatę ar įsi
giję visuomeninei, kultūrinei kito
kiai veiklai patogius, visus jų porei
kius patenkinančius namus su gero
mis salėmis ir kitais priedais. Syd- 
nejus ir Melbournas neturi savų pa
rapijos centrų bei bažnyčių, užtat jie 
kompaktiškai buriasi prie savo 
bendruomeninių namų - klubų, ar 
kaip tie ten juos vadina. Adelaidėje 
be bendruomenės namų, yra para
pija, kuri turi puikų parapijos centrą 
su sale, archyvu, kambariais jauni
mui, lituanistinei mokyklai ir net 
patogius kambarius svečiams (kur ir 
mes buvome svetingai kun. A. 
Spurgio priimti). Vienoje kolonijoje 
veikla daugiau išvystyta kultūros ir 
teatro srityse, kita turi daugiau ir 
stipresnių menodailės pajėgų, dar 
kitur - stipresnis veikimas visuome
niškai, politiškai, ryškiau išeinama į 
australišką spaudą, pasiekiami net 
Australijos valdžios asmenys. Žino
ma, tai priklauso nuo vadovaujančių 
asmenų polinkių ir sugebėjimų.

Atskira kalba būtų apie australie
čių lietuvių rengiamas kas antri me
tai grandiozines su plačia programa 

"Lietuvių Dienas”, apie kurias dau
gelis žinome iš spaudos. Australijos 
lietuviai turi pakankamai geros savo 
spaudos: "Mūsų Pastogę” Sydnejuje 
ir "Tėviškės Aidus Melbourne, nes
kaitant vietos biuletenių.

Man asmeniškai buvo įdomu susi
tikti ir susipažinti su Australijos 
rašto žmonėmis, kurių iš seniau pa
žinojau tik vieną kitą, bet žinojau 
apie juos iš spaudos ir jų metraščių 
bei knygų. Pulgis Andriušis nuėjęs 
amžino poilsio į Adelaidės mirusiųjų 
karalystę, buvo ’’išplaukęs į plačiuo
sius lietuvių literatūros vandenis” ir 
jau visiems žinomas kaip reto talen
to rašytojas. Savo stipriu poetiniu 
talentu poetas Vincas Kazokas, am
žiumi ir kūryba ’’žemininkų” kartos 
atstovas, vertas visuotino išeivijos 
pažinimo ir pripažinimo. Geros poe
zijos rinkinį 1977 m. išleido sydne- 
jiškis J .A. Jūragis. Ir už Australijos 
ribų jau žinoma beletriste Agnė 
Lukšytė. Originalūs A. Veščiūnaitė, 
V. ir J. Janavičiai, nuoširdžios M.M. 
Mykolaitytė-Slavėnienė ir A. Priž- 
gintaitė. Adelaidė turi savo nepa
mainomą keliuose žanruose besi
reiškiantį Pr. Pusdešrį, Melbournas 
- gerai eiliuojantį J. Mikštą ir gilaus 
turinio M.I. Malakūnienę. Yra ir 
priaugančių, kaip L. Šimkutė. Visų 
neišskaičiuosi. •: „u

0 menininkai, dailininkai, skulp
toriai, man rodos, ryškiau yra įsi
terpę į Australijos meno pasaulį, 
negu JA V-bėse. H. Šalkauskas, E. 
Kubbos, L. Urbonas, A. Vaičaitis, A. 
Vingis, Jomantas ir Zikaras, Pocie
nė, tai tik keletas vardų, kuriuos 
paminėjus, man kyla mintis, kad 
būtų galima "kultūrinių pasikeiti
mų” programoje sudaryti Australi
jos lietuvių dailininkų "keliaujančių 
parodą, ją atvežti į Ameriką ir paro
dyti eilėje kolonijų.”

— Kokia būtų dėl to Kojelio nuo
monė?

— Meno parodai pritardamas, aš 
sakyčiau, kad mes galėtume čia at
sisiųsdinti ir vieną kurį žymesnį ra
šytoją ar poetą. Jis čia būtų nemaža 
atrakcija, ir vakarai, kas juos be- 
ruoštų, turėtų pasisekimą. Kūrybos 
pasaulyje australiečiai turi kuo 
pasirodyti ir pasigirti. Ir mes turime 
juos pamatyti ir išgirsti, kad nesi
jaustų jie atstumti ar "nurašyti”. Iš 
kelių vakarų pajamų būtų galima ir 
kelionės išlaidas padengti, neieškant 
oficialių mecenatų.

— Ar poetas Brazdžionis tam pri
tartų?

— Pritariu visu 100 nuošimčių - ta 
mintis lyg iš mano burnos būtų iš
traukta.

J. Kojelis:
— Bet nusisukdamas nuo meno ir 

literatūros, kur tų sričių kūrėjai 
daugiausia yra jau subrendę žmo
nės, aš norėčiau tarti žodį dėl to, kas 
man Australijos lietuviuose skau
džiausia, būtent, dėl jaunimo. Tiesa, 
jis,ir šoka, ir dainuoja, ir sportuoja 
(jų sportininkai itin ambicingi). 
Australijos lietuvių jaunimas yra 
nykstanti bendruomenės kūno dalis. 
Ir tatai kelia didelio rūpesčio pa
tiems vietos lietuviams. Čia, manau, 
būtų reikalinga skubi ir efektinga 
pagalba. Sustabdyti jaunimo nuby
rėjimui reiktų pasiųsti iš JAV ge
riausius jaunimo organizacijų vei
kėjus (jaunus žmones), kurių jau tu
rime ir puikių ir efektyviai pasireiš
kusių. Caveant consules, operacija - 
jaunimas! Sukruskime, kol dar yra 
už ko užsikabinti!

R.R.

ŠYPSENOS

— Jonuk, kada dienos būna trum
piausios?

— Kai nėra pamokų.
*

Infliacija - perpiešimas dolerio per 
pusę, neperplėšiant jo popieriais.

BRAŽINSKAI REIKALINGI
PAGALBOS

Čia mes spausdiname Prano ir 
Algirdo Bražinskų laiško,rašyto An
tanui Kramiliui, ištrauką, iŠ kurios 
matome, kad jie reikalingi mūsų pa
galbos. Red.

Mūsų byla vis dar svarstoma Imi
gracijos įstaigoje. Rusai okupantai 
deda visas pastangas mus apšmeižti, 
atgauti ir sunaikinti. Sunkiausia yra 
tai, kad mums neduodamas įsidarbi
nimo leidimas, kol neužsibaigia imi
gracijos byla. Kankina laukimas, 
grėsminga nežinia ir netikrumas dėl 
ateities. Šiek tiek vilties teikia 
kongresmenas Robert K. Doman iš 
Santa Monikos, Calif. Jis Kongrese 
įnešė rezoliuciją, kuri sustabdytų 
mūsų deportaciją Sovietijon. Pana
šią rezoliuciją Senate neseniai įnešė 
senatorius Pete V. Dominki. Tačiau 
tų rezoliucijų priėmimas gali parei
kalauti dar nemažai laiko. Būtina tą 
reikalą pagyvinti bei pagreitinti pa- 
siunčiant JAV Konresan ir Senatan 
kaip galima daugiau laiškų. Būtų 
gerai, jeigu ateitų laiškų ir iš tolimos 
Australijos. Tai parodytų, kad rei
kalas yra pasaulinio masto. Prie šio 
laiško pridedame kelis laiškų pavyz
džius. Juos tereikia pasirašyti ir iš
siųsti.

Mes esame labai dėkingi Austra
lijos lietuviams už brolišką pagalbą 
Turkijoje ir Amerikoje. Girdėjome, 
kad nemažai Australijos lietuvių 
dalyvaus Lietuvių Dienose-Toronte. 
Mes kol kas niekurnegalime paju
dėti, nes neturime nei kelionės do
kumentų, nei pinigų. Tačiau gal ka
da nors tolimoje ateityje pasimaty
sime su mielais Australijos lietu
viais ir asmeniškai išreikšime savo 
padėką.

Su gilia pagarba,
Pranas ir Algirdas Bražinskai

Čia patiekiame Congresman’o 
Robert K. Dornan ir senatoriaus 
Pete V. Dominici adresus ir prašy
mo pavyzdį, kurį nusirašius pasira
šyti, nurodyti savo adresą ir pasiusti 
adresatams. Tokie prašymai tikrai 
gali daug padėti Bražinskams. Red.

I wholeheartedly support your 
Private Bill in the House of Repre
sentatives which would allow a 
Lithuanian refugee Mr. Pranas Bra
žinskas and his son, Algirdas Bra
žinskas, to remain in the United 
States.

I think it is inhuman even to con
sider any deportation of the father 
and son Bražinskas to certain death 
in Soviet Union.

Please do everything possible to 
help them stay in the United States. 
I hope and pray for justice.

Sincerely yours,
My address is:

Congressman Robert K. Doman 
Congress of the United States 
House of Representatives 
Washington, D.C. 20515

ir>
* . . • . » - 

Senator Pete V. Dominici 
Senate Office Building 
Washington, D.C. 20510

* *
Rusija mane baugina. Žmonės au

tobuse yra tokie rimti, kad atrodo, 
lyg kad jie eitų į elektros kėdę.

Boksininkas Mohamud Ali, 
Sovietų Rusijoj vizito metu

Lokiai turi silpnas akis, bet labai 
gerą klausą ir uoslę.

*
Meškeriotojų laukimas prie meš

kerės ir Sov. Sąjungoje stovėjimas 
eilėse prie krautuvių bus įskaitomas 
į laiką pensijoms gauti.
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SPORTININKAI AMERIKOJE
PAKELIUI Į TORONTO

Antanas Laukaitis

Ir štai, pagaliau po ilgo ir sunkaus 
darbo Australijos lietuviai sporti
ninkai su keliolika savo svečių, pa
kilo į Pasaulio Lietuvių Dienas ir t »n 
būsimą P.L. Sporto Šventę. Gražus 
būrys sydnejiškių taria paskutinį 
’’Sudiev” savo draugams, giminėms 
ir kitiems prieteliams, paliekan
tiems Australijos krantus. Pilnas 
aerodromas mirga žaliukų, tai vis, 
gražiomis žaliomis, išeiginėmis uni
formomis pasipuošę sportininkai, 
kurių krūtines puošia auksinis ’’Aus
tralian • Lithuanian” įrašas, 
papuoštas sportiniu ženklu ir lietu
viškomis spalvomis. Atskirame at
sisveikinimo kambaryje vienas po 
kito mirga foto ir filmų aparatai ir, 
jiems nutilus, "Palangos” kelionių 
biuro savininkai Marica ir Romas 
Cibai, kurie taip rūpestingai parūpi
no visus kelionių bilietus, būdami ir 
sportininkų rėmėjai, įteikia ALFAS 
pirmininkui A. Laukaičiui specialų 
įrašą, kurį sportininkai nuvežė Pa
saulio Sporto šventės rengėjams. Ir 
vėl pokšti aparatai, paskutinis 
rankų paspaudimas ir mūsų žaliukai 
su kartu važiuojančiais svečiais - 
palydovais, jau sėdi didžiuliame 
amerikiečių Jambo lėktuve. Nepilna 
šimtinė lietuvių paskęsta šiame mil
žine, kuris gražiai pakyla ir pasuka 
vakarų kryptimi.

Kelionė tikrai įspūdinga, pirmieji 
pavakariai, kai kam pirmosios bai
mės nuplovimas vienokiu ar kitokiu 
spiritėliu, kai mūsų redaktorius 
Vincas Kazokas, nors ir su susirūpi
nusiu veidu, o gal ir pirmosios oro 
kelionės išgąsčiu pradeda šachmatų 
partiją. Ir, po poros valandų ramaus 
skridimo, mes jau Aucklande. Ap
žiūrime lenguose išstatytus, laisvus 
nuo mokesčių pirkiniu  šiurių kainos 
yra gerokai brangesnės negu Syd- 
nejuje, pabandome skystoko alaus, 
kuris irgi negali prilygti australiš
kam, kai berniukų komandos vado
vas Jurgis Liutikas, anksčiau pats 
ilgus metus gyvenęs šiame mieste, 
tur būt, prisimena kažką tai, nes 
jo žvilgsnis atrodo yra kitoks, ste
bint vietines maori merginas, par
davinėjančias įvairius dalykus.

Palikus N. Zelandiją, spaudžiame 
link Havajų. Vienu metu lėktuvas 
papuola į oro duobes ir jį truputį pa
purto. Iš bafsta kai kurių veidai, 
Laima Motiejūnaitė kone rožančių 
pradeda kalbėti, kai Jurgis Karpa
vičius gana susirūpinusiai pasako, 
kad jam tikrai geriau šachmatus ar 
pokerį žaisti namuose, jaučiant po 
kojomis tvirtą žemės pagrindą. Bet 
tai tik truputis nerimo. Lėktuvas vėl 
išsilygina, duodama skanūs, pietų ar 
vakarienės valgiai,pradedama rody
ti iš karto net dvi filmos. Vieni pri- 
snūsta, kiti stebi baletą su kawbo- 
jais, kai mūsų išvykos daktaras Liu
ką, kartu su kitais vadovais jau pra
deda neolimpinį pokeriuką. Nors ir 
nelabai patogu neturint stalo, tačiau 
žaidimas tas pats ir blefuoti galima 
ir tokiose sąlygose.

Pagaliau po ilgoko skridimo jau 
atsiduriame ir Amerikos žemėje - 
gražiuose Havajuose - Honolulu. Čia 
reikia visiems išlipti, pasiimti visus 
savo daiktus ir pereiti per imigraci
jos ir muitinės įstaigas. Žmonių la

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
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bai daug, tačiau viskas eina labai 
tvarkingai, hobartiškis Adomas 
Kaitinis padovanoja gražiai ameri
kietei tarnautojai australišką meš
kiuką ir per jos vartus ėję sporti
ninkai yra beveik visai neklausinė
jami ir praeina labai lengvai, nors ir 
kitiems jokių kliūčių nėra. Esame 
jau Amerikos žemėje. Gaila, kad ne
galime čia išeiti, nes man iš anksčiau 
žinomas Honolulu miestas, būtų 
labai įdomu pamatyti ir kitiems. 
Kelionė iki Los Angeles yra gera, 
daugumas jau apsiprato su lėktuvo 
aplinka, tik mūsų mažasis "mascot" 
Petriukas Gustafson, kuris išdidžiai 
visam lėktuvui demonstruoja savo 
sportinę lietuvišką aprangą, truputį 
su negaliuoja, tačiau, tas greitai 
praeina ir mes jau gražiajame An
gelų mieste. Prieš išlipant dar lėk
tuve per garsiakalbį pranešama, kad 
Australijos lietuvių sportininkų 
grupė yra laukiama viename aero
dromo laukiamojo kampe. Dingsta 
baimė, kad galime būti nepasitikti.

Ir jau mes Los Angeles aerodro
me. Šone iš karto pastebima lietu
viška vėliava su užrašu, kad čia lau
kiami Australijos lietuviai sporti
ninkai. Ir žmonių, žmonių apie ją. 
Jauni, seni, moterys, vyrai, spindi 
lietuviški veidai ir iš visų pusių gir
disi sveikinimai ’’Sveiki Australijos 
lietuviai sportininkai”. Iš minios 
žmonių išsiplėšia inž. Algis Šėkas, 
Los Angeles ’’Bangos” sporto klubo 
pirmininkas, senas mano draugas, 
su kuriuo pradėjome žaisti I-je Aus
tralijos lietuvių sporto šventėje 
Melbourne. Karštas rankų paspau
dimas ir Algis supažindina mane su 
kitais komiteto ir apylinkės valdy
bos nariais, prašydamas visų svečių 
eiti prie pirėmimo stalo, kur duoda
ma vokai su apgyvendinimo, žaidy
nių ir. pobūvių informacijomis. Gra
žioji valdybos nario Dapšio žmona, 
žinoma vietos solistė, su šypsena 
sveikina kiekvieną ir duoda infor
macijų vokus. Pirmosios pažintys, 
susipažinimai, įspūdžių dalinimais, 
yra tikrai kažkas nepaprasto. Kur 
tik pažiūri visur gražiai pasipuošę 
mūsų žaliukai vyrai ir merginos - 
sportininkai. Girdisi vietinių lietu
vių pagyros žodžiai: ’’Matai, Matai, 
kaip tie australai yra gražiai pasi
puošę, net ir kengūras su lietuviš
komis spalvomis yra papuošę”. Tik
rai smagu girdėti tai ir dar smagiau 
matyti, kaip mūsų jaunieji savo pir
mąją kelionės dalį pradeda taip išdi
džiai ir atkreipia ne tik lietuvių, bet 
ir daugybės amerikiečių dėmesį. 
Argi gali kas nors būtį ir didinges
nio, kai apie 70 žaliukų parodo Ame
rikai, kad ir Australijoje yra gražių, 
jaunų ”Lithuanians”.

Pirmasis vakaras Los Angeles yra 
poilsio vakaras, nors jau vietos jau
nimas greitomis suruošia jaunimo 
susipažinimą ir pirmosios pažintys 
virsta draugyste. Apsigyvenu pas 
savo prietelį, su kuriuo prieš daugelį 
metų gyvenau Bondi bute, Vytautą 
Karosą. Jis dabar jau vedęs, dirba 
kaip elektrikas Hollywoode ir jo 
gražiame name daugybė jam as
meniškai užrašytų žymiųjų artistų 
nuotraukų. Prisimename draugus, 
dalinamės įspūdžiais, o jo žmona 
austrė, tuoj pat karališkai vaišina. 
Jaučiuosi kaip namuose.

Bus daugiau

BALTŲ SAVAITĖ ADELAIDĖJE

Atkelta iš p. 1 „ . .r Prisipažino,
kad jo,kaip Immigracijos ministerio, 
pareigos nėra lengvos dėl pasaulyje 
susidariusios politinės padėties, bet, 
žiūrint iš žmoniškumo taško, jis daro 
viską, kad palengvintų nelaimingųjų 
pabėgėlių likimą. Jis ragino nepra
rasti vilties, pats tikėdamas, kad 
ateis laikas, kada žmonės patys ga
lės laisvai apsispręsti savo likimą.

C. Hurford, visų nustebimui, rado 
reikalą perduot ALP Caucus nutari
mą dėl pakeitimo Pabaltijos tautų 
de jure pripažinimo Sovietų Sąjun
gai. Jis lyg ir bandė teisinti, kodėl 
tas buvo padaryta, bet tas jam nela
bai vyko. Immingracijos ministeriui 
ir Sen. Davidson pabaltiečių vardu 
buvo įtektos dovanos.

šeštadienį, birželio 17, buvo viena 
iš svarbesniųjų dienų, tai antroji 
Baltų Convencija. Convenciją atida
rė pats Immigracijos ministeris 
M.J.R. McKellar, dalyvaujant Fe
deralinės ir valstijos vyriausybių 
pareigūnams. Visi pakviestieji kal
bėtojai savo srityse buvo gerai pasi
ruošę ir jų paskaitos buvo labai įdo
mios. Gaila, kad klausytojų, kurie 
domėtųsi tokiom svarbiom temom, 
kaip ’’Dvilypės pilietybės klausimas 
Australijos pabaltiečių tarpe”, arba 
nepaprastai gerai paruosta T.R. 
KlcGlynn paskaita ’’Pabaltijos ir 
Australijos viešoji nuomonė”, buvo 
nedaug. Tokias paskaitas nedažnai 
galime išgirsti, o jas turėtų girdėt 
visi jauni ir seni. T.R. McGlynn iš 
profesijos mokytojas, bet vargu ar 
geriausias politikas galėtų jam pri
lygt. Jis puikiai nusimano ir pažį sta 
Sovietų santvarką jų imperijalisti- 
nius siekius ne vien Europos kraš
tuose, bet skverbimąsi į Aziją. Jis 
kaltino australų naivumą, kurie tiki 
rusų propagandai, ragino pabaltie- 
čius rodyti daugiau agresyvumo, 
kritikavo, kad baltai neparuošia pa
kankamai jaunimo politiniam dar
bui, davė praktiškų ir gerų patari
mų. Parlamento narys M. Hodgman 
stipriai puolė Vakarų pasaulį už 
Baltų tautų laikymą vergijoje, žadė
jo spausti Australijos vyriausybę, 
kad Baltų klausimas būtų neatidė
liojamai iškeltas Žmogaus Teisių 
Sesijoje, taip pat svarstant imperi- 
jalistinius, kai kurių tautų siekius. 
Jis užgyrė pabaltiečių nenuilstamas 
pastangas kovoje už savo kraštų 
laisvę ir žmogaus teises.

Tą patį šeštadienio vakarą Ade
laidės Town Hall salėje buvo su
ruoštas Baltų jaunimo koncertas. 
Pirmąją programos dalį pradėjo 
Andres Lomp melodeklamacija, 
akompanuojant Vaike Walton. Ne
žinau kurio estų poeto žodžiai buvo 
sukurti ir vykusiai pritaikinti šio 
vakaro progai. Vėliau sekė dar pora 
deklamacijų. Žiūrovai šiltai sutiko 
tris mergaites, kurios maloniais bal
sais išpildė 3 estų liaudies dainas, 
latvių jaunimo grupė, viena mergina 
ir 3 jaunuoliai, kurie bando ieškoti 
laimės, kaip "pop” dainininkai ir 
muzikantai, išpildė 5-kias savo kom
pozicijas. Nežiūrint, kad instrumen- 
taliniai ir balsiniai grupė buvo stipri, 
savo apranga, laikysena ir progra
ma, lyg ir nesiderino prie Baltų tau
tinio koncerto, tuo labiau, kad laike 
programos reklamavo savo naujai 
išleistą plokštelę. Antroji koncerto 
dalis ėjo be priekaišto, kurioje visų 
trijų tautybių grupės pasirodė su 
tautiniais šokiais ir trys jaunuolės 
kanklėmis gražiai išpildė 3 liaudies 
dainas. Visos tautinių šokių grupės 
buvo gerai paruoštos ir parodė savo 
tautinį šokio charakterį. Lietuvių 
tautinių šokių grupė, p. V. Venciaus 
priežiūroje, pasirodė gana stipriai. 
Pirmą šokį ’’sadutė” pašoko mergai
tės, toliau sekė ’’Landytinis" ir ’’Ma
lūnas” abu šokiai gana sudėtingi 
reikalauja susikoncentravimo ir 
vikrumo, bet mūsų jaunimas nepa
simetė šoko lengvai ir dinamiškai. 
Šalia manęs sėdėję australai teira
vosi, kokios tautybės ši grupė? Ma

lonu pastebėt dar ir tai, kad mūsų 
šokėjų rūbai buvo tvarkingi ir spal
vingi, gerai derinosi scenoje. Neži
nau kieno buvo gera mintis scenos 
dalyvius, pasibaigus programai, ap
rūpinti tautinėmis vėliavėlėmis, ku
rios atskyrė tautines grupes. Jauni
mas nubėgo nuo scenos su vėliavė
lėm rankose ir į taktą mosykavo 
plojantiems žiūrovams. Mūsų šokėjų 
grupė tikrai atidavė savo tautinę 
duoklę Baltų jaunimo koncertui.

Sekmadienį, birželio 18 dieną, iš
tremtųjų minėjimas. Baltų Tarayba 
kiekvienais metais stengiasi šį liūd
ną ir baisų įvykį perduoti laisve be
sidžiaugiantiems Australijos pilie
čiams. Apeigos prasidėjo vainiko 
padėjimu prie karių paminklo North 
Terrace. Žinau, kad jau antri metai 
iš kaikurių politinių grupių daromi 
užmetimai ir trukdymai šiai tradici
jai įvykdyt, bet nežiūrint to, Baltų 
Taryba šias teises išsikariauja. Tik 
labai gaila, kad neparodome tinka
mos jėgos ir stiprybės, susirenkam 
tik maža saujelė vyresnio amžiaus 
žmonių. Šiuo atveju turėtume būti 
daugiau organizuoti ir susipratę.

Įspūdingos apeigos vyko St. 
Francis Xaver katedroje, kuri buvo 
pilna australų ir savųjų. Paskiri ir 
jungtiniai chorai drebino šaltas ka
tedros sienas, iš visų kūrinių liejosi 
galingas skundas ir ryžtas. Dr. I.V. 
Ozols įžanginė kalba jaudino susi
rinkusius. Visų trijų tautybių dva
sios vadai atliko jiems pavestas pa
reigas, o vyskupas P. Kennedy šia 
proga pasakė gilių minčių pamokslą, 
pabrėždamas Baltų tautų tragišką 
likimą, ir kad pasaulis nukrypo nuo 
tiesos ir žmoniškumo kelio. Jis su
teikė palaiminimą visiems susirin
kusiems, meldė Aukščiausią stip
rinti visus tikėjime, viltyje ir meilė
je.

Solistė G. Vasiliauskienė gražiai 
pagiedojo solo Avė Maria, Luigi 
Lucci ir mūsų choras, diriguojant p. 
G. Vasiliauskienei, pagiedojo J. 
Dambrausko Maldą. Visi chorai ge
rai paruošti skambėjo didingai ir 
galingai. Ligi ašarų jaudino, kada 
vieno likimo sesės ir broliai giedojo 
tautos Himnus. Solistėms ir cho
rams vargonavo J.C. Govenlock.

Nors, kaip minėjau, australų 
spauda buvo šykšti, bet radijo stotis 
5 DN per kelis atvejus Baltų savaitę 
pareklamavo, taip pat gražiai atsi
liepė ir kelios televizijos stotys, ku
rios sekė visą eigą: parodė parodos 
atidarymą, vykstančią Convenciją, 
vainiko padėjimą, ir visą procesiją 
su vėliavomis, einant į katedrą.

Subalansavus Baltų savaitės pa
rengimus Adelaidėje, reikia pripa
žinti, kad Baltų Taryba atliko milži
nišką darbą, kas liečia propagandą ir 
mūsų tautines aspiracijas. Šia proga 
tenka palinkėti Baltų Tarybos ats
tovams sveikatos ir ištvermės. Taip 
pat organizacijoms Pabalt. Mot. Są
jungai, chorams, tautinių šokių gru
pėms - jų vadovams ir pavieniems 
asmenims, kurie atidavė savo įnašą 
siekiant laisvės Baltų tautoms.

E. Dainienė

Genuvos policijos puskarininkis 
Antonio Adamo, Italijoje, užvedė 
teisme bylą, prašydamas anuliuoti 
jo vedybas, nes pagal naują įstaty
mą (sulyginus vyrų ir moterų teises) 
šeima liko be vykdomosios valdžios. 
Policininko nuomone, įstatymas dėl 
lygių teisių arda šeimos vienybę, 
kurios siekia Italijos konstitucijos 29 
straipsnis.

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo metodas.

Lietuviams 10% nuolaida.
Skambinti po 4 v. vakaro (046) 

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEJAUS LIETUVIAMS

Australijos Lietuvių Fondas, 
įsteigiąs 1972 m., tapo įteisintas, 
įregistruotas ir apsaugotas Austra
lijos vyriausybės įstatymais ir gavo 
naują vardą: ’’Australian Lithuanian 
Foundation”.

Fondo pagrindinė užduotis yra 
skatinti, remti ir propaguoti lietuvių 
tautos kultūrą, meną, lituanistiką ir 
kitas mūsų tautines apraiškas, nes 
mūsų visų pagrindinis tikslas neiš
nykti tremtyje šiame didžiajame 
kontinente.

Fondui stiprėti ir augti reikalin
gas visų sąmoningų lietuvių nepa
liaujamas rėmimas. Fondo veiklos 
sėkmė priklausys nuo jo rėmimo 

aukomis, nes lėšų gausumas nulems 
Australijos lietuvių kultūrinių rei
kalų plotmę ir mastą. Neužmirškime 
kad mūsų pačių sudėtos lėšos bus 
panaudotos vien tik Australijos lie
tuvių kultūriniams reikalams.

Tikslu surinkti daugiau lėšų Fon
do stiprėjimui ir augimui. Fondo 
Įgaliotinis Sydnejuje ruošia metinį 
vakarą Sydnejaus Lietuvių Klube 
liepos 22 dieną (šeštadienį) ir kviečia 
Jus, kaip sąmoningą tautietį padėti 
Fondui savo apsilankymu ir auka 
šūkiu: Australijos Lietuvių Fondo 
reikalas priklausys nuo mūsų visų.

Vakaro metu (6 vai.) bus rodomas 
spalvotas filmas Australijos Lietu
vių Meno Dienų, Melbourne 1976 
metų, o 9 vai. p. M. Cox vadovauja
ma tautinių šokių grupė ’’Sūkurys” 
šoks tautinius šokius.

B. Stašionis
A.L.F. Įgaliotinis Sydnejuje

PRANEŠIMAI

Sydnejaus Lietuvių Klube, nese
nai suorganizuotas Žuvautojų Klubo 
Valdyba praneša, kad pirmąją savo 
žuvautojų iškylą į jūrą ruošia liepos 
23 d. (sekmadienį).

Suinteresuoti šia iškyla prašomi 
atvykti į Klubą gauti reikalingų in
formaciją, užsiregistruoti ir sumo
kėti iškylos mokestį.

Žuvautojų Klubo Komitetas

RADIO VALANDĖLĖ

Birželio 14 d. naujai įsisteigusi or
ganizacija ”Ethnic Broadcasting 
Committee of W.A. (Inc.) patvirtino 
savo konstituciją ir išsirinko valdo
muosius organus. Organizacijai pri
klauso 23 etninės grupės. Pirmas 
naujos valdybos uždavinys- prašyti 
vyriausybę pašalpos. Kiek nau
joji organizacija bus naudinga - atei
tis parodys.

* *
Sekanti Radio valandėlė liepos 20 

d. 12 vai. Bus minimos Dariaus - Gi
rėno skridimo per Atlantą metinės. 
Taipogi bus paminėta Kalantos pa- 
siaukavimas.

♦ *
Liepos 23 d. Sydnejaus Lietuvių 

Klube rengiamas VIŠČIUKŲ IR 
ŠAMPANO VAKARAS.
Programoje "Ecktasy in Gold” šo
kėjai. Pradžia 6 vai. Bilietų kaina $ 3 
Įėjimas tik su bilietais.

* *
Okupuotoje Lietuvoje praeitais 

metais mirė 20 kunigų.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel: 706-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Liepos 22 d., šešt.:
A.L. FONDO METINIS VAKARAS
Liepos 23 d., sekmad. 6 vai.:

VIŠČIUKŲ IR ŠAMPANO VAKARAS

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 šeštadieny šokių 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
5% uz alų. Pasinaudokite lengvato- syklėse nurodytą aprangą.
mis.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 -11 vai.

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai.

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

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

Sydney choras ’’Daina”

KONCERTAS - BALIUS
įvyksta Lietuvių Klube liepos 29 d., šeštadienį. Pradžia 7.30 vai.

Programoje: moterų, vyrų ir mišraus choro dainos. Dir. Br. Kiveris, 
akomp. A. Laurinaitis.

Po koncerto šokiai griežiant populiariai Golden trio Klubo kapelai. 
Kviečiami visus iš arti ir toli.

Rengėjai

Kviečiame visus iš arti ir iš toli į ALB Melbourne Apylinkės Valdybos 
ruošiamą

MŪSŲ PASTOGĖS —
SPAUDOS BALIŲ

kuris įvyks liepos 29 d., šeštadienį.
Kontinentalinė muzika. Gera vakarienė. Pakvietimas $ 8, gaunami pas

F. Sodaitį, Parapijos Spaudos Kioske, telef. 569 9578
Prašome visus jau dabar užsisakyti stalus. Savo atsilankymu paremsi- 

te lietuvių bendruomenės spaudą ir maloniai praleisite vakarą.
Laukiame!

Melbourne Apylinkės Valdyba

TAUTYBIŲ KONCERTAS

Pavergtųjų Tautų Savaitę Melbourne lietuviai užbaigsime kartu su kitų 
Pavergtųjų Tautų bendruomenėmis Kew miesto salelėje bendru visų 
Tautybių Koncertu liepos 30 d., sekmadienį 6.30 vai.

Lietuvius atstovaus p. Anelės Morkūnienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė "Klumpakojis”. Pasirodys kitų tautybių chorai, solistai ir 
tautinių šokių grupės. Įėjimas tik 3 dol. Moksleiviams ir pensininkams 
tik 2 dol. Pakviesta daug australų aukštų svečių.

Mes kviečiame visus lietuvius paremti savo atėjimu Pavergtųjų Tautų 
Tarybos darbą kovoje dėl laisvės Lietuvai ir kitiems Šiaurės ir Rytų Eu
ropos kraštams. Savo atėjimu suteiksite entuziazmo mūsų jaunimui, ku
ris koncerte atstovaus lietuvių bendruomenę.

Melbourne Apylinkės Valdyba

NEWCASTELIO LIETUVIAI 
SVEČIUOSE PAS LATVIUS

Kaip tik Joninių dieną, birželio 24, 
gausus lietuvių skaičius, kurių di
džiumą sudarė choro dainininkai, 
atsilankė į latvių rengiamą Joninių 
pobūvį. Latvių jaunimo grupė iš 
Sydnejaus savo dainomis maloniai 
nuteikė svečius, o pilna salė svečių 
turėjo gražias linksmas valandas, 
šokdami bei bandydami savo laimę 
turtingoje loterijoje. Ypač buvo 
gražu, kai latvių jaunimas išėjo su 
savo orkestru ir pasirodė su tautiniu 
šokiu ’’Sudmalinis”, į kurį įsijungė ir 
vyresnieji.

Į eilę latvių tautinių šokių buvo 
įterpta ir ’’vingierka”. Šis šokis nors 
yra? vengriškas, tačiau Lietuvoje 
buvo populiarus, ir šokio nuotaikin
ga muzika bei grakštūs judesiai gal 
būt geriau tinka negu "Zobra the 
Greek”, kurio žingsnių nemokėdami, 
išeiname ne šokti, bet tik pabėgioti.

Taip su broliais latviais linksmai 
praleidome vakarą.

A.Š.

Praeitą sekmadienį Sydnejaus 
Lietuvių Klubo mažoje salėje, įvyko 
gintaro išdirbinių paroda. Ekspona
tus išstatė Darius Gakas. Gintaro 
išdirbiniai prisiųsti iš Maskvos, to
dėl suprantama, kad ten nėra jokių 
tautiniais motyvais išdirbinių - tau
todailės, o tik paprasti žiedai, apy
rankės, karoliai, broškės. Jokių me
no kūrinių nėra, bet gintaro kainos, 
atrodo, yra žemiau vidutinių krau
tuvės kainų.

Suinteresuoti gintarais gali. 
kreiptis tel. 82 0785.

RUOŠIAMA T. VALIAUS 
MONOGRAFIJA

Aldona Valiuvienė ruošiasi išleisti 
Kanadoje gyvenusio neseniai miru
sio savo vyro dailininko Telesforo 
Valiaus monografiją.

VIETOJ..
30 GĖLIŲ -
Petras ir Magdalena Šiaučiūnai 

vietoj gėlių mirusiai Jakštienei ski
ria $ 10 auką "Mūsų Pastogei”

A.a. Aleksandro Kazakevičiaus 
pagerbimui vietoje gėlių "Mūsų 
Pastogei” aukojo $ 101.E. Jonaičiai.

♦ * ♦
Čikagoje gegužės 13 d. mirė mu

zikas ir muzikos kritikas Balys 
Chomskis.

Lietuvoje jis, kungas, vadovavo 
Kauno kunigu seminarijos chorui, o 
JAV dirbo fanrike.

* * *
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