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L.K.B. Kronikos —
LIETUVIŲ REZISTENCIJOS 

IŠRAIŠKA
Sovietų Sąjungos koloni- 

jalinė imperija apima dau
gybę tautų. Įsitvirtinusi po 
Antrojo pasaulinio karo už
imtuose kraštuose, komu
nistinė sovietų valdžia veda 
vis intensyvesnę ir rafinuo
tesnę kovą prieš religiją, o 
ypač prieš katalikų bažny
čią.

Lietuva yra vienintelė 
respublika, kur absoliučią 
daugumą sudaro katalikai. 
Tad ir kova prieš religiją 
Lietuvoje yra kartu kova 
prieš katalikų bažnyčią. Už
dariusi visus vienuolynus, 
spaudą ir organizacijas, 
atėmusi visas nuosavybes ir 
suvalstybinusi visas bažny
čias, sovietinė valdžia paliko 
atdaras tik kai kurias baž
nyčias, bet ir tas apkrauna 
nepakeliamais mokesčiais, 
kuriuos išreikalauja iš ne
turtingų savo gyventojų. O 
šie, norėdami turėti neuž
darytas bažnyčias, stengiasi 
savo paskutinėmis lėšomis 
jas išlaikyti. Tuo tarpu so
vietinė valdžia skelbiasi pa
sauliui, kad pas juos esanti 
religijos laisvė.

PLB
Valdyboje

PLB Valdybos vicepirm. 
Saulius Kuprys išsiuntė 
skubius laiškus visų kraštų 
Bendruomenėms bei centri
nėms organizacijoms, pra
šydamas kraštų valdybas ir

Europos Liet. Bendruomenių vadovų suvažiavime Belgi
joje liepos 21 d. I eilėje iš k.: diplomatas Dr. A. Gerutis, 
PLB pirm. V. Kamantas, Dr. A. Kušlys (Šveicarija); II 
eilėj: J. Simanavičius (Kanada), PLB vicepirm. R. Saka- 
dolskis, kun. J. Petrošius (Prancūzija), B.L. S-gos vice
pirm. R. Šova (Anglija, J. Lukošius (Vokietija), D.B. Liet. 
S-gos pirm. Jaras Alkis (Anglija).

Lietuvos tikintieji nuo 
1973 metų pradėjo rezisten
cinę kovą, leisdami pogrin
džio laikraštį - LKB Kroni
ką, kurioje tikrais faktais 
skelbia pasauliui apie kata
likų bažnyčios priespaudą, 
tikinčiųjų persekiojimą, mo
kinių terorizavimą, teismus 
ir kunigams skirtas kalėjimo 
bausmes. Po kiek laiko pasi
rodė ir kiti pogrindžio leidi
niai.

Šių kronikų dėka visas 
vakarų pasaulis pamatė tik
rąjį sovietinės valdžios reli
gijos persekiojimo vaizdą ir 
nebetiki komunistine melo 
propaganda apie religines 
laisves. Šios LKB kronikos 
išverstos į svetimas kalbas 
sklinda po visą pasaulį ir 
garsina Lietuvos vardą bei 
mūsų pavergtųjų brolių 
kančiai.

Šį kronikų vertimo, 
spausdinimo ir platinimo 
darbą turi atlikti išeivijos 
lietuviai. Tam reikalinga 
daug lėšų, darbo ir visokių 
rūpesčių. JA V-bėse veikia 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoms Leisti Sąjunga, 

pavienius lietuvius greitai 
jungtis į bendrą akciją in
formuojant laisvąjį pasaulį 
apie 45 pabaltiečių deklara
ciją, perskaitytą rugpjūčio 
23 d. Maskvoje vakarų 
spaudos atstovams. Toje 
deklaracijoje reikalaujama 
nepriklausomybės ir apsi
sprendimo teisės Pabaltijo 
kraštams. PLB atstovas

kuri deda visas pastangas 
paskleisti LKB kronikas vi
same pasaulyje, išvertus jas 
į įvairias kalbas. Pirmoje ei
lėje yra surinktos ir jau iš
leistos kronikos keturiuose 
tomose lietuvių kalba, o šio
mis dienomis pasirodys ir 
penktasis, naujai paruoštas, 
tomas. Be to, spaudoje yra ir 
pirmasis tomas ispanų, ang
lų ir prancūzų kalbomis. Šių 
keturių knygų išleidimas 
pareikalavo daug lėšų, o pati 
sąjunga jų tiek neturi. Rei
kalinga skubi ir efektinga 
visų geros valios tautiečių 
parama. Mūsų prisidėjimas 
įgalins LKB Kronikoms 
Leisti Sąjungą paskleisti 
LKB kronikas visame vaka
rų pasaulyje ir tuo pačiu su
stiprins kovojančios lietuvių 
tautos moralę. Jie nebesi- 
jaus nelygioje kovoje palikti 
vieni, bet žinos, kad už jų 
reikalus kovoja ir laisvojo 
pasaulio lietuviai. Kas norė
tų susisiekti su minėta or
ganizacija, jos adresas yra:

LKB Kronikoms Leisti 
Sąjunga 6825 S. Talman 
Ave. Chicago, Ill. 60629.

Washingtone Alg. Gureckas 
įteikė memorandumus tuo 
reikalu užsienio kraštų 
atstovybėms.

*****

Pasaulio Lietuvių Bend- , 
ruomenės šeimą sudaro ir su 
PLB Valdyba labai artimus 
ryšius palaiko šie laisvojo 
pasaulio kraštai, kuriuose 
sėkmingai veikia
bendruomenės ar kitais 
vardais žinomos bendrinės 
lietuvių organizacijos: Ar
gentina, Australija, Belgija, 
Brazilija, Didžioji Britanija, 
Italija, JAV, Kanada, Ko
lumbija, Naujoji Zelandija, 
Prancūzija, Šveicarija, 
Urugvajus, Venecuela ir 
Vakarų Vokietija. Kituose 
kraštuose gyvena paskiri i 
lietuviai, su kuriais palaiko- j

Good-bye, Henry!
Atsisveikinant su H. Šalakausku kalbėjo Elvin LEEN, 
menininkas, meno istorikas ir kritikas Sydney Un-to 
Power Galerijos kuratorius, vizualinio meno Australijos 
skyriaus pirmininkas, kultūros žurnalo "Quadrant" re
daktorius.

"Ponia Šalkauskiene ir Henriko draugai,

Aš kalbėsiu apie Henriką, kokį pažinau, ir manau, kokį 
ir jūs pažinote. Pirmiausia turiu prisipažinti, kaip giliai 
esu pagerbtas, kad esu čia ir paprašytas apie jį kalbėti.

Jis buvo įsikūnijęs kilniadvasiškumas. Jis buvo kilnus 
savo laike ir savo bičiulystėje. Kiekvieną mano prašymą 
jis maloniai priimdavo ir noriai prisidėdavo.

jis taip pat buvo tolerancija pati savyje. Jis, man atro
dė esąs žmogus, pažįstąs šio pasaulio blogybes, bet kuris 
suprato ir atleido savo draugų silpnybes. Man niekad ne
teko girdėti, kad jis būtų pasakęs ką nors paniekinančio 
apie ką nors. Henrikas niekad nebuvo smulkmeniškas. 
Jis buvo stiprus vyras, bet drauge ir švelnus. Jis buvo 
didelis ūgiu, bet dar didesnis siela.

Meno pasaulin Henrikas įnešė kilnų pritarimą marga
spalviams savo draugų menininkų įnašams. Jo paties 
įnašas išliks pilnai pripažintas nežiūrint fakto, kad jis už 
savo akvareles skynė premijas visame krašte. Jis yra 
vienas didžiųjų Australijos akvarelistų. Jis tamsą paver
tė spindinčia, ir, nežiūrint kokia bebūtų jo kelio paskirtis, 
iis ir toliau kovos prieš tamsą.

Henrikas buvo puikus, patikimas ir kilnus draugas. Ir 
jeigu buvo koks nors ateivis atvykęs į šį kraštą, kuris 
priėmė mintį, ką australai vadina 'leisk ir kitam gyventi’, 
tai buvo Henrikas Šalkauskas. Man dabar stojasi prieš 
akis Henrikas, padedąs mūsų šiolaikinio meno Draugijos 
(Cotemporary Art Society) parodose iškabinti paveiks
lus, susirūpinęs, kad jo kolegos menininkai nebūtų 
nuskriausti. Matau jį išsižergusį po paveikslą kiekvienoje 
rankoje ir verčiantį mus teisingai spręsti. Jis turėjo tei
singumo jausmą, kuris tryško iš viso jo gyvenimo.

Henrikas turėjfo privalumų, kurie padaro jį mums vi
siems pavyzdžiu. Tai buvo žmogus, iš kurio visi galime 
pasimokyti. Aš, kaip ir jūs, niekad jo neužmiršiu, lygiai ir 
to, ko jis mus mokė.”

BALŠOJ BALETAS 
EMIGRUOJA Į AMERIKĄ

Pereitą savaitę sovietų 
Bolšoj baleto grupės du 
pagrindiniai šokėjai Leoni
das Koslovas ir jo žmona 
Valentina po paskutinio pa
sirodymo Los Angeles 
mieste prieš pat grįžtant

mi asmeniški ryšiai ir taria
masi dėl bendruomenės at
kūrimo arba įsteigimo. To
kie kraštai yra: Austrija, 
Danija, Ispanija, Olandija, 
Švedija. 

namo į Maskvą pasiprašė 
amerikiečių imigracijos or
ganų leisti pasilikti Ameri
koje. Jiems azylio teisė su
teikta ir jie vidurnakti pa
bėgo iš viešbučio, kur sto
vėjo visa grupė, ir pasislėpė. 
Prieš keletą savaičių perbė
go į amerikiečių pusę šokė
jas Godunovas New Yorke, 
sukeldamas politinę įtampą 
tarp JAV ir Sov. Sąjungos, 
nes turėjusi pasilikti Ame
rikoje ir Godunovo žmona, 
tik sovietai tam užbėgo už 
akių ir ją prievarta išvežė į 
Maskvą.
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Apie premijas ir veiklą
U Nors jau buvo gerokai 
anksčiau pasisakyta premijų 
reikalu, bet įskeltos mintys 
skaitytojų dėmesio nepa
traukė. Ką bedarytume!, at
rodo, viskas eina pro salį. 
Tačiau gyvenimas ir toliau 
vystosi nesustodamas, ar 
mes patys i tai kreipiame 
dėmesio, ar ne.

Is tikrųjų, gyvenimas ru
tuliojasi pagal mūsų norus ir 
pastangas. Juo daugiau pas
tangų įdedame tam gyveni
mui suteikti kryptį ir formą, 
juo lengviau jis pasiduoda 
mūsų norams ir pastan
goms. Kažkaip savaime pri
imtas dėsnis, kad nutautėji
mas nesulaikomas ir dėl to 
nėra ko rūpintis, kad tą nu
tautėjimą prilaikytume arba 
jam is viso kelią pastotume. 
Tūkstančiai pavyzdžių liudi
ja, kad norint ir dedant pas
tangų nutautėjimas sulaiko
mas ir net atstumiamas.

Niekas neabejoja, kad 
mes didžiai susirūpinę nu
tautėjimo vyksmu ir kad 
mūsų veikla ir siekia savo 
tautinį identitetą išlaikyti 
tolimai atiečiai. Tam turime 
savo bendruomenę, lietu
viškas įvairias organizacijas, 
kurių pagrindinis rūpestis 
išlikti lietuviškomis. Gaila, 
ne visos 4| pagrindinį užda
vinį supranta ir savo, mūsų 
akimis žiūrint, savo siaurų 
tikslų siekiant pačią lietu
vybę nustumia paskutinėj 
vietoj arba net is viso ja ne
sirūpina, teisindamiesi, kad 
lietuvišku sąmoningumu te
gu rūpinasi tėvai ir mokyk
los. Tuo tarpu niekas - joks 
sąmoningas lietuvis ar jokia 
sąmoninga lietuviška orga
nizacija nėra laisva nuo pa
reigos šitą lietuvinimo darbą 
palaikyti ir jį plėsti. Kitaip 
lietuviškumo atžvilgiu ne
pateisina savo egzistencijos 
nei asmeniškai, nei organi
zaciškai. Kiekvienas sąmo
ningas lietuvis ar organiza
cija savo gyvenime turėtų 
įsirašyti kaip geležinį įsta
tymą, kad mano ar mūsų 
pagrindinis dėmesys dirbti 
ir prisidėti, kad pati lietu
vybė šiame krašte neužsi
baigtų su pirmąja ateivių 
karta, bet kad tos pastangos 

A.A.
ERNAI GRUFIENEI 

mirus, p. Skapinskus ir šeimą giliai užjaučia
P. Šarkis ir Vaitkai

Iškei.avus į Amžinybę
ERNAI EMILIJAI GRUFIENEI

dukrą Liudą Skapinskienę su šeima, sūnų Borisą 
oruią su šeima ir visus artimuosius giliai užjaučiame.

Viktorijos Evangelikų Parapija
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truktų bent iki tol, kol pati 
Lietuva taps nepriklausoma 
ir pačiai tautai negrės pavo
jus ją nutautinti ar sunai
kinti. Tai mūsų pagrindinis 
uždavinys ir tikslas ne vien 
tik Australijoje, bet ir visos 
lietuvių išeivijos plačiame 
pasaulyje.

Būdai. Neįmanoma iš
skaičiuoti visų būdų ir prie
monių, kaip šitą uždavinį 
įvykdyti. Yra daugybė me
todų, kad toji lietuvybė ne
būtų nustelbta šeimoje, or
ganizacijose, visoje bend
ruomenėje. Taikydamiesi 
prie esamų vietos sąlygų 
mes turime sukūrę visą eilę 
organizacijų, institucijų sie
kiant šito tikslo. Viskas labai 
gražu, tačiau pasirinkti me
todai gal ir ne visai pasitei
sina. Vietoje rimtai pagal
vojus ir apsvarsčius, koks 
būtų tinkamiausias kelias 
šiam tikslui siekti, nu
krypstama į viliojančiai at
rodančius šalutinius kele
lius, kurie gali nuvesti kaip 
tik priešinga kryptimi. Ne
sileidžiant į kiekvienos gru
pės ar institucijos pastangų 
nagrinėjimą kiek sustokime 
prie Australijos Lietuvių 
Fondo. Niekas neabejoja 
A.L. Fondo gera valia ir 
tikslais, tačiau pasirinktos 
priemonės sukelia labai 
daug abejonių. Sakysim, 
įvairių A.L. Fondo paskelb
tų premijų klausimas. Jau 
eilė metų, kai skiriamos A. 
L. Fondo premijos jaunie
siems spaudos darbuoto
jams. Atrodo, pakankamai 
buvo laiko įsitikinti, kad iki 
šiolei tokios premijos nepa
siteisino. Bent iki šiolei ne
turime davimų, kad tos pre
mijos paskatino jaunuosius 
rašyti spaudai ir tuo laimėti 
premiją. Rezultate gaunasi 
neigiama reakcija: organi
zacija nuorašo vieną is jau
nesnių parašyti reikalinę 
korespondenciją, už kurią 
metų pabaigoje išmokama 
savotiškas honoraras, bet nė 
vienas jaunuolis neparašė 
savo iniciatyva savo pasisa
kymo, nuomonėsviendėl to, 
kad laimėtų pramatytą pre
miją.

Paskelbta A.L. Fondo

premija 500 dol. aktyviau
siam jaunuoliui lietuviškoje 
veikloje. Reikalas yra nau
jas ir visai nepsichologiškai 
pristatomas. Jaunimo tarpe 
jau šiandie matome, kad 
kiek pranašesnis lietuviško
je veikloje lietuvis jaunuolis 
jau automatiškai išskiriamas 
iš lietuviško jaunimo, tai ką 
kalbėti apie tokį, kuris gaus 
premiją? Toks premiją ga
vęs pasijus išskirtas ir at
skirtas nuo jaunimo daugu-
mos, ir nors jo pastangos ir 
bus vyresniųjų aukščiausiai 
įvertintos, bet jaunimo ma
sėje per premiją bus atstu
miančios. Abejotina, ar to
kios premijos skyrimas pa
sitarnaus teigiamai.

Galvoti, kad vienoj ar ki
toj srity pasitarnaus kaip 
meškerė su riebiu slieku gal 
galiojo kitais laikais ir kitose 
aplinkybėse, bet tuo pačiu 
operuoti šiandie ir mūsų są
lygose gaunasi kažkoks ne
susipratimas. Kas dirba ir 
nori dirbti lietuvybei, tam jo 
darbas yra atpildas. Gražu, 
kai tam tikromis progomis 
toks darbuotojas iškeliamas 
ir įvertinamas kitomis prie
monėmis, bet niekas nesusi
gundys, kad toks lietuviš
koje veikloje yra paperka
mas ir dirba už pinigus.

A.L. Fondo skiriamos

Svečias iš Amerikos
i ■ ■ ■> i f

VYTENIS VASYLIŪNAS
Jau buvo minėta, kad ne

trukus turėsime progos su
sipažinti su Vytenio Vasy- 
liūno vargonų grojimo me
nu.

Buvo taipogi paminėta, 
kad prof. Dr. V. Vasyliūnas 
kviečiamas dalyvauti Aus
tralijoje dviejuose pasauli
nių mokslininkų kongresuo
se ir ta proga Australijos 
Krašto V-ba organizuoja jo 
vargonų rečitalius. Jų pot
varkis: lapkričio 23 d. - Ade
laidėje, 25 d.- Melbourne. 
Gruodžio 9 d. - Canberra ir 
16 d. - Sydney.

■ Ta proga skelbiame kiek 
informacijų apie mokslinin
ką ir menininką.

PADĖKA

Tragiškai žuvus mylimam sūnui Vytautui Motuzui, 
nuoširdžiai dėkojame visiems jį pagerbusiems savo atsi
lankymu į pamaldas ir palydėjusiems į amžinojo poilsio 
vietą.

Ačiū visiems už gėles, už vietoje gėlių jo pagerbimui 
sudėtas aukas lietuviškoms institucijoms, už užprašytas 
šv. Mišias. Dėkoju visiems bičiuliams ir artimiesiems už 
suteiktą sunkioje valandoje pagalbą, už paguodos žodžius 
ir užuojautas, pareikštas asmeniškai, laiškais ir spaudoje.

Ona ir Henrikas Stošiai

subsidijos galima daug 
prasmingiau ir efektyviau 
panaudoti, negu remiantis 
premijomis. Užtenka tik pa
sekti mūsų bendruomeninį 
gyvenimą ir pasvarstyti, 
kaip efektyviau Fondas gali 
prisidėti prie lietuviškos 
veiklos. Kad ir literatūrinė 
premija: joks save gerbian
tis rašytojas nepasidaro ra
šytoju, kad gautų premiją. 
Jeigu A.L. Fondas pasigar
sintų, kad galįs pagelbėti iš
leisti vieną kitą literatūrinę 
knygą, tas būtų daug pozi
tyviau ir skatinančiai. Rei
kia priimti kaip taisyklę: nė 
vieno rašytojo neišaugino 
skiriamos premijos. Net 
vardą turį rašytojai nesi
veržė į jokius konkursus. 
Šita tiesa turėtų būti žinoma 
ir A.L. Fondo planuotojams.

(v.k.)

V. Vasiliūnas gimė Kaune 
1939 m. Jo tėvas, Izidorius 
Vasyliūnas, yra garsus lie
tuvis smuikininkas, buvęs 
Kauno Valst. Operos kon
certmeisteris ir Kauno 
Valst. Konservatorijos pro
fesorius. Jis plačiai reiškėsi 
koncertinėje veikloje Lietu
voje, vėliau Vokietijoje, o 
dabar Amerikoje. Motina 
Elena Vasyliūnienė yra mu
zikos istorijos žinovė. Šiuo 
metu tėvai gyvena Bostone 
(Amerikoje), o sūnus Vyte
nis Vakarų Vokietijoje dirb
damas mokslinį darbą dvie
jose vietose: Garching b. 
Muenchen ir Katlenburg - 
Lindau Max Planck Institut 

fuer Aeronomie.
Vytenis nuo mažens pasi

žymėjo įgimtu muzikalumu. 
Muzikos studijas pradėjo 

i Kolumbijos Universiteto 
i Konservatorijoje ir baigė 
> Bostone New England Kon-
■ servatorijoje.
i Kaip pianistas yra nuola

tinis žinomų solistų ir savo
: tėvo - smuikininko akompa

niatorius su kuriuo yra įgro
jęs tris lietuviškos kameri
nės muzikos plokšteles.

V. Vasyliūno muzikos va
karai yra susilaukę ypatin
gai rimtų spaudos įvertini
mų. Gyvą vaizdą jo meninės

■ veiklos sudaro, vien pažy- 
į mėjus tuos miestus, kur jis

yra koncertavęs. Ameriko
je: Boston, Methuen, Camb
ridge, Washington,
Kennenbunkport, New 
York. New Mexico: Los 
Alamos ir Santa Fe. Vokie
tijoje: Garching b. Muen
chen, Imbshausen, Salz
gitter - Lebenstedt, Ham
burg, Luebeck, Hannover, 
Kiel, Freising, Burghausen, 
Bremen, Vohrum - Peine, 
Moringen, Geesthacht 'ir 
Katlenburg - Lindau. Dau
gumoje išvardintų miestų 
koncertavo po keletą kartų. 
Neseniai suruošė savo mu
zikos vakarą Belgijoje, 
Briuselyje.

Vien iš jo skaitlingų gas
trolių galima spręsti apie 
meninį pasisekimą. Gausybė 
fiuikių recenzijų spaudoje 
ydėjo kiekvieną jo rečitalį. 

Daug vietos užimtų skel
biant tų atsiliepimų turinius.

Tikėkime, kad mūsų tau
tiečiai pagerbs mūsų talen
tingą mokslininką - meni
ninką, gausiai atsilankydami 
į jo muzikos vakarus.

A.B.- G-nė

ŽINIOS
Irane kurdų tautelės, ku

rią sudaro apie 6 milijonai ir 
kuri siekia nepriklausomy
bės, sukilimas palaužtas. Iš 
persų apsupimo kurdų lais
vės kovotojai pasitraukė į 
kalnus, iš kur numato vesti 
partizaninį karą su prispau
dėjais. Dar prieš revoliuciją 
Irane, kada buvo nuverstas 
šachas, revoliucinės vyriau
sybės galva Chomoini lyg ir 
žadėjo kurdams suteikti au
tonomiją, bet dabar apie tai 
nekalbama ir kurdų sukili
mas palaužtas brutaliausiu 
keliu.

***

Amerikos žvalgyba ati
dengė, kad Kuboje yra apie 
3000 sovietų karių brigada 
su pilna karine šarvuote. 
Amerikos prez. Carteris 
Sov. Sąjungai pareiškė pro
testą ir pareikalavo sovietų 
kariuomenę atitraukti nuo 
Amerikos pakraščių. Kuba 
yra tik 90 mylių nuo Ameri
kos krantų.
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Svečiai iš Amerikos
Los Angeles Dramos Sambūrį pasitinkant

ir tai, jei pavyksta jį paro
dyti kitai kolonijai. Mūsų 
chorai, tautinių šokių grupės 
gali išmoktą dainą ar Šokį 
kartoti metų metais savo 
koncertuose, o vaidinimas 
po dviejų trijų spektaklių 
grimsta užmarštin nežiūrint 
įdėto didelio darbo. Gal vie
nintelis aktoriams ir reži
sieriui atpildas būtų tas, kad 
žmonės teatrą mėgsta ir jo 
pasiilgsta. Lietuviškojo gy
vastingumo išlaikymo eigoje 
lietuviškas išeivijos teatras 
šalia spaudos, chorų, tauti
nių šokių yra lygiavertis 
kultūrinis poreikis kovoje už 
lietuvybę.

Gerai parengtas ir suvai
dintas veikalas kartais tiek 
paveikia žiūrovą, kad jis iš 
spektaklio išeina dvasiškai 
pakilęs su noru būti geres
niu žmogumi, geresniu tau
tiečiu.

Dramaturgas, aktorius, 
režisierius Antanas Škėma 
teigia: ”Ir kiekvienas žmo
gus yra senas aktorius. Atė
jęs į spektaklį jis bendrauja 
su kitais aktoriais scenoje, 
kai jis stebi savo paties am
žinąjį nerimą gyvenimo sce
noje”.

Mano čia pareikštų minčių 
pasėkoje, suprantant lietu
vių mėgėjų teatro sunku
mus, esu tikras, kad lietuvių 
teatro mylėtojai Australijo
je Los Angeles Dramos 
Sambūrį ir jo vadovę D.

Scena iš L.A. Dramos Sambūrio spektaklio "Kompiūteri- 
nės vestuvės”

Apsilankymai
BENDRUOMENĖS PULSAS

V. Koras

Pirmieji Melbourne prie
miesčiai skendo ankstyvo 
ryto tyloje, kur - ne - kur ju
dėjo automobiliai, - tai anks
tyvieji, kurie vyko į toliau 
esančias darbovietes. Smul
kūs lietaus lašai plovė auto
mobilio langus kai giminaitis 
atkreipė mano dėmesį:

— Važiuojame per Vaka
rinius Vartus (West Gate), 
nors vadinasi vartais, bet 
tikrumoje tai tiltas, jungiąs 
du Melbourno priemiesčius, 
per plačią Yarros upę.

Tiltas aukštai iškilęs. Ilgai 
jį statė, vienam iš pagrindi
nių stulpų griuvus, žuvo virš 
trisdešimt darbininkų, jų 
tarpe ir vienas lietuvis. Kur 
lietuvio nebūta? Antrasis 
pasaulinis karas išblaškė, 
kaip tuos žydus, mus po visą 
pasaulį. Ir štai šiandien va-

Pasaulio kultūros istorijos 
raidoje teatras yra suvaidi
nęs stambų vaidmenį. Ame
rikiečių sociologas teatrolo- 
gas M. Gordelic sako, kad 
tauta valstybė be teatro, 
ypatingai dramos teatro, 
yra pusiau akla. Nenuosta
bu, kad šiandien valstybių 
biudžetuose teatrui skiria
mos didžiulės sumos pinigų, 
ir teatras kaip ir kitos meno 
šakos yra virtęs kultūringo 
žmogaus gyvenimo būteny- 
be.

Lietuvių dramos teatras 
pradedant klojimų vaidini
mais, Juozo Vaičkaus skra
jojančiu teatru, A. Sutkaus 
Tautos teatru nuėjo garbin
gą kelią ir lietuvių kultūros 
baruose, įsitvirtino kaip 
pastovus nepakeičiamas 
kultūros nešėjas.

Išeivijos lietuvių teatras 
dėl daugelio priežasčių, kar
tais ir ne visai suprantamų, 
nepajėgė Įsitvirtinti 
profesionalinio teatro rė
muose, bet ir toliau pasiliko 
mėgėjų idealistų, kartais 
vieno kito buvusio profesio
nalo aktoriaus rankose. Pa
ruošti teatro spektaklį mė
gėjiškose sąlygose yra ne
lengva: reikia didelio pasi
šventimo, energijos, kant
rybės ir entuziazmo. Svar
biausia, kad ir paruošus 
spektaklį ir įdėjus į jį daug 
darbo, dažniausia jis suvai
dinamas vieną ar du kartus.

žiuoju kartu su savo gimi
naičiu, abu svetimame kraš
te, bet ryšys tarp mūsų 
stiprus. Jaučiau tai Sydne
juje ir Geelonge ir tikiu, kad 
melbourniškiai bei kitos ko
lonijos lietuviai jaučia tą 
mus rišančią lietuvybės 
dvasią.

Apsistojau pas giminaitį, 
kuris buvo labai jau puikiai 
įsikūręs. Namai gerame 
priemiestyje ant didžiulio 
sklypo. Penkių miegamųjų 
su dviem patogumais. Kili
mai netik ant grindų, bet ir 
ant sienų, modernūs pa
veikslai ir statulos, medžio 
drožiniai. Baldai iš Danijos, 
kristaliniai stiklai; baugu ir 
prisiliesti.

Giminaičio žmona lietu
vaitė su stipriu lenkišku ak
centu. Linksma ir labai žva- 

Mackialienę pasitiks su de
rama meile ir pagarba.

Dalila Mackialienė, dar 
gyvendama Australijoje, 
rodė didelę meilę lietuviš
kam teatrui kartu atverda
ma ir savo vaidybinį talentą, 
suvaidindama Adelaidėje 
kelis daugelio atmintin 
įsmigusius vaidmenis. Per
sikėlus gyventi į Ameriką 
nuo 1962 metų surežisavo 
virš 20-ties lietuviu autorių 
scenos veikalų, išvesdama 
daug jaunų aktorių į sceną. 
Su savo teatrine veikla ji 
nusipelnė pagarbos Ameri
kos lietuvių tarpe, kartu 
įrašydama savo ir savo gru
pės vardą išeivijos teatro is
torijoje. Man rašytame laiš
ke režisorė D. Mackialienė 
pareiškė, kad su savo dra
mine grupe ji atvažiuoja ne 
konkuruoti su vietinėmis 
teatro grupėmis, ne nuste
binti žiūrovų savo teatrinė
mis išmonėmis, bet atvyksta 
tautiečiams pademonstruo
ti, kad lietuviškas scenos 
žodis nors ir sunkiose mėgė
jiškose sąlygose yra tebe
gyvas, veržlus ir bujojantis. 
Pagerbkime Los Angeles 
Dramos Sambūrį gausiai at
silankydami į spektaklius.

Paulius Rūtenis

Jie atvyksta musų džiaugsmui
MINTYS LOS ANGELES
DRAMOS ANSAMBLIO
BELAUKIANT

Gyvename laikotarpį ka
da iki minimumo trumpina
mas laiko reikalaujantis 
darbas. Tradiciniai buhalte
rio skaitliukai, daugybos 
lentelė ir logaritmai išdėti 
muziejų parodoms. Jie tapo 
išstumti vis daugėjančių su
dėtingų kompiuterių ir mi- 
niatūrinių kalkuliatorių, ku
rie komplikuotoms proble
moms duoda akimirksninius 
atsakymus.

Bet dar galime išskaičiuo
ti keletą sričių, kurios iš
vengė inžinierių išmislų pa
kaitos. Viena iš tokių yra

Ii. Parodė kambarį ir lovą:
— Tikiuosi, kad nebus 

kieta miegoti...
— Ačiū labai, ponia. Aš, 

kad ir ant sofos... - Nutilau 
supratęs, kad blogai pasa
kiau.

Visą savaitę išgyvenau 
pas savo giminaitį. Apžiūrė
jau Melbourną, sutikau daug 
tautiečių; vieni dar Vokieti
joje matyti, kiti čia per lie
tuviškos veiklos pasireiški
mus susipažinti. Penktadie
nio vakare nuvykome į Lie
tuvių Namus. Kadangi gi
minaitis niekad juose nebu
vęs, turėjome gerokai pa
vaikščioti iki suradome.

Lietuvių Namai įsisprau
dę eilėje krautuvių, be ryš
kesnio fasado ar įėjimo. 
Dviaukštis pastatas gana 
senokas, neimpozantiškas, 
susiliejęs su kitais pastatais. 
Viduje graži kino salė, kam
bariai ir apvali jubiliejinė 
salė. Viršuje vienas gyvena
mas butas ir pora didesnių 
kambarių. Apačioje, gale 
kino salės, didžiulis kamba
rys - baras apstatytas stalais 
ir kėdėmis. Šone bilijardo
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Solistė Gina Čapkauskienė, žinoma kaip "Kanam* 
akšiingala”, kuri atvyksta koncertuoti į Australiją. .; s 
koncertai: spalio 27 d. Perthe, lapkričio 4 d. Adelaidėje, 
•apkričio 10 d. Geelonge, lapkričio 11 d. Melbourne, lapk
ričio 17 d. Sydnejuje, lapkričio 18 d. Canberroje. Jai 
akornponuos pianistė Nemira Masiulytė.

pati gamta, kuri mažai dė
mesio parodo staigiems pa
kaitos rezultatams. Pagar
sėjusios pupos augimas per 
lubas ir stogą gali įvykti tik 
rašytojo vaizduotėje. Iki šiol 
mes dar neturime akimirks
niniai dygstančių sėklų. Sė
jimo, augimo ir vaisių bren
dimo ciklas dar vis seka že
mės ritmo lėtą orbitą. Taip 
pat nesurastas dar kelias 
staigaus charakterio išvys
tymui, ar staigiai iššoksian
čių literatūros kūrinių ir jų 
staigaus iliustravimo sceno
je-

Žmogus turi surasti har
moniją ir vidurkį tarp grei
tumo ir lėtumo, tarp skubė
jimo ir poilsio, tarp "fizinio ir 
dvasinio pasaulio. Žmogus 
pailsi ir atsigaivina įvai
rios rūšies menu. Kad išli
kus sveikiems, mums lietu
viams gyvenantiems tarp 
svetimybių, reikalingas sa
vas tautinis menas. Malonu 
turėti tėvynės vaizdų pa
veikslus ar įvairius tautinia
me stiliuje drožinius savo 
namuose, malonu išgirsti 
mūsų dainininkus, lietuviš
kas dainas dainuojančius, 
malonu pamatyti savoje 
kalboje dramos spektaklius.

■Tokia proga bus Melbour
ne ir Sydnejaus lietuviams 
pamatyti net du skirtingus 
spektaklius, kuriuos Los 
Angeles Dramos Ansamblis 

Jau beveik aišku, kad se
natorius E. Kennedy kandi
datuos į Amerikos prezi
dentus ateinančių metų rin
kimuose. E. Kennedy laiko
mas pačiu populiariausiu 
kandidatu, ir jeigu jis sutik
tų išstatyti savo kandidatū
rą, tikriausiai būtų išrink
tas. Dabartinio prezidento 
J. Carter prestižas Ameri
koje labai kritęs ir vargu, ar 
jis laimės rinkimus ateinan
čiai kadencijai.

atveš į Australiją spalio pa
baigoje: Melbourne - spalio 
20-21, Sydney - spalio 27-28 
dienomis.

Birutės Pūkelevičiūtės 
drama ’’Palikimas" konkur
se laimėjo 1000 dol. pirmąją 
premiją. Antras spektaklis 
nuotaikinga komedija
"Kompiuterinės Santuo
kos”, kuri žada išjudinti mus 
iš kasdieninių rūpesčių ir 
parodys mums modernizmo 
tragišką savybę.

Atsiliepimai Amerikos 
laikraščiuose apie abu spek
taklius buvo geri.

"Tėviškės Žiburiuose” 
buvo tokia pastaba apie 
dramą "Palikimas": "Autorė 
Birutė Pūkelevičiūtė, reži- 
sorė Dalila Mackialienė su
kūrė gilios dramos veika- 
.ą...”

Algirdas Gustaitis atsilie
pė Montrealio laikraštyje 
'Nepriklausoma Lietuva” 
štai kaip: ’’...Didelis režiso- 
rės Dalilos Mackialienės 
nuopelas sugebėti artistus 
parinkti, juos deramai pa
ruošti ir paleisti į sceną vi
suomenės džiaugsmui. Ar
tistai vienas geresnis už 
kitą...”

Laikraštyje "Lietuviai 
Amerikos Vakaruose", pasi
vadinęs "žiūrovas” rašo-: 
"Jurgio Gliaudės parašytas 
farsas "Kompiūterinės San- 
; uokos” aktoriai gerai atliko 
aidmenis. Žinoma, tai visų 

pirma režisorės nuopelnas, 
j Visų vaidyba buvo darni ir 

žaisminga. To žaismingumo 
kaip tik reikėjo, nes 
dingtų farso prasmė".

Atsilankydami į spektak
lius ne tik gerai praleisime 
laiką, bet ir pagerbsime Los 
Angeles Dramos Ansamblį.1 
Parodykime daug gerų norų 
ir nepagailėkime savo lais- 

i valaikio - jie atvyksta mūsų 
I malonumui.

ie jo

Alisa Bsltrukonienė

Mūsų Pastogė Nr. 38, 1979.9.24, psi. 3

3



CTijSjl

Čia skelbiame jau plačiai 
lietuvių tarpe per eilę metų 
rengtą Europos Lietuviškų
jų Studijų Savaitę, kuri bu
vo pravesta Belgijoje Lou- 
yjąin universiteto mieste ir 
jos eigą, kuri gali būti įdomi 
ir Australijos lietuviams. 
Kad ir po visą'Europą išsi
blaškiusių skaičiumi negau
sių lietuvių pastangomis jau 
26-rius metus rengiama to
kia Studijų Savaitė parodo 
lietuvių pastangas ir gaiva

Liepos 20_ d. Susipažinimo 
vakare rengėjams pristačius 
dalyvius, Belgijos LB p-kė S. 
Baltus padarė pranešimą 
apie lietuvius Belgijoje. Po 
II Pasaulinio karo jų čia 
daugiausia atsirado. Bet 
1946 m. virš 2000 lietuvių 
karo beleisvių buvo prie
varta grąžinti Sov. Sąjun
gai. 1948 m. atvyko nemažai 
jaunų vyrų išeivių darbams 
kasyklose ir pramonėje, bet 
dėl sunkių darbo sąlygų ir 
neaiškios teisinės padėties 
dauguma emigravo į kitus 
kraštus. Šiuo metu Belgijoje 
yra vos saujelė lietuvių.

Liepos 21 d. Oficialiame 
studijų sava'itės atidaryme 
kalbėjęs PLB pirmininkas 
Vyt. Kamantas (JAV), pa
brėžė europinių stud, savai
čių reikšmę, apdovanoda
mas ilgamečius bei šiemeti
nius savaičių rengėjus ver
tingomis knygomis. Be to, 
pirmininkas išdėstė PLB 
ateities planus. Sveikino 
taip pat Didž. Britanijos Są
jungos pirmininkas J. Alkis. 
Perskaityti gausūs sveikini
mai raštu. 

liškumą. Susipažinę su Eu
ropos lietuvių pastangomis 
ir vaisiais gal kartais ir 
Australijos lietuviai, būdami 
gal gausesni ir materialiai 
pajėgesni, ką nors galėtų 
panašia kryptimi pagalvoti 
ir veikti, atsimenant, kad 
ypač pastaruoju metu ir 
mūsų tarpe intelektualinių 
jėgų nestokoja, ir gal tuo 
pačiu ir mūsų akademinis 
jaunimas lengviau įsijungtų 
į tokią veiklą, Red.

Prof. Dr. Rimvydas Šil
bajoris (JAV) skaitė paskai
tą ’’Lietuvos prozos dešimt
metis, 1968 - 1978”. Jis 
atskleidė santykį tarp soc. 
realizmo peršamo tikrovės 
modelio ir meno veikalo tie
sos. Kyla neišvengiami 
prieštaravimai tarp rašytojo 
suvokiamos tiesos ir dog
matinių partijos reikalavi
mų. Augant rašytojų pajė
gumui, prozos veikalai vis 
labiau laisvinąs! iš soc. rea
lizmo rėmų. Sugrupavęs ra
šytojus, daugiau ar mažiau 
prasiveržiančius iš dogma
tizmo rėmų, paskaitininkas 
iškėlė literatūriškai įdo
miausius Grušą, Aputį ir 
Granauską, kuriems pagrin
dinis tiesos kriterijus yra 
moralinė tiesa.

Kun. Dr. Jonas Jūraitis 
(Šveicarija) kalbėjo apie 
"Žmogaus kilnumo kilmę”. 
Demokratijos krizė ir Hel
sinkio aktai privertė vaka
riečius ieškoti žmogaus gar
bingumo, kilnumo šaknų.

Liepos 22 d.. Prof. Dr. Ze
nonas Rekašius (JAV), vie
nas iš ’’Akiračių” redakto-

■'>

EUROPOS LIET. STUDIJŲ SAVAITĖ
1979 m. liepos 20-27 Belgijoje,

rių, kalbėjo apie lietuvių 
išeivijos spaudą. Pabėgėliai 
po II Pasaulinio karo, atvy
kę į JAV, labai pagerino 
spaudą turinio ir kalbos kul
tūros atžvilgiu. Vietoj ko
mercinės dvasios pradėjo 
atsispindėti išeivių idealiz
mas. Bet trūkumų yra iki 
šiol. Trūksta gerų bendra
darbių, redaktoriai sensta, o 
pakaitalų nematyti. Di
džiausia blogybė, anot pre
legento, yra spaudos funkci
jų sumaišymas: pirmoj eilėj 
statoma "kova uš Lietuvos 
laisvę”, o ne informacija. 
Todėl gaunasi tendencingas 
žinių pristatymas. Skaityto
jas negauna progos pats ko
mentuoti žinių. Nežiūrint 
visų trūkumų, išeivijos 
spauda yra objektyvesnė už 
tarybinę.

Šiais metais minint 100 m. 
Alberto Einšteino gimimo 
sukaktį, vieno iš didžiausių 
šio šimtmečio tiksliųjų 
mokslų figūrų, prof. Dr. Vy
tenis Vasyliūnas (JAV / Vo
kietija) kalbėjo apie Ein
šteino reliatyvumo teoriją, 
kuri pagrindinai pakeitė 
mūsų pažiūras į erdvę ir lai
ką. Tai buvo nemažesnis 
perversmas kaip prieš tris 
šimtmečius Koperniko, Ga
lilėjaus ir Newtono atsieki- 
mai. Remdamasis nesėk
mingais 19-to šimtmečio 
mokslininkų bandymais nu
statyti žemės judėjimo grei
tį pro jų įsivaizduotą eterį, 
Einšteinas suformulavo 

principą, pagal kurį visi 
gamtos dėsniai - tiek me
chanikos, tiek elektromag
netinių reiškinių - nepri
klauso nuo stebėtojo judėji
mo; absoliutus judėjimas 
neturi prasmės, yra tik re
liatyvus judėjimas tarp vie
no kūno ir kito. Prie nekin
tamų gamtos dėsnių pri
klauso ir šviesos greitis, ku
ris visiems stebėtojams yra 
tas pats, nežiūrint kaip jie 
patys bejudėtų. Iš to galima 
išvesti laiko reliatyvumą ir 
jo ryšį su erdve - ar du erd
vėj atitolę įvykiai įvyksta 
tuo pačiu laiku, ar ne, - nėra 
absoliutus faktas, bet skir
tingai atrodo skirtingai ju
dantiems stebėtojams.

Sekė literatūros vakaras, 
jame rašytojas Ichookas 
Meras iš Izraelio skaitė iš
trauką iš romano "Stripti
zas”, o poetė Lidija Šimkutė 
- Pocienė iš Australijos - 
savo eilėraščius iš rinkinio 
’’Antrasis Ilgesys”.

Liepos 23 d. ’’Mūsų išeivi
jos fflosofija’’ - paskaitą 
skaitė prof. Dr. Kęstutis 
Skrupskelis (JAV). Jis kal

Toli atsiliksi 
neskaitydamas 

Mūsų Pastogės!

bėjo apie Markso ir lietuvių 
išeivijos filosofiją, ypač Juo
zo Girniaus žmogaus aptari
mą, o taip pat to aptarimo 
pasekmes socialinėms - poli
tinėms pažiūroms. Marksas 
aptaria žmogų kaip dirban
čią būtybę. Darbu žmogus 
save kuria ir žmogaus ga
mybiniai santykiai apspren
džia jo politines ir moralines 
pažiūras. Žmogaus galutinis 
tikslas - gyventi beklasinėje 
visuomenėje, kur jo asme
nybė pilnai išsiskleis. Juozui 
Girniui žmogus yra neap- 
spręsta, neužbaigta būtybė, 
nes jis yra pašauktas save 
susikurti. Žmogus yra lais
vas pasirinkti savo veiks
mus. Jei Marksas iškelia 
darbo ir ūkinių santykių 
svarbą, tai Girnius pirmoje 
eilėj stato žmogų kaip isto
rijos variklį. Filosofo Anta
no Maceinos žmogaus samp
rata yra panaši į Girniaus. 
Jo žmogus - stokojanti bū
tybė, kuri visą laiką susidu
ria su savo ribotumu. Ma
ceina labiau pabrėžia ir reli
ginį momentą.
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Hitlerio ir Stalino.
Atkelta iš psl. 6

liau jis iškėlė ’’netiesioginės 
agresijos" klausimą; ir 
pagaliau, kai jau atrodė vis
kas tvarkoje, Molotovas rei
kalavo liepos 20 d. pradėti 
karinės misijos pasitarimus 
dar prieš užbaigimą bet ko
kios politinės sutarties. Šis 
ekstravagantiškas procesas, 
tęsiami išsisukinėjimai tu
rėjo vienintelį tikslą: sutar
tis su Vokietija buvo prie 
pabaigos ir buvo būtina dar 
kelias savaites laimėti.

Reikalavimas, kad Anglija 
ir Prancūzija atsiųstų į 
Maskvą karinę misiją sutei
kė Stalinui dar vieną naudą - 
įgalino jį dar sustiprinti 
spaudimą į Vokietijos vy
riausybę. Berlyne tuojau 
suprato, kad čia manevras 
tik apgauti, bet karas su 
Lenkija buvo jau prie durų 
ir reikėjo geriau užsitikrinti.

SLAPTOS
DIPLOMATIJOS

SĖKMINGUMAS

Dabar atliko svarbų pa
tarnavimą ’’slaptoji diplo
matija”. Liepos 26 d. vakarą 
užkvietė Schnurre Astacho- 
vą ir Barbariną (sovietų 
prekybos atstovybės vado
vą) pietų į neutralią vietą - į 
vieną Berlyno restoraną. Tai 
padaryta pilnai pritariant 
Ribbentropui. Pasikalbėji
mas vyko, jei taip galima 
pasakyti, visai nuoširdžiai. 
Astachovas prisiminė anks
tesnį, tamprų tarp Rusijos ir 
Vokietijos bendradarbių ir 
politinių interesų bendrumą. 
Schnurre pareiškė, kad jis 
laikąs galima 1926 m. Berly

' '■ 'lilžšų^htogė psl.-4

no sutartį etapais vėl atgai
vinti, dar plačiau naujam 
pertvarkymui prilaikant 
(atsižvelgiant abišalių gy
vybinių interesų). Užsienių 
politikos prieštaravimų, 
kurie tokį pertvarkymą tarp 
abiejų šalių kliudytų, jo 
nuomone nėra visame plote 
nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros ir Tol. Rytuose. Iš ki
tos pusės abi šalys turi kai 
ką bendro, būtent - priešišką 
nusistatymą kapitalistinių 
demokratijų atžvilgiu. As
tachovas pritarė ir pažymė
jo, kad suartėjimo su Vokie
tija kelias atitinkąs abiejų 
šalių gyvybinius interesus. 
Jis betgi pridūrė, kad reikia 
tam tikro laiko, kad pikto
sios antikominterno pakto ir 
Muencheno susitarimo pa
sėkos būtų pašalintos. 
Schnurrei betgi rūpėjo 
klausimus daug skubiau su
tvarkyti, kaip Astachovui. 
Schnurre manė, kad abišalis 
interesų išlyginimas gali 
būti vis ir vis rengiamas, bet 
tik su sąlyga, kad Maskva 
nepasirašytų kokios nors 
sutarties su Vakarais. Da
bar dar tinkamas laikas o 
pasirašius jau bus per vėlu. 
Maskva turi pasirinkti: ’’Pa
galiau kągi Anglija galėtų 
Rusijai pasiūlyti? Geriausiu 
atveju - dalyvavimą Euro
pos kare ir jokios konkrečios 
naudos.” Atvirkščiai, Vo
kietija gali Rusijai ne tik su
teikti galimybę išlikti neut
raliai ir nuo konflikto laiky
tis nuošaliai, bet dar, jei 
Maskva norės, pasiūlyti su
sitarimą dėl abi šalis liečian
čių interesų,-iš ko,- kaip ir 

kitados, abiems šalims bus 
naudos...

Schnurres pasiūlymas vi
sai atitiko tam, ko Stalinas 
nuo kovo 10 d. karštai ir 
kantriai siekė. Tačiau Asta
chovas išvengė į jį nukreiptų 
klausimų, liečiančių anglų, 
prancūzų, rusų pasitarimus. 
Jis tik aiškiau nei iki šiol 
apibūdino sąlygas, kurios 
reikalingos, kad Vokietija ir 
Rusija galėtų pasiekti susi
tarimų: jis suminėjo Baltijos 
valstybes, Rumuniją ir Len
kiją. Kiek liečia Lenkiją, jis 
pareiškė: "Dancigas vienaip 
ar kitaip Reichui grįš, o ko
ridoriaus klausimas kokiu 
nors būdu bus Vokietijos 
naudai išspręstas. Vokietija 
gi turinti atsisakyti visų ke
tinimų į Lenkijos Galicijos ir 
Ukrainos sritis”. Taigi, 
bendrais bruožais Rytų Eu
ropos padalinimas jau tada 
buvo suprojektuotas.

Šitas nuomonių pasikeiti
mas davė pradžią tiesiogi
niams diplomatiniams 
veiksmams. Liepos 29 d. 
Weizsaeckeris pavedė v.d. 
Schulenburgui pranešti rusų 
vadovaujantiems asmenims, 
kad Vokietija Lenkijos 
klausime esanti pasirengusi 
’’visus sovietų interesus 
saugoti ir su Sov. Sąjungos 
vyriausybe dėl to tartis bei 
gyvybinius sovietų intere
sus Baltijos jūroje respek
tuoti. Rugp. 2 d. Ribbentro- 
pas priėmė Astachovą ir jam 
pareiškė, kad ’’Baltijoje 
abiems šalims bus vietos...” 
”Po pirmosios provokaci
jos, kalbėjo toliau Ribben- 
tropas, atsiteisimas su Len
kija bus savaitės būvyje 
įvykdytas. Tada Vokietija 
bus pasirengusi su Rusija 
dėl Lenkijos likimo galutinai 
susitarti.”

Šis pareiškimas beveik 
sudarė rugpjūčio 23 d. pakto 
ir tą pat dieną pasirašyto 
slapto protokolo apybraižas, 
tačiau iki pilno susitarimo 
dar reikėjo laukti kelias sa
vaites.

1939 m. RUGPIŪČIO 23 d. 
SUTARTIS

Nuo rugpiūčio pradžios 
reikalai sukosi ne tiek apie 
taikingų santykių tarp Ber
lyno ir Maskvos problemą, 
bet apie bendra Rytų Euro
pos santykių tvarkymą. Mo
lotovas, kuris jau rugpiūčio 
3 d. buvo painformuotas 
apie siūlymus, kuriuos Rib- 
bentropas buvo leidęs Asta
chovui pranešti, dar tą pačią 
dieną gavo tų siūlymų pa
tvirtinimą ir iš Vokietijos 
pasiuntinio Maskvoje v.d. 
Schulenburg, būtent: Vo
kietija yra pasirengusi so
vietų interesus Baltijos sri
tyje ir Lenkijoje pripažinti. 
Molotovas betgi norėjo tik
rai sužinoti, ar Vokietija 
mananti, kad į Baltijos sritį 
įeinanti ir Lietuva. Kiek lie
čia Lietuvą, Hitleris neno
rėjo nusileisti ir rugpiūčio 23 
d. sutartyje Lietuva nebuvo 
įtraukta į rusų interesų zo
ną. Tačiau visa suglaudus 
diskusijos tiek Berlyne, tiek 
Maskvoje vyko palankiai. 
Pradėta pasikeičiant užtik
rinimais: iš vokiečių pusės 
buvo užtikrinta, kad Reicho 
interesai Lenkijoje būsią 
’’griežtai riboti", o iš sovietų 
pusės - kad derybos su Ang
lija buvusios pradėtos dar 
tada, kai vokiečių noras su
sitarti su Sov. Sąjunga net 
nebuvęs nujaučiamas.

Nuo šio momento abi pu
sės buvo principe vieningos. 
Čekoslovakijos* 'prezidentas i

Eduard Beneš - kuris yra 
patikimas ir gerai informuo
tas liudytojas - tvirtina, kad 
Vokietija galutinai priėmė 
rusų reikalavimus naktį iš 3 
į 4 d. rugpiūčio. Benešąs sa
vo atsiminimuose rašo, kad 
"1939 m. liepos 19 d. man 
gen. Ingre ir pulk. Moraveo 
pranešė, kad pagal jų gautas 
iš Berlyno informacijas, de
rybos tarp Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos vyksta ir jau toli 
pažengusios. Rugpiūčio 10 
mes patyrėme iš tų pat šal
tinių svarbių detalių: susi
tarimas įvyko naktį iš rug
piūčio 3 į 4 d. Svarbūs pasi
tarimai buvo vedami tarp 
Ribbentropo, Goeringo, 
Goebbelso, Keitelio, Jodl ir 
kaikurių kitų. Ar buvo ir su
tartis pasirašyta? Hitleris, 
kuris tuo metu buvo Berch- 
tesgadene, su posėdžių sale 
buvo sujungtas tiesioginiais 
telefono laidais. Iš Maskvos 
grįžęs Gustav Hilger susi
rinkusiems padarė išsamų 
pranešimą. Pasitarimuose 
per telefoną įsijungė ir Hit
leris. Pasitarimai tęsėsi iki 
rugpiūčio 4 d. aušros. Paga
liau Fuereris davė savo su
tikimą ir ypatingasis pa
siuntinys tuojau išskrido at
gal į Maskvą perduoti sovie
tų vyriausybei vokiečių 
principinį nutarimą.

Bus daugiau

* * *
Aną savaitę praplaukę 

sovietiniai laivai visai ne
kreipę dėmesio praplaukė 
pro vietnamiečių pabėgėlių 
laivą, kurie šaukėsi pagal
bos. Vėliau tiems pabėgė
liams pagalbą suteikė ame
rikiečių karinis laivas, sekęs 
sovietus.
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Spaudoje
Jolantos Janavičienės keramika Londone

J. Janavičienės keramikos 
parodą suruošė Sloane 
Street galerija, kurios savi
ninkai susipažino su jos kū
ryba, lankydami Australijos 
muziejus bei galerijas. Jos 
darbus jie ’’įsimylėjo” iš pir
mo žvilgsnio. Spontaniškas 
abipusinis sutarimas šian
dien šauniai realizuotas erd
vioj Londono galerijoj.

Vos pasibaigus karui, pe
lenais ir krauju dar tebe- 
dūstančioj Europoj, prie 
Šveicarijos sienos, griuvė
siais ir akacijų žydėjimu pa
ženklintame Freiburge, 
buvo įsteigta meno mokykla 
(L’ecole des Arts et 
Metiers). Jon sugūžėjo šauni 
profesūra, su mažom išim
tim lietuviška, ir gausi stu
dentija, pradedant mergai
čiukėmis su plonom kaselėm 
ir baigiant vyrija net su 
"apsnigtom” galvom.

Kas per kunkuliuojantis 
meno katilas buvo toji meno 
mokykla, koks gaivalingas 
noras praturtinti dvasią 
menu, koks entuziazmas! 
Viso to gali pavydėti šian
dieninės meno institucijos 
visuose pasaulio kampuose. 
Tokioj atmosferoj dvejus 
metus Jolanta mokėsi pieši
mo pas prof.. V.K. Jonyną, 
V. Kasiulį, T. Zikarą, akva-
relės pas a.a. prof. A. Galdi
ką ir kitus, keramikos pas 
Marčiulionius.

Vėliau Jolanta su būriu 
kolegų emigravo Australi-

įvykiai
Atvykęs su turistine gru

pe į Vakarų Vokietiją pasi
prašė pabėgėlio teisės, žino
mas okupuotoje Lietuvoje 
sportininkas Vladas Česiū- 
nas, kuris yra pasižymėjęs 
kaip irkluotojas, 1972 m. 
Miuncheno olimpijadoje už 
irklavimą laimėjęs aukso 
medalį. Vak. Vokietija jam 
azylio teisę suteikė ir net fi
nansiniai parėmė įsikūrimo 
pradžiai.

V. Česiūnas stebėjosi lie
tuvišku gyvenimu ir veikla 
už Lietuvos ribų ir ketina 
įsikurti ten, kur tirščiausia 
lietuvių. Ketina parašyti 
knygą apie sportinį gyveni
mą Sov. Sąjungoje.

»»»
Amerikoje, Minesota 

valstijoje neišaiškintas erd
vių objektas (UFO) kelyje 
užpuolė policijos mašiną. 
Dėl didelės šviesos ir karš
čio vairuotojas buvo apakin
tas, pati mašina stipriai ap
gadinta, užpuolimo metu 
mašinoje buvę elektroniški 
laikrodžiai sustojo, radio 
antenos ištirpintos.

♦»»
Amerikoje kiekvienam 

tūkstančiui gyventojų tenka 
576 televizijos priimtuvai ir 
skaitoma pirmaujanti šia 
prasme pasaulyje. Tačiau 
tokia Monaco valstybėlė 
Europoje vis tik Ameriką 
pralenkia, kur kiekvienam 
tūkstančiui gyventojų tenka 
640 TV priimtuvų. Paminė
tina TV priimtuvų skaičius 
kituose kraštuose. Kanadoje 
vienam tūkstančiui gyven
tojų tenka 411, Švedijoje 
355, Australijoje 337, Angli-. 

jon, ten sukūrė lietuvišką 
seimą ir išaugino tris vaikus. 
Su pamiltuoju menu niekada 
nesiskyrė; suradusi kiek 
laisvesnio laiko, žinioms pa
pildyti porą metų lankė 
Sydnejaus meno mokyklą. 
Vėliau, jau subrendusi daili
ninkė, dalyvavo tarptauti
niuose keramikų semina
ruose su pasaulio įžymybė
mis - japonu Shoji Hamada, 
anglu Michael Cardew,

Jolanta Janavičienė: peizažas molyje. Kiekviena ply
telė 24x15 cm. Reljefinė technika

26-ji Studijų savaitė
Atkelta iš psl. 4

i Vilniaus Universiteto 400
■ m. sukakties minėjimo trijų 
i paskaitų ciklą pradėjo Ro-
■ mos Gregorianumo profeso- 
i rius, istorikas Paulius Rabi

kauskas. Jis skaitė apie Vil
niaus universiteto reikšmę 
Lietuvai pirmaisiais dviem 
jo veiklos šimtmečiais. Prof. 
Rabikauskas įrodinėjo, kad 
neteisingai yra daromi prie
kaištai universitetui, kad jis 
nebuvo lietuviškas ir kad jo 
steigėjams jėzuitams la
biausiai rūpėję ne mokslas, o 
paruošt kadrus kovai prieš 
reformaciją. Universiteto 
rektoriai ir profesoriai daž
nai buvo svetimšaliai, ne 
lenkai. Archyvinė medžiaga

' nurodo, kad lietuvių dėsty
tojų ir studentų skaičius ilgą 
laiką buvo gana didelis. Pa- 

i lyginti, daug jėzuitų mokėjo 
: lietuviškai. Kad jėzuitai bu

vo atkviesti Lietuvon kovai 
prieš reformaciją, tai tiesa, 
bet jie įsikūrė prieš Vilniaus 
un-to steigimą ir savo tikslų 
siekti būtų lengvai galėję be 
jo. Akstinas steigti Vilniaus 
universitetą buvo tas, kad 
Lietuvos Didž. Kunigaikš
tystė prilygtų Lenkijai, tu
rinčiai Krokuvos un-tą. Šį 
tikslą universiteto steigėjas 
vysk. Protasevičius nuolat 
pabrėžė savo laiškuose. Jam 
pritarė ir Lietuvos didikai, 
dažnai protestantai.

joje 316, Vak. Vokietijoje 
311, Danijoje 308.

♦♦♦
Sovietų Sąjungoje stato

mas milžiniškas teleskopas 
erdvių kūnams sekti, kuris 
būtų didžiausias veidrodinis 
teleskopas pasaulyje. Vaka
riečių komentarai aiškina, 
kad teleskopas turįs karinės
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amerikiečiu Paul Soldner, 
italu Nino Caruso - Romoje. 
1978 metais ji su mūsų gar
siąja skulptore - keramike 
Kašubiene New Yorke 
atliko milžinišką projektą 
’’Blue Shade” Jones paplū
dimyje. Jolanta yra laimė
jusi eilę prizų; jos darbų yra 
įsigiję keletas Australijos 
stambių galerijų, Italijos In- 
ternationalinis keramikos 
muziejus Faenzoje ir Ed- 

Dail. Alfonsas Krivickas 
(Vokietija) darė pranešimą 
apie Adomo Varno kūrybą 
jo 100 m. sukakties proga, 
tuo metu dar nežinant, kad 
sukaktuvininkas prieš porą 
dienų buvo miręs Čikagoje... 
Čia pat išstatytoje Varno 1 
paveikslų, pašto ženklų, pi
nigų parodoje klausytojai 
galėjo įsitikinti, kad daili
ninkas buvo geras žymių as
menybių portretistas, gilus 
psichologas - politinių vei
kėjų šaržuose (’’Ant politikos 
laktų”), menininkas - foto
grafas, palikęs pakelės ir 
kapinių kryžių albumą, kuris 
yra neįkainuojamos vertės 
meniniu - moksliniu atžvil
giu. Adomo Varno nuomone, 
mūsų individualumo mene 
šaknų reikia ieškoti liaudies 
kryžiuose. Dailininkas Var
nas, buvęs M.K. Čiurlionio 
draugas, bus bene pirmas 
svarus menininkas, pasiekęs 
tokio garbingo amžiaus.

Liepos 24 d. Antrasis Vil
niaus universiteto sukakties 
paskaitininkas, prel. Dr. 
Paulius Jatulis iš Romos pa
lietė plačiau universiteto is
toriją nuo 1775 iki uždarymo į 
1832. Jis išskaičiavo žy
miausius dėstytojus, jų dar
bus. Ne vienas profesorius i
rūpinosi ir visuomeniniais I
reikalais, liaudies švietimu, 
smerkė baudžiavą. 19-tojo i
šimtmečio pradžioje Vil
niaus u-tas tapo Lenkijos 
patrijotinės dvasios atgimi
mo centru. Slaptos filomatų I
ir filaretų draugijos pradėjo į
kovą prieš carų patvaldystę. |
1831 m. daug studentų įstojo !
į sukilėlių kariuomenę ir se
kančiais metais universite
tas buvo uždarytas. Jo 
moksliniai turtai buvo išda
linti Rusijos mokykloms, iš j 
kur iki šiai dienai nėra grą- i

Busdaųgiąjį , ...i.

montono miestas Kanadoje.
Įdomu tai, kad šiandieni

nėj personalinėj parodoj 
(Jolantos 10-ji!) visi darbai 
buvo sukurti Londone, į kurį 
ji atbildėjo su freiburgietiš- 
ku entuziazmu ir su pamil
tuoju Naujosios Zelandijos 
moliu.

žiūrovo akis sustoja prie 
dviejų pagrindinių formų: 
gauburiuotų didžiulių deko
ratyvinių lėkščių (kai kurių 
diametras siekia arti metro) 
ir cilindrų. Neglažūruotas 
Naujosios Zelandijos molis, 
nors išdeginimo procese jau 
iškentęs ugnį, pasitinka mus 
ramiu saulėtos žemės geru
mu. Jo gelsvame šiltume 

Ką darai, vis negerai

Jeigu kitaip darysi, negu visi daro, 
neapsieisi be mūšių, neišvengsi karo. 
Teisybė, yra Teisės, minim laisvą valią, 
bet tą išsikovoti ne kiekvienas gali.

Duktė, šukas padėjus, taip prabilo: 
"Pasižiūrėk, nė vieno plauko žilo!” 
Pastūmiau veidrodį aš nekantriai į šoną 
(nes garbanų spalva - beveik raudona): 
"Geriau, jei natūraliai būtum gi palikus.” 
”Ak, Mama,” - ji supyko - "kaip tu atsilikus!”

Marti, pažvelgus, galvą krato:
"Juk pusnuogė - mascaros nesimato! 
Šešėlius dėsiu, ružo brūkšnį vieną...” 
Ką besakyčiau - žirniai lyg į sieną.
Norėjau pasikelti, tuoj skambus duetas: 
"Ak, Mama (Uošve), nejudėk iš vietos!”

Vos pro duris įžengus, draugė ir sušuko: 
"Suknelę prieškarinę tau ir vėl įbruko!" 
Marti tuoj apverkia tą dirbtinąjį pliušą. 
Duktė vaitoja: "Kaip kokia Katiuša!” 
Jau trys balsai (ir taip gražiai į toną): 
"Skubiai pakeiski šitą - į geltoną!!”

Kaimynė atskubėjo (ji tai viską mato):
"Vai Jergau, argi neturi aukštom kulnelėm batų?” 
Kad man gerai, sakau, kad man patogu...
"Iš proto išvaryti gali žmogų!” — 
duktė rankas užlaužia. O marti dejuoja: 
"Tokių jau niekas, niekas nenešioja!” 
Ir draugė subara: "Na, tarsi mažas vaikas, 
net apsirengt nemoki! Bėga veltui laikas...
Čia vienbalsiai (pavirto jau į chorą):
"Bamatant apsiauki rudą porą!!!” ‘n

Nespėjau net paaiškint, kas gi tą sukėlė — 
į Moterų (Laisvųjų) skubam arbatėlę.

Julija
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' žaidžia Jolantos fantazijų 
pasaulis: ten nardo kėistuo- 
lytės žuvys virpančių van
denynų augmenijoj, paukš
čiai devynsparniai klykau
dami blaškosi pušaičių raiz
giniuose, o ten, štai’, j kaip 
lengvai, lengvai supasi jau
nos eukaliptų šakelės - stai
ga vienas lapas atsiplėšia 
nuo kamieno ir krinta žemyn 
molio cilindru...

"Linear B” lėkštėj tie fan
tastiški ženklai staiga ap
rimsta, išsirikiuoja į grupes, 
ir visa ornamentikos litanija 
pradeda lėtai suktis užburtu 
ratu - praeities paslaptingu
mas su ateities pranašystė
mis, visai kaip tame moli
niame Faestos diske Herak
lion muziejuje, prie' kurio 
gidai vis dar atsiprašinėja 
margas turistų minias - gir
di, "disko ženklai neišskai
tyti”. Tik Aleksandras 
Grantas, gyvenąs Škotijoje, 
su jokiu gidu niekados jau 
nesutiks. Ilgų metų atkakli 
studija jį įgalino tuos pas
laptingus ženklus suprasti - 
jau Faestos diskas, tas 3l/z 
tūks. metų senumo molio 
luitelis, byloja lietuviškai. 
Gal ilgai netruks, iki gidas 
Kretoje ims pasakoti spal
vingas istorijas apie lietuvių 
gentis. Granto studija su
randa šiandien pozityvių at
garsių archeologų bei antro
pologų pasauly - ir Jolantos 
lėkštė žaidžia lietuviškai tą
ja Kretos misterija.

E. Gaputytė 
(Europos Lietuvis)
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KREDITOAD-JA TALKA veikia visų naudai... mWr“e

Apsilankymai
Atkela iš pls. 3

stalas. Ant sienų paveikslai 
moderniški, vienas kitas se
nesnio stiliaus. Šalia kino 
salės evangelikų koplyčia, 
kurioje didžiulė paminklinė 
lenta, sukėlusi tiek daug 
trukšmo melbourniškių tar
pe, nes ji pradžioje buvo 
pritvirtinta kino salėje ir po 
ilgų derybų, ginčų ir svars
tymų perkelta į evangelikų 
koplyčių. Kartais lietuvis 
perdaug suteikia šventumo 
ir garbės daiktams, pamirš
damas tikrąjį tautos turtų - 
kalbą, papročius ir tradici
jas.

Melbourne leidžiamas Tė
viškės Aidų savaitraštis, 
kuriame gana daug rašoma 
apie apylinkės valdybos 
darbus. Dažniausiai rašo 
pats jos pirmininkas Albinas 
Pocius. Gaila, kad neteko jo 
sutikti, matyt, perdaug už
siėmęs bendruomenės rei
kalais. Norėjau paklausti 
kodėl visa tai nespausdina
ma Mūsų Pastogėje, kuri 
yra bendruomenės savait
raštis ir jame privalėtų 
bendruomenės veikla atsi
spindėti; jei ne daugiau, tai 
nors tiek pat, kiek ir Tėviš
kės Aiduose. Vienas tautie
tis pajuokavo, girdi, mūsų 
pirmininkas taikstosi į Fe
deracijos pirmininko kėdę.

Norėjau sutikti ir Liudą 
rlarkų, kuris išvedė mūsų fi
nansininkus. Ir ekonomistus 
,š "finansinio akligatvio” ir 
tenka tikrai džiaugtis lietu-
viškos kredito draugijos - 
Taikos veikla. Mano rašiny
je: "Bendruomenė akligat- 
vyje” L. Barkus nesuprato 
keliamos problemos, gal 
vien dėlto, kad siaurai į ją 
pažvelgė. Dažnai taip atsi
tinka, kai dairomasi blusos, - 
nepamatomas dramblys. 
Sutinku, kad bendruomenė 
privalo apimti visus ir viską 
savo veikloje, bet nesutinku 
kai vienas bendruomenės 
padalinys ir jo veikla pasi
daro tiek savistovi, kad ne
paiso bendruomenės tikslų 
ir siekimų. Atrodo, kad 
Melbourne tos bėdos nėra, 
nes Lietuvių Namų valdyba 
su bendruomenės valdyba 
dirba ranka rankon.

Šiek tiek nusivyliau klubo 
- baro patalpa. Nėra jauku
mo ir aplinka perdaug viešo 
pobūdžio: neteikianti priva- 
umo. Gal reikėtų dalį šios 

didžiulės patalpos atitverti 
ir apstatyti geresniais bal
dais su baro patarnavimu? 
Tada būtų galima ir repre
zentacijai panaudoti. Šito
kios mintys kilo kai norėjau 
su senu, dar karo metų, 
draugu pasikalbėti, bet 
triukšmas ir judėjimas tarp 
stalų neleido.

Iš mūsų spaudos žinojau 
apie Melbourne minėjimų 
supolitinimą: kviečiant aus
tralus politikus, parlamen
tarus ir kitus valdžios asme
nis. Apie tokius minėjimus 
jau man teko girdėti Sydne- 
juje. Vieni teigė, kad tai tei
singas kelias, nes užtenka 
savo tarpe ašaroti; reikia 
išeiti į viešumą, į australų 
visuomenę ir pristatyti 
jiems mūsų tautos rūpesčius 
ir tikrąją jos padėtį. Kiti 
mano, kad toks išėjimas, 
ypatingai Tautos šventės 
metu, padaro iš šventės po
litinį balaganą. Sunku būtų 
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abu teigimus suderinti, nes 
tiesos yraabiejuose.bet kar
tais būna sunku net atskirti 
ar čia politinis parengimas 
ar kultūrinis.

Teko išgirsti ir radijo va
landėlę, kurioje nemaža mu
zikos, bet trūko temos arba 
tęstinumo, kad galėtum pa
justi tam tikrą nuotaiką. 
Programa per daug pabira, 
be ryšio. Vistik palyginus su 
Sydnejaus valandėle, buvo 
malonu klausytis.

Sekmadieni apsilankiau 
šv. Jono bažnyčioje, kur 
vyksta lietuviškos
pamaldos. Bažnyčioje žmo
nių daug. Giedojo bažnytinis 
choras vadovaujamas Petro 
Morkūno. Malonu buvo 
klausytis, nes tikrai seniai 
begirdėjau taip gražiai gie
dant.

Po pamaldų apsilankiau 
spaudos kioske, bet palygi
nus su Sydnejaus, gana var
gingas.

Ant ilgų stalų sukrautos 
knygos ir laikraščiai . Kiek 
užtrukę skubėjome į Lietu
vių Namus pietų. Nuvykę 
radome visus jau pietaujan
čius ir šeimininkė su apgai
lestavimu pareiškė, kad pie
tų neliko. Teko maitintis 
alumi.

Prieš išvykdamas Adelai- 
dėn aplankiau seną, dar iš 
Lietuvos pažįstamą, kuris 
visą savo gyvenimą užsiimi
nėjo politika. Laiškuose man

J. Slavėnas

HITLERIO IR STALINO DRAUGYSTĖ
VOKIEČIŲ - SOVIETŲ DRAUGYSTĖS
H-JO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE

KELIAS

Gegužės 30 d. Vokietijos 
valstybės sekretorius von 
Weizsacker painformavo 
Astachovą visiškai atvirai, 
kad Vokietija esanti pasi
rengusi su Sov. Sąjunga pa
sitarimus atnaujinti. Birže
lio 15 d. Astachovas žengė 
lemiamą žingsnį, - pirmą 
konkretų žingsnį į tiesiogi
nių pasitarimų kelią. Jis pa
reiškė Bulgarijos atstovui 
Draganovui, kad Sov. vy
riausybė svyruojanti tarp 
trijų galimybių, būtent: 1. 
pasirašyt paktą su Anglija ir 
Prancūzija; 2. toliau truk
dyti to pakto pasirašymą; 3. 
suartėti su Vokietija. Kiek 
šis pasirinkimas nuo Sov. 
Sąjungos pareina - šis pas
kutinysis yra artimiausias, 
kadangi pasaulėžiūriniai 
klausimai jokio vaidmens 
nevaidina. Prie to Astacho
vas dar pridėjo: "Jei Vokie
tija pasirengusi pareikšti, 
kad ji Sov. Sąjungos nepuls 
ir norinti su ja pasirašyti 
nepuolimo paktą, tai Sov. 
Sąjunga nuo sutarties su 
Anglija atsisakytų. Tai buvo 
pirmas kartas, kad paminė
tas nepuolimo paktas - ir tai 
paminėtas iš sovietų pusės. 
Wilhelmstrasseje tas buvo 
laikoma reikšmingu faktu.

Tą pačią - birželio 15 d. - 
Maskvoje Molotovas priėmė 
Prancūzijos ir Anglijos at
stovus ir Anglijos ypatingąjį 
užs. reikalų ministerijos 
įgaliotinį William Strang, 

rašė, kad būtinai jį aplanky
čiau. Įdomi asmenybė. 
Bendruomenės reikalus sta
to virš visako. Tik bendruo
menė gali mus apjungti ir 
tik bendruomenei privalome 
paklusti, tai buvo jo pagrin
dinės mintys. Žinodamas jo 
bekompromisinį 
nusistatymą ir vienalytę 
teisybę, kėliau įvairius 
klausimus į kuriuos jis su 
pasitenkinimu man atsaki
nėjo:

— Matai, bendruomenė ne 
tik mus apjungia, bet išlaiko 
savyje lietuvišką dvasią, 
neįsileisdama jokių interna
cionalinių vėjų. Tik gyvu 
ryšiu su tautiečiais Lietuvo
je galima dvasiškai pasipil
dyti ir apsivalyti svetimy
bėmis, kurios vis labiau ir 
labiau mus gaubia. Kuo 
daugiau lietuvių privalo lan
kytis Lietuvoje ir įnešti va
kariečių kultūros, meno ir 
laisvės idėjų. Visais būdais 
reikia laužti geležinę uždan
gą. Mūsų pačių gyvenime 
reikia daugiau nuoširdumo 
ir išeivio gyvenimo suprati
mo. Padarius klaidą, reikia 
mokėti ją atitaisyti...

Iki paryčių jis švietė ma
nę. Prisiminė kažkada pada
rytą Australijos Lietuvių 
Kunigų Sekretojato pareiš
kimą dėl santykių su bend
ruomene, kuris iki šiolei dar 
nėra atšauktas. Bandžiau 
jam aiškinti, kad tai žaizdos, 
kurios seniai užgijo ir nerei
kia jų liesti, nes labai lengva 
vėlei pradėti bereikalingą 
kivirčą. Jis bandė mane Įti
kinti, kad tai būtina. Tylė

kuris tik ką buvo atvykęs į 
Maskvą. Paryžiui spau
džiant Anglijos vyriausybė 
galutinai apsisprendė Balti
jos valstybes įtraukti į jų 
garantijų planą. Bet ir bir
želio 15 d. pasitarimai neda
vė jokių rezultatų, kaip ir po 
jų sekusieji - Rusija siekė 
ryšium su nepuolimo paktu 
su Vokietija, kai kurios es
minės naudos. Taigi nuo Vo
kietijos teigiamo ar neigia
mo atsakymo priklausė 
Londono ir Paryžiaus pasi
tarimų išdavos.

Vokietija priėmė! Sekan
čią dieną po Astachovo ir 
Dragonovo pasikalbėjimo, 
kuris tuojau buvo praneštas 
Wilhelmstrassei, pareiškė 
Ribbentropas Japonijos pa
siuntiniui Romoje, Shiratori, 
kad Vokietija su Rusija su
darys nepuolimo paktą. Ne
trukus po to Ciano patiekė 
sovietų atstovui Romoje 
pirmą konkretų Vokietijos 
pasiūlymą (projektą), kurio 
pagrinde buvo šie trys svar
biausi punktai: 1. Vokietija 
stengsis, kad santykiai tarp 
Rusijos ir Japonijos būtų 
pagerinti; 2. Vokietija pasi
rašys su Rusija nepuolimo 
gaktą, kuriame bus įjungta 

altijos valstybių garantija;
3. prekybos sutarties labai 
plaišiu pagrindu sudarymas. 
Kad šie siūlymai Maskvai 
tiko, matyti iš to, kad Molo
tovas juos paminėjo rugp. 15 
d. pasikalbėjime su v.d. 

jau, nes nenorėjau kalbėti 
apie įvykius, kurie mano 
manymu, mažai teturėjo 
reikšmės tada, tad ar verta 
dėl jų jaudintis šiandien?

Žinau, kad tik dalelę te- 
paliečiau Melbourne lietuvių 
gyvenimo, nes laikas neleido 
ilgiau pabuvoti. Ir taip per 
ilgai užsitęsė mano viešna
ge. Palikdamas šį didžiulį 
miestą ir apie 2500 lietuvių, 
kurių gal tiktai apie 500 ak

TAUTOS ŠVENTĖ
PERTHE

Šių metų Pertho lietuviai 
Tautos Šventę minėjo skir
tingai. Tą dieną bažnyčioje 
pamaldos buvo labai gražios. 
Jaunimas ir vyresnieji, ypač 
moterys pasipuošę tauti
niais rūbais, vėliavas nešė ir 
garbės sargybas sudarė 
jaunimas. Kunigas nors ir 
nelietuvis, bet gražiai lietu
viškai paskaitė maldą už tė
vynę. Pamoksle palietė Lie
tuvos istoriją primindamas 
tautiečiams niekad neuž
miršti, kad esą lietuviai.

Oficialus minėjimas vyko 
po pietų jau pusiau nuosavoj 
salėj. Po ilgų kalbų ir svars
tymų Pertho lietuviai turi 
savo nuosavą patalpą, kur 
vyks visas lietuviškas gyve
nimas. Minėjimas pradėtas 
Tautos Himnu.

Minėjimą atidarė apylin
kės valdybos pirmininkė, o 
tai dienai pritaikintą žodį 
tarė p. Jauaegis.

Schulenburgu.
1939 m. birželio 15 d. As

tachovas perdavė Vokietijos 
vyriausybei sovietų pareng
tą nepuolimo pakto tarp 
abiejų šalių projektą. Dviem 
dienom vėliau Hilgeris, ku
ris po lankymosi Berlyne 
buvo sugrįžęs į Maskvą, tu
rėjo pasikalbėjimą su užsie
nių prekybos komisaru Mi- 
kojanu, be didesnio pasise
kimo, kas Hitlerį kiek suer
zino.

Pasiuntinys v.d. Schulen
burg, karštas vokiečių - so
vietų suartėjimo šalininkas, 
aplankė birželio 28 d. Molo
tovą, ir buvo jo draugiškai 
priimtas. V.d. Schulenburg 
stangėsi sužinoti "politinius 
pagrindus”, kurie, kaip Mo
lotovas apie prieš mėnesį 
laiko buvo minėjęs, galėtų 
leisti tokį suartėjimą pa
siekti. Bet jam nepavyko 
paslaptį atidengti. Moloto
vas kiek atlyžo ir tik pab
rėžė, kad su Vokietija san
tykių sunormavimas yra pa
geidautinas ir galimas. Bir
želio pabaigoje, Vokietijai 
laviruojant, staigi tyla. V.d. 
Schulenburgui iš Wilhelm- 
strassės buvo nurodyta jau 
tolokai pažengusių pasitari
mų netęsti... Bet tas per
traukimas, nežiūrint kokia 
jo priežastis, buvo trumpas, 
nes Berlyne pasitarimai dėl 
ūkinio plano netrukus buvo 
atnaujinti (kaip matyti iš 
sovietų prekybos komisa

tyviau reiškiasi lietuviška
me gyvenime, jutau nusivy
limą ir tuštumą, kurią palie
ka neišsipildžiusių liūkesčių 
jausmas.

Lyg greičiau norėdamas 
manirpi atsikratyti, giminai
tis nupirko lėktuvo bilietą 
Adelaidėn. Lėktuvui paki
lus, mečiau žvilgsnį į rūkuo
se ir dūmuose skęstantį mi
lijoninį miestą.

Sekė namų pirkimo K-to 
pirmininko E. Stankevičiaus 
pranešimas. Jis padėkojo 
tautiečiams už pastangas 
įsigyti savus namus, išskir
tinai padėjo ir p. J. Liutikui, 
kuris ne tik prisidėjo pini
gais, bet namams padova
nojo biliardo stalą ir šach
matų staliuką. Savo kalboje 
prof. Z. Budrikis priminė 
Vilniaus universiteto su
kaktį ir tuo pačiu ragino 
tautiečius dar prisidėti au
komis, pinigais ir darbu 
įrengti įsigytus namus.

Meninėje dalyje eilėraščių 
padeklamavo Paseckaitė ir 
Plučaitė, moterų choras su
dainavo tris dainas. Ypač 
gėrėjomės jų tautiniais rū
bais. Pabaigai E. Stankevi
čiaus vadovaujami šokėjai 
pašoko tris taut, šokius. Šo
kėjai yra gerai išmiklinti, už 
tat visur ir kviečiami.

Dalyvis

riato liepos 22 d. komunika
to). Šiomis dienomis iškilo 
du įvykiai, kurie turėjo pa
veikti tolimesnius pasitari
mus.

Pagaliau vyr. karo vado
vybė patiekė Hitleriui Len
kijai pulti planą. Hitleris pa
reikalavo dar kai kurių pa
keitimų ir puolimo dieną 
kiek atidėjo, būtent, į rug
pjūčio 26 d. Šitas nutarimas 
Hitleriui turėjo panašias pa
sėkas, kaip Anglijai ir Pran
cūzijai primestos Lenkijai, 
Rumunijai ir Graikijai ga
rantijos - jis pakliuvo į Stali
no stiprią priklausomybę. 
Nuo šio momento Hitleris 
turėjo būti priverstas su 
Rusija drauge veikti ir tai 
tam tikrame terminuotam 
laike (jei jis nenorėjo visam 
savo planui pakenkti). Hit
leris darėsi nekantrus, nes 
Stalinas ir Molotovas jį tu
rėjo savo kilpose. Hitleris 
turėjo užmokėti Rusijai 
aukštą kainą už tą bendra
darbiavimą.

Antras įvykis - Chamber- 
laino liepos 31 d. Žem. Rū
muose paskelbtas nutarimas 
siųsti į Maskvą karinę misi
ją. Reikia prisiminti, kad 
Maskvos pasitarimai tarp 
Anglijos ir Sov. Sąjungos 
šiuo metu buvo pasiekę ne
gyvą tašką. Kai Anglija jau 
buvo pasirengusi Molotovo 
reikalavimams nusileisti, jis 
statė naujus reikalavimus. 
Kai Anglija pareiškė pasi
rengusi duoti Baltijos vals
tybėms garantiją, Moloto
vas iš savo pusės atsisakė 
duoti garantijas Šveicarijai 
ir Olandijai; tada jis reika
lavo ypatingo savitarpės 
paramos pakto tarp Rusijos, 
Lenkijos ir Turkijos; paga-

Nukelta į psl. 4

6



Nuomonės:
PLANAI IR GALIMYBĖS

Sydnejaus Lietuvių Klu
bas jau pilnai veikia šešti 
metai ir dabar aiškiai mato
si, kad patalpos neatitinka 
pareikalavimų.

Antrame aukšte esama 
maža salė nėra pilnai naudo
jama. Todėl nedarykime 
klaidos ir nestatykime vėl 
ko nors mažo.

Reikiamybės;
1. ’’Licencing Board” rei

kalauja, kad klubas turėtų 
atskirą posėdžių kambarį 
direktoriams.

2. Sumažinti klubo išlai
das, ypatingai savaitės va
karais, būtų praktiška turėti 
mažesni barą su maža sale, 
kas duotų galimybės di
džiąją salę tais vakarais už
daryti.

3. Savaitgaliais klube 
rengiant lietuvišką progra
mą arba esant minėjimams, 
svetimtaučiai galėtų naudo
tis mažuoju baru ir sale.

Ko mūsų visuomenė 
pageidauja:

1. Didelės salės mūsų vi
suomenės veiklai, pavyz
džiui:
a) salės baliams, kur pato
giai tilptų apie 400 - 500 
žmonių.
b) salės, tinkamos koncer
tams ir teatraliniams vaidi
nimams.
c) salės, kur mes galėtume 
matyti mūsų tautinius šo
kius pilnai, o ne tik šokan
čiųjų galvas.
d) Pakankamai didelės salės, 
kur sportininkai galėtų tre
niruotis ir žaisti krepšinį bei 
tinklinį.

2. Atskiros įstaigos, kur 
klubo vadovybė galėtų at
likti savo veiklą.

3. Praplėsti esamą biblio

Mėnesio intencijos
AUSTRALIJA IR 

NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius 
Jonas Paulius II spalio mėn. 
MA nariams skyrė sekan
čias intencijas: 
bendrąją - kad Šv. Rašto 
maldingi apmąstymai būtų 
įtaigojami kalinamųjų tarpe; 
misijų- kad tvirta ir gaji 
misijonieriška dvasia būtų 
auginama ir stiprinama reli
gijos mokytojų (katechetų) 
vaikuose, jaunime ir suau
gusių tarpe.

Trumpas rytmetinis au
kojimas: Visa aukoju Tau, 
Švenčiausioji Jėzaus Širdie!

Brangus Broli, Sese,
Kiekvienas žmogus, jų 

tarpe ir kalinys, yra atpirk
tas Jėzaus Kristaus mirtimi, 
ir todėl kiekvienas turi ly
giai tas pačias galimybes į 
Amžinąją Laimę, jei jis pats 
to siekia. Kalinys, nežiūrint, 
kad jis yra baudžiamas už jo 
nusikaltimus, taip pat yra tų 
atperkamųjų skaičiuje, nes 
Dievui kiekvienas žmogus 
yra sukurtas asmuo, o ne 
kalėjimo ar statistikos nu
meris. Kad ir būdamas ka
lėjime, jis yra žmogiška bū
tybė, Kūrėjo tvarinys, ku
riuo jo Kūrėjas nepaliauja
mai rūpinasi. Jis kalėjime 
nepasidaro beasmenis "kaž
kas", kuris atskirtas nuo pa
saulio pasidarytų bevertis 
savo paties ir kitų žmonių 
akivaizdoje.

teką, kur mūsų nariai pato
giai atsisėdę galėtų skaityti.

4. Pastatyti keletą kam
barių mokyklai, įvairiems 
posėdžiams, šachmatams ir 
t.t.

5. Patalpas įvairioms or
ganizacijoms, kaip "Talka”

Per paskutinius 12 mėne
sių Lietuvių Klubo direkto
riai teiravosi pas Bankstown 
Council, kokios rūšies pas
tatus būtų galima statyti 
klubo praplėtimui. Council 
aiškiai pabrėžė, kad prieš 
leidžiant bet kokius priesta
tus statyti, reikės padidinti 
vietą mašinų parkavimui ir 
tas priklausys nuo priestatų 
dydžio.

Planai, kurie yra iškabinti 
klube buvo patiekti council 
kaip "Development Appli
cation”. Direktoriai sakė, 
kad jie turi žodinį Council 
sutikimą, jeigu parkavimas 
bus padidintas dar 18 maši
nų arba 5 metų sutartis lie
čianti $ 36.000. Žodiniai su
sitarimai niekuomet nėra 
garantuoti ir planai ateityje 
dar gali būti atmesti, juos 
patiekus.

Sporto Klubui Kovui ir jo 
rėmėjams dedant ilgalaikes 
pastangas, buvo ištirta že
mės pripirkimo galimybės. 
Suradus, klubo direktoriai 
buvo painformuoti, ko pasė
koje klubas nupirko per 
varžytines užpakalyje klubo 
esamą sklypą su namu.

Sporto klubas Kovas tu
rėjo 2 pasitarimus su direk
toriais, gegužės ir rugsėjo 
mėn. Diskusijose iškelti šie 
dalykai:

a) apytikrė kaina numa
tyto pastato bus apie $ 
200.000.

b) už priedinę $ 100.000

Dievo Žodis turi būti pri
einamas visiems, o reikalui 
esant net siūlomas. Geriau
sia priemonė kalinamam 
žmogui išgirsti Kristaus 
balsą yra Šv. Raštas ir jo 
skaitymas tiek pavieniui, 
tiek grupėse. Ne vienas iš 
kalinių yra pasinaudojęs šia 
priemone savo paties išga
nymui, nežiūrint jo praei
ties. Kaip pavyzdį gaiaima 
paimti jaunuolį prancūzą, 
kurį nugiljotinavo 1957 m. 
rugsėjo 30-ta dieną už plėši
kavimą ir žmogžudystę. Ke
letą dienų prieš egzekuciją 
tas nusikaltėlis iš savo mir
ties celės rašo savo draugui - 
vienuoliui laišką, kuris be 
jokios abejonės buvo para
šytas Šv. Rašto studijų įta
koje, jį giliai išmasčius. Šio 
laiško esmė:

"Mane buvo pavergęs 
velniškas išdidumas ir ego
izmas, nes aš turėjau labai 
šaltą akmeninę širdį. Dabar 
aš maldauju Viešpatį, kad 
Jis man duotų gyvą, žmo
gaus širdį ir aš šaukiu Jį iš 
prarajos gelmių, kad Jis iš
girstų mano balsą."

"Aš dėkoju Viešpačiui iš 
visų jėgų, kad Jis pasigailėjo 
manęs nelaimėje ir už prasi
žengimus atsilygino man sa
vąja meile.”

Aš pirmą kartą lieju 
džiaugsmo ašaras būdamas 
tikras, kad Jis man atleido ir 
kad dabar Kristus gyvena 
manyje per mano kančias ir 
meilę..."

Kun. S. Gaidelis, S.J. 

sumą būtų galima didelę sa
lę pastatyti,.

c) dėl skaitlinės, pagal di
rektorius, yra tik apytikrė 
suma ir ji gali keistis.

d) Pirmame pasitarime 
direktoriai pareiškė, kad 
numatyti priestatai klubo 
pelną pakeltų apie $ 10.000 
per metus. Priestatai su di
dele sale (baliams) būtų 
daug pelningesnį. Sydnejuje 
yra didelis trūkumas salių, 
tinkamų baliams, kurias 
nuomuojant reikia net kele
tą metų į prieki užsisakyti.

Be abejonės klubas galėtų 
šią salę išnuomuoti kitiems, 
kai lietuviai ja nesinaudoja. 
Ta salė išsilaikytų pati ir 
būtų didelė nauda mūsų vi
suomenei.

e) Direktoriai antrame 
pasitarime su Kovo klubu 
pareiškė, kad numatyti 
priestatai yra tik pirma sta
dija šių sumanymų. Antra 
stadija būtų pastatyta atei
tyje, praplečiant mažąją salę 
į didelę. Jeigu toks yra di
rektorių tikslas, tai kodėl ši
tas yra išleista originaliuose 
planuose.

A.L.F.A.S. VALDYBOS 
INFORAMACIJA

Kaip prieš kiek laiko 
skaudoje ir per Australijos 
lietuvių radijo valandėles 
buvo pranešta, ateinančių 
metų pradžioje ALFAS 
Valdyba išleis knygą atžy- 

' mėti Australijos lietuvių 
sportinės veiklos 30-ties 

i metų sukaktį. Šiame, maž
daug 300 puslapių, gausiai 
iliustruotame leidinyje bus 
išsamiai aprašytas Australi
jos lietuvių sporto gyveni
mas nuo 1949 iki šių metų 
pabaigos.

ALFAS Valdyba tiki, kad 
ši knyga bus įdomi ir vertin
ga ne tik sportininkams, 
sportinės veiklos darbuoto
jams ir sporto mėgėjams, 
bet taip pat ir plačiajai vi
suomenei, kuri seka mūsų 
sportuojančio jaunimo at- 
siekimus.

Voratinklio siūlas yra ke
leriopai stipresnis už tokio 
pat storumo plieninę vielą. 
Paprastam voratinkliui nu- 
mėgsti voras sunaudoja apie 
12.000 pėdų ilgio voratinklio 
siūlų, kuriuos voras paga- 

i mina pats iš savęs.

Išvada
Nedarykime praeities 

klaidų. Per keletą metų pa
aiškėjo, kad mūsų visuome
nei neužtenka esamų klubo 
patalpų, todėl būkime pro
gresyvūs ir statykime atei
čiai, o ne šiai dienai.

2. Atrodo, yra galimybės 
gauti Council sutikimą sta
tyti priestatus tokius, kokių 
mes norime, tai yra su visais 
priedais kaip anksčiau esa
me minėję:
a) panaudojant žemę dabar 
nupirktą ir su councilu su
tarti dėl parkavimo;
b) nuperkant daugiau že
mės, kuri būtų kapitalinis 
investavimas ir mūsų nuo
mone tai geresnis kelias;
c) pasiteirauti dėl reikiamos 
žemės išnuomavimo.

3. Faktas, kad statybos 
kainos labai kyla, todėl 
svarbu, kad visas projektas 
būtų dabar pastatytas. Taip 
pat galimybė yra, kad pas
tačius pirmą stadiją, užbai

KALBA
Knygos kaina, ją išleidus, 

bus $ 10. Tačiau ALFAS 
Valdyba kviečia visus jau 
dabar užsiprenumeruoti 
Knyęą ir sumokant $ 15 
tapti garbės prenumerato
riais. ALFAS Valdyba bus 
ypatingai dėkinga toms lie
tuviškoms organizacijoms ir 
sporto bičiuliams, kurie šią 
knygą parems ir stambes
nėmis aukomis.

Garbės prenumeratoriai 
bei aukotojai iš anksto užsi
sakydami šį leidinį daug pa
dės ALFAS Valdybai sumo
kėti spausdinimo išlaidas ir 
bus su padėka išvardinti lei
dinyje tūpsiančiame rėmėjų 
sąraše.

Knygą užsisakyti galima 
pas vietos sporto klubus ar
ba siunčiant pinigus ALFAS 
iždininkui šiuo adresu: J. 
Donela, 80 George St„ 
Parkside, S.A., 5063.

A.L.F.A.S. Valdyba

VIS A IP
Pagal 1976 metų prekybos 

sutartį Sov. Sąjunga galinti 
pirkti iš Amerikos kasmet 
6-8 milijonus tonų grūdų, 
bet dabar toji sutartis prap
lėsta ir sovietai galį pirkti 10 
ar net daugiau milijonų tonų 
grūdų.

Dėl grūdų pertekliaus 
Amerikoje buvo apribotos 
sėjamo ploto normos, bet 
dabar jos atšauktos ir ūki
ninkai galį sėti, kiek nori.•«*

Prieš keletą metų Aus
tralijoje lankęsis operos so
listas Edvardas Kaniava 
Brežnevo įsakymu "pakel
tas” į liaudies artistus už 
nuopelnus socialistiniam 
menui.

***

Rugsėjo 15 d. Sydnejaus 
festivalio atidaryme vaikų 
pasirodyme dalyvavo ir du 
lietuviukai tautiniais rūbais: 
R. Lašaitytė ir G. Ladyga.»*♦ 

gimas viso projekto gali būti 
atidėliojamas neribotam lai
kui. Jei pastatysime mažą 
salę, tai gal niekuomet neį- 
sigysime didelės salės Syd
nejaus lietuvių visuomenei.

4. Tai nėra sapnas, bet 
būtinybė, jeigu norime, kad 
lietuvių visuomenė išsilai
kytų. Jaunimui būtinai rei
kia patalpų, ir jei jiems pa
talpų neparūpinsime, tai ne
galime jaunimo kritikuoti, 
kad jie per mažai domisi lie
tuviška visuomene.

5. Pinigų surinkimas ne
bus lengvas darbas, bet ga
limas. Visuomenės moralinė 
ir finansinė parama bus rei
kalinga. Klubo direktoriai 
dar nesikreipė į mūsų visuo
menę dėl pinigų. Mes galvo
jame, kad jie turėtų ir tikrai 
gautų reikiamą sumą pasta
tymui šio projekto. Mes 
tvirtai tikime, kad mažas 
priestatas neturėtų būti 
statomas, nebent nėra jo
kios galimybės pilno dydžio 
priestatui.

Kovo Valdyba

Sporto žinios
PRIEŠOLIMPINĖS
KREPŠINIO ŽAIDYNĖS 

LIETUVOJE

Neperseniausiai skaitėme 
spaudoje, kad Sovietų Są
junga, Spartakiados vardu, 
pravedė Preliminarinius 
Olimpinius Žaidimus įvai
riose Sąjungos vietovėse. Į 
šiuos žaidimus buvo pak
viesti geriausi pasaulio at
letai visose sporto šakose.

Įdomu pabrėžti, kad šių 
žaidimų krepšinio turnyras 
buvo pravestas Lietuvoje 
(Kaune ir Vilniuje) ir jame 
dalyvavo 42 rinktinės krep
šinio komandos iš kurių 8 
buvo iš užsienio - J.A.V., 
Jugoslavijos, Čekoslovaki
jos, Lenkijos ir Prancūzijo.s 
'.yru ir moterų komandos. 
Šis turnyras užsitęsė dvi sa
vaites, ir krepšinio istorijoje 
yra skaitomas vienas iš di
džiausių krepšinio turnyrų.

Turnyro nugalėtoja tapo 
Maskvos krepšinio rinktinė 
ir sekančios penkios vietos 
atiteko: Ukrainai. Čekoslo
vakijai, Leningrad ui. J.A.- 
V. ir Lietuvai, kur; prieš J.- 
A.V. žaidime dėl 5-6 vietos 
pralaimėjo rezult.i u 86:76 
(42:40). Moterų grupėje pir
mąją vietą išsikovojo Latvi
ja finale įveikusi Lietuvą re
zultatu 53:49 (23:25). Kal
vaičių komandoje žaidė dvi 
merginos, kurių ūgis buvo 
virš 2 metrų ir 5 cm. Lietu
vaičių tarpe aukščiausia žai
dėja buvo Vida Beselienė - 
Šulskytė (1 m. 92 cm.).

Šį didžiuli, tarptautini 
krepšinio turnyrą sekė mū
sų sporto skyriaus redakto
rius Antanas Laukaitis, Ne
abejoju. kad Antanui Lau
kaičiui grįžus iš uristinės 
kelionės, sulauksime1 M.P: 
puslapiuose išsamu n krito šio 
Krepšinio turnyr aprašy
mo.

i.BE ’
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SVARBU EKSKURSIJOS 

DALYVIAMS

Primename, kad Syd, S.S. 
Židinio organizuojama eks
kursija į Shoalhaven apylin
kes įvyks rugsėjo 29 d. šeš
tadienį. Išvykstame 8 vai. 
ryt., iš Liet. Klubo aikštės 
Banxstowne.

Visi užsiregistravę va
žiuoti prašome atvykti laiku, 
nes ruošiantis ilgesnei ke
lionei vėluojančių nebus 
laukiama.

Susidomėjimas ekskursija 
yra didelis ir ne visi norin
tieji joje dalyvauti galėjo 
patekti.

Todėl prašome, jei kas iš 
užsiregistravusių negalėtų 
važiuoti, skubiai pranešti A. 
Jablonskienei tel. 709 4031, 
kad atsiradusia laisva vieta 
galėtų pasinaudoti kitas 
taut iet is.

Židinio Vadija

PRASĖSIMAS

.‘•..,11 Krašto Valdybos ir 
Australijos Lietuvių Fondo 
(Ine.) vadovybės susitarimu, 
visos lietuviškos organizaci
jos ir pavieniai asmenys, 
siekia finansinės paramos iš 
Australijos Lietuvių Fondo, 
yra prašomi kreiptis raštu 
per Al.B Krašto Valdyba ir 
per savo Ai_B Apylinkės 
Vaidybas.

ALB Krašto Valdyba

METINIS SYDNEJAUS 
LIET. KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 25 d. šaukiamas 
metinis klubo narių susirin
kimas, kur bus patiekta me
tinė klubo veiklos apyskaita 
ir paskelbtas naujas Klubo 
direkcijos sąstatas. Pradžia 
8 v.v.

A.L.K. FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMUI RUOŠTI 

KOMITETAS

Vyriausias suvažiavimo 
pirmininkas ir jaunimo va
karo vadovas A. Vinevičius, 
8 Deakin St., Concord. 2137.

Literatūros vakaro vado
vas kun. P. Butkus, 68 The 
Boulevard, Lewisham, 2049.

Butų reikalams vadovas 
inž. J. Dirginčius, 49 Wel
lesley st. Summer Hill, 2130.

Meno parodos vadovas E. 
Lašaitis, 8 Deakin str., 
Concord, 2137.

Spaudos informacijai A. 
Kramilius, 83 Queen str., 
Canley Vale, 2166 tel. 
727 3131.

Maitinimo reikalams 
v-vės A. Skirkienė ir A. Sa
vickienė, 82 John str. 
Lidcombe, 2141.

Naujų Metų rengėjai 
Sydnejaus ateitininkai, 
pirm. A. Kramilius, 83 
Queen str., Canley Vale, 
2166.

SYDNEJAU&- ....
SAVAITGALIO 

MOKYKLOS PIKNIKAS

1 spalio - pirmadienį (ilgąjį 
savaitgalį) Savaitgalio mo
kykla organizuoja

IEŠMLNĘ—PIKNIKĄ, 
Capt. Cook parke, Kumelį.

Važiuoti tiesiai į parką 
prie "Visitors Information 
Building". Vieta bus atžy
mėta lietuviška vėliava. 
(Suklydę, pasiteiraukite pas 
parko sargą, prie vartų).

Atsivežkite savo maisto, ir 
gėrimų, ir kitų reikalingų 
dalyku, , Parke yra ribotas 
skaičius iešminių krosnių, 
būtų naudinga atsivešti sa
vąsias.

Kviečiame visus. Renka
mės 10 vai.

Savaitgalio mokykla

, T    - 1    — ' 11 11

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLŪK 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414

rugsėjo 25 d. 8 vai. vak.

Klubo narių metinis 

susirinkimas
KELIAUTOJŲ DĖMESIUI

Trumpesniam ar ilges
niam laikui, atvykstantiems 
Londonan, išnūomuojamas 
atskiras butelis, vienam ar 
dviems asmenims. Graži, 
rami, Londono priemiesčio 
dalis.

Rašyti: Dainora, 14 
Priory Rd. Kew Gardens, 
Surrey TW9 3DF England. 
Tel. 01.940-6377

Dalyvauja 
tik apsimokėję nariai

Atsineškite
savo nario ženklelį!

Adelaidėje rugpiūčio 12 d. 
mirė Antanas Adutavičius, 
sulaukęs 76 metų.

TAUTOS
FONDE

CANBERRA

A.a. Salomėjos Mikučio- 
nienės pagerbimui vietoj 
gėlių per Tautos Fondo įga
liotinį Antanų Švedą aukojo 
Lietuvos laisvės reikalams:

Po $ 10: Alytų šeima, A. ir
O. Andriuškai, Z. Sipavičius, 
V. ir A. Bladzevičiai, O. Pil- 
kienė, J. ir A. Kovalskiai.

Po $ 5: E, ir J. Perliba- 
chai, A. ir C. Geniai, P. Gru
žauskas, A. čeičys, F. Boru- 
mas, V. Martišius, K. Kerai- 
tis. A. ir V. Balsys ir neį
skaitoma pavardė.

Po $ 2: L. Misevičienė, K. 
Makūnas. P. Velioniškis, V. 
Žilinskienė, L. Žilinskienė,
P. Dabrega, Z. Sedaitis, A. 
Švedas ir J. Janulaitis.

Ypatinga padėka ir užuo

Akademinės Skautijos 
Šventė

Akademinis Skautų Sąjūdis (ASS) mini 55-sius gyva
vimo metus. Ta proga ASS Sydnejaus Skyrius spalio 7 d., 
sekmadienį, 3 vai. Liet. Klubo mažojoje salėje 
Bankstowne ruošia

MINĖJIMĄ
Programoje: Jadvygos Viliūnienės paskaita su prisi- ■ 

minimais iš studijų Kauno ir Vilniaus j 
universitetuose.

Akademikių skaučių Draugovės meninė programa.
Tradicinės dainos ir kt.

Užbaigai visi dalyviai bus vaišinami kavute.
. Minėjimas viešas. Maloniai kviečiame visus atsilankyti

ASS Sydnejaus Skyrius
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Visi kviečiami atsilankyti į

KLUMPAKOJO VAKARONĘ
rugsėjo 29 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro, Lietuvių Namuo
se Jubiliejinėje Salėje

Programoje: Klumpakojo tautinių šokių grupė, 
dainuos "Rūtelės”

Loterija, baras, bufetas ir kitos staigmenos
Bilietai $ 4.00.
Stalus užsakyti pas A.Š. Morkūnus tel. 569 9716

jauta velionės dukrai Ramai 
Genienei už leidimą rinkti 
aukas Tautos Fondui vietoj 
greitai vystančių gėlių jos 
brangios mamytės laidotu
vių metu.

SYDNEJAUS

Tautos šventės minėjimo 
metu Sydnejuj rugsėjo 10 d. 
aukojo Lietuvos laisvės rei
kalams:

$ 50 V. ir V. Juzėnai.
Po $ 20: S. Jarmalauskas, 

kun. P. Butkus ir J. Čer
niauskas.

$ 15 V. ir V. Rušai.
Po $ 10: B. Paskočimas, B. 

Lokys, neįskaitoma pav., N. 
Butkienė, M. ir A. Statkai, 
K Butkus, P. ir O. Grosai, 
Dr. A. Wallis, B. ir V. , A. 
Lingė, A. Jablonskis, V. Pa
tašius, E. Šliteris, P. Zub- 
rickas ir P. Burokas.

$ 6 V. Petniūnas.
Po $ 5: A. Giniūnas, Pr. 

Liubinskas, A. Skirka, K. ir 
E. Sadauskai, A. Paulėnie- 
nė, A. Savickienė, C. ir P. 
Protai, V. Miniotas, N. čel- 
kienė, P. Ropė, K. Jonušas, 
P. ir J. Kelpša, A. Jokantas, 
V. Stasiūnaitis, K. Daniške- 
vičius, Ant. Kutka, A. Di- 
čiūnas, A. Jantauskas, E. 
Zenkevičienė, Agnė Lukšy-

PAIEŠKOJIMAS

Sesuo, gyvenanti Lietu
voje, paieško savo brolio 
(anksčiau gyvenusio Mel
bourne) Povilo Fiodoro 
Kuznecovo, gimusio 1924 m. 
Žiežmariuose.

Jis pats arba apie jį žiną 
S rašomi atsiliepti ir rašyti: 

Irs. T. Kasputis, 21 Cam
bridge St., Leederville, W. 
A. 6007

**»

Šiais metais latvių jau 
29-sios Kultūros Dienos 
įvyksta Sydnejuje gruodžio 
25 - sausio 2 d.d. Tai kažkas 
Banašaus kaip ir Lietuvių 

'ienos Australijoje, tik lat
viai jas rengia kasmet, kai 
mes Lietuvių dienas turime 
tik kas antri metai.

tė-Meiliūnienė, A. Zinkevi
čius, S. Gustafson, P. And
riukaitis, E. ir B., A. Dudai- 
tis, A. Šliogerienė, B. ir G., 
B. Žalys, M. Šumskas, J. 
Veteikis ir M. Labutienė.

$ 4 G. Sauka.
Po $ 3: M. Eirošienė ir Ed. 

Lašaitis.
Kiti mažesnėmis sumomis 

$ 59. Viso surinkta $ 505.00. 
Tai stambi parama Lietuvos 
laisvės kovai, kuri atėjo iš I 
Lietuvą mylinčių ir jai lais
vės trokštančių tautiečių. ' 
Ačiū visiems.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydnejuje

misi Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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Vietoj bilietų
į Negalėdami spaudos ba

liuje dalyvauti vietoj bilietų 
J. ir P. Pullinen Mūsų Pas-

• togei aukojo 20 dolerių.
**»

Mūsų Pastogės skaityto
jas iš Geelongo p. Žvirblis 
vietoj spaudos baliaus bilie
tų prisiuntė Mūsų Pastogei 
10 dolerių auką.

Jau kiek laiko namuose 
gydosi Vincas Pužas. Vincas 
nuoširdus lietuvis turėjo 
pasitraukti iš nuolatinio 
darbo kaip ligonis.

Jis ilgus medus dirbo 
Hardie Rubber bendrovėje, 
kur buvo gaminami asbesti- 
niai vamzdžiai ir kiti asbesto 
išdirbiniai.

Čia yra kuo susirūpinti ir 
kitiems, dirbusiems arba te-
bedirbantiems asbesto pra
monėje.

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu j N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.
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