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MELBOURNO LIETUVIAMS

Lietuvių Dienų Melbourne parengimuose 
jų vadovų žiniomis iŠ visos Australijos 
suvažiuos virš 1030 tautiečių - parengi 
mų dalyvių, daugumoje jaunimo: virš 
300 sportininkų, apie 203 taut, šokių 
šokėjų, virš 200 choristų; be minėtųjų 
sulauksime gausaus būrio studentų, jau
nimo koncerto dalyvių, literatų, meni
ninkų, Krašto Tarybos atstovų. Be to, 
tikime, kad nemažas skaičius tautiečių 
- svečių, Lietuvių Dienų proga atvyks 
aplankyti savo giminių bei draugų.'

Visi atvykstantieji mums melburniš- 
kiams svečiai - tautiečiai ir broliai. 
Jie nesigailėdami nei laiko, nei lėšų 
ryžtasi atvykti pas mus. Todėl, saky
čiau, mūsų šventa pareiga yra juos pri
imti: suteikti pastogę ir su tikru lie
tuvišku vaišingumu juos globoti.

Ta proga noriu priminti, kad panašio- 
Se Lietuvių Dienose Adelaidės ir Syd
ney lietuviai buvo suteikę mūsų atsto
vams prieglaudą ir nuoširdžią viešnagę. 
Todėl ir mes melburniškiai negi liksime 
abejingi ir jiems skolingi?

Svečių priėmimui ir apgyvendinimui 
Butų Komisiją sudaro: A. Ramanauskas 
(tel .47 7561), E. Balčiūnienė (42 6603) 
K. Čėsna (45 6188), F. Šidlauskas (tel. 
396 2087), J. Sadauskas,jnr., A.Z. Jokū
baitis (tel.44 4334), B. Vingrys (tel. 
81 4737), K. Prasmutas (42 1511, ext. 
284 tik darbo metu), J. Adomavičius 
(317 7333), V. Špokevičius (43 3131).

Lietuvių Dienoms Rengti Melbourne Ko- 
Initetas šiuo kreipiasi į kiekvieną Mel
bourne lietuvį, kuris galėtų priimti at
vykusį svečią į savo namus, prašydamas 
nedelsiant jau dabar registruotis pas 
aukščiau minėtus Butų Komisijos narius, 
už ka iš anksto dėkoja,

L.D.R.M. Komitetas žemiau skelbia Per- 
tho jaunimo atvykstančiųjų Šokėjų sąra
šą, o ateity bus skelbiami ir kitų vie
tovių atvykstančiųjų sąrašai. Tuo nori
me padėti melbuTniečiams pasirinkti ap
gyvendinimui jų norimus svečius.

Pertho šokėjų grupė:
Vadovės - p.p. B. Kateivienė ir Mi

liauskienė.

Šokėjos: V. Cibulskaitė (16 m.)
S. Francaitė (15 m.)
B. Garnytė (20 m.)
L. Gustaitė (18 m.)
D. Kateivaitė (18 m.)

, L. Kiškytė (14 m.)
J. Lukošiūtė (15 m.) ,
G. Waddell (19 m.)

Šokėjai;
P. Babarskas (16 m.)
G.' Baronas (16 m.)

BENDRUOMENĖS SUKAKTIS
Šių, meti} rugpiučio 1 d. sueina dvidešimt mėty, kai prieš' tai veikusi dar 

nuo 1929 metų Australijos Lietuvių Draugija, papildyta po karo gausiais lie
tuviais ateiviais, persiorganizavo į Australijos Lietuvių Bendruomenę drauge 
įsijungdama į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.

Šita sukaktis juo reikšmingesnė, nes Australi
jos lietuviai buvo vieni iš pirmųjų kuriant Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę ir per tų dvidešim
tį metų Australijos Liet. B-nė buvo viena akty
viausių ir pavyzdingiausių Pasaulio Liet. Bendruo
menės narių.

Mes ir patys, Švęsdami šia, sukakti, galime pa
grįstai pasigėrėti ir didžiuotis musų dvideŠimt- 
ties metų gražia veikla ir sutartinais darbais.

Nežiūrint, kad bendruomenes, apimty įsistei
gė ir veikė bei tebeveikia, daugybė atskirų ir ne
priklausomų organizacijų, vis tiek bendruomenė 
buvo ir paliko pagrindinė jungtis, kuri į vienų 
šeimų jungė ir bendram darbui vienijo visus.Aus
tralijos lietuvius bei jų organizacijas. Net ir 
įvairių krizių atvejaiskurių pasitaiko net; ir ' 
idealiausioj šeimoj, bendruomenės autoritetas bu
vo ir tebėra reikiamoj aukštumoj ir pagarboj.

Pusė šio iSgyvento laiko buvo pašvęsta dau
giausia organizaciniams reikalams, kaip organiza
cinio aparato sukūrimas, atskirų bendruomenės vie- 

Pirmasis ALB Krašto Vai- netų veiklos ir darbo koordinacija, bendruomeninių 
dybos p-kas pernai Ameri- namų steigimas ir t.t. Antroji šio laiko dalis 
koje mires J. Vaičaitis veiklos atžvilgiu daugiau vystėsi kultūrine - kū

rybine kryptimi: drauge su bendruomenės suvažia
vimais pradėta organizuoti visos Australijos mastu kultūriniai festivaliai, 

šiandie žinomi Australijos Lietuvių Dienų vardu. Buvo ko pasakoti ir rašyti iš 
pirmojo dešimtmečio veiklos, kas sudarė ir pirmąjį Australijos Lietuvių Metraš
tį, išleistų 1962 m.

Antrojoje šios sukakties dvidešimtmečio pusėje užsimezgė ir gyvesnis san
tykiavimas su užjūrio lietuvių bendruomenėmis, ypač su JAV. Australijos lietu
vius atradęs a.a. J.J. Bačiūnas ypatingai juos buvo pamėgęs ir ligi savo mir
ties beveik kas antri metai juos lankė. Drauge Australijos lietuviai susilau
kė ir visos eilės kitų aukštų svečių ii užsienio, kaip VLIKo pirmininkas Dr.K. 
J. Valiūnas, vysk. V. Brizgys, prel. L. Tulaba, t. J. Borevičius,S.J. ir kiti. 
Taip pat ir Australijos lietuviai parodė didelių pastangų tų santykį pagyvinti: 
bene viena iš didžiausių grupių buvo pasiųsta į Jaunimo Kongresų 1966 m.,gau
si mūsų bendruomenės delegacija dalyvavo Pasaulio Lietuvių Seime 1968 m. ne
kalbant apie atskirus asmenis bei menininkus, kaip solistė G. Vasiliauskienė, 
rašytojas P. Andriušis, dail. L. Urbonas ir kt. Didelio abipusio atgarsio su
silaukė ir Amerikos lietuvių sportininkų gastrolės po Australiją 1964 m., ly
giai kaip ir solisto S. Baro viešnagė šių metų pirmoje pusėje. Visą tai galima 
ir net reikia įskaityti į bendruomenės darbų aktyvą, kurie byloja apie mūsų 
solidarumą ir sutarimą didesnio masto reikaluose.

Negalima Šia proga praeiti nepaminėjus ir jau dvidešimtį metų leidžiamo ben
druomenės laikraščio "Mūsų Pastogės", kuris pradžioje tenkinęs tik vietinius 
reikalavimus su laiku įgijo svorio ir įtakos net ir užsienio lietuvių laikraš
čių tarpe: pripąžintas rimtu ir įtakingu laikraščiu,ir nuolat straipsniai iš 
Mūsų Pastogės buvo perspausdinami kitų laikraščių, net žurnalų. Tai vienintelis 
laisvajame pasauly bendruomenės leidžiamas laikraštis be sroviniu spalvų ar 
doktrinų, Mūsų Pastogė per tą dvidešimtį metų davė neįkainuojamos vertes įna
šą tiek visuomeniniame, tiek ir kultūriniame mūsų bendruomenės gyvenime.

Šios sukakties proga belieka mums visiems vertai pasidžiaugti ir tikė
tis, kad musų lietuviškasis gyvastingumas šiame krašte laiduos ir mūsų susikur
tai bendruomenei šviesų ir kūrybingą rytojų. 0 tam pagrindas yra - meilė lie*tu- 
vio lietuviui, solidarumas veikloje ir kūryboje bei kovoje siekiant lietuvių 
tautai ir Lietuvai šviesesnės ateities. Norėtųsi palinkėti, kad šiais kietais 
laikais benamiu tapęs lietuvis bent Lietuvių Bendruomenėje iliuzoriškai pasi
justų esąs namuose. (v.k.)

V-. Baronas įmuzik.;
L. Harrison
R. Lukošius (17 m.)
T.. Meškauskas (14 m.)R.
R. Radvilas (24 m.)
P. Radzevičius (18 m.)
E. Stankevičius (21 m.)
H. Valinčius (20 m.)
R. Valiukėnas (20 m.)

Grupė numato atvykti į Melbourną
Kūčių dieną. Ignas Alekna

*

Chicagos Liet. Opera balandžio nfėn. 
buvo pastačiusi G, Verdi operų 
"Likimo galia". Ši opera turėjo 4 spek
taklius. Iš viešos apyskaitos spaudoje 
matome, kad iŠ to spektaklio Chicagos 
Liet. Opera gavo $ 39,430.00 pajamų ir 

turėjo $ 40,655.00 išlaidų. Nuostolio 
susidarė $ 1,225.00. Tai bene žemiau 
sias nuostolis iš operos pastatymų Chi
cago je.
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SYDNEY APYLINKEI 20M.

Dabartinė ALB Krašto Valdyba. Pila
mo j eilėj iš k.: V. Kazokas, pirm. M. į 
Zakaras, V. Patašius. Stovi iš k,: V. 
Jaras, V. Aras ir J. Maksvytis. Trūks- 
ta V. Daudaro.

Švenčiant Australijos Lietuvių Bendruomenės dvidešimties mėty sukak 
tį drauge tą sukaktį šveįČia ir ALB Sydnejaus apylinkė, kuri kaip drausmingas 
ir nuoseklus bendruomenės vienetas savo įsisteigimo data laiko 1950 m. rugpiu- 
čio 13 d., būtent po trylikos dienų, kai buvo paskelbta centrinių Australi
jos Liet. Draugijos organų persiorganizavimas į P.L.B-ną ir paraginti
ligi tol veikų minėtos Draugijos skyriai persiorganizuoti į bendruomenės apylin 
kės.

Sydnejaus A.LD. Skyrius pirmasis pakluso šiai centrinių organų deklaraci
jai ir taip 1950 m. rugpiūčįo .13 d, sušaukė savo susirinkimą, jame užbaigė 
ir atsiskaitė su skyriaus veikla ir tuoj pat buvo įsteigta Sydnejaus apylinkė 
išrenkant naujų apylinkės valdybų, kuria sudarė: pirmininkas Justinas Vaičaitis 
ir nariai - M. Bogušas, A. Ustijanauskas, A. Žilys ir V. Saudargas.

Sydney yra didžiulį plotą apimąs miestas, kurio ribose buvo priskaitoma apie 
3000 lietuvių. Kai lietuviai pradėjo burtis didesnėmis grupėmis į tam tikras 
vietoves, po poros metų ALB Krašto Valdyba vadovaujant p. J. Vaičaičiui pasiū
lė tame pačiame Sydnejuje įsteigti dar porų apylinkių. Tuo tikėtasi išvystyti 
didesnį aktyvumą. Šis pasiūlymas susilaukė greito atgarsio ir taip 1952 m1.' 
isisteigė Cabramattos apylinkė su pirmuoju pirm-ku p. E. Migevičium, ir 1953 m. 

ankstowno apylinkė su pirmuoju pirmininku p. I. Pranuliu. Sydnejaus apylinkė 
paliko kaip centrinė visam likusiam Sydnejaus miestui.

Nors kiekviena apylinkė ir veikė autonomiškai, tačiau didesnės šventės ir 
minėjimai buvo rengiami sutartinai visiems Sydnejaus lietuviams drauge. Praė
jus penkiolikai ar daugiau metų toksai separatiškas atskirų apylinkių veikimas 
pilnai nepasiteisino ir vėl buvo ieškota kelių talkinant net Krašto Valdybai, 
ypač daug pastangų dedant jos pirm. a.a. S. Narušiui pagaliau 1968 m. vėl bu
vo sudaryta Sydnejuje viena bendruomenės apylinkė. Šitas apylinkėmis išsisky
rimas turėjo visokeriopų pusių, vis dėl to galutinėje sąskaitoje įsiti
kinta, kad Sydnejaus lietuviams visais atžvilgiais geriau turėti vieną apylin- 
ks-

Tas ir buvo įvykdyta. Per tą dvidešimtį metų Sydnejaus apylinke turėjo 23 
valdybas, Cabramattos apyl. 11 ir ^ankstowno apylinkė 13. Vertinant veiklą ji 
buvo per tą laiką gana naši ir kūrybinga, vis tik buvo laikotarpių, kad ji tarp 
trijų apylinkių nebuvo labai darni. Tas priklauso nuo atskirų valdybų žmonių 
ir ambicijų. Reikia prileisti, kad jeigu šiandie Sydnejaus lietuviai neturi tin. 
karnų ir vieningų bendruomeninių namų, tai čia turi įtakos ir jų susiskirstymas 
apylinkėmis.

Šiandie ALB Sydnejaus apylinkė, pere’jusi įvairius bandymus, vėl yra solida
ri ir vieninga. Ji be abejo per tuos 20 veiklos metų įskaitant ir Bankstow- 
no bei Cabramattos kiek laiko atskirai veikusias apylinkes yra daug davu
si ne tik Sydnejaus, bet ir visos Australijos lietuviškai veiklai. Neskaitant, 
kad čia, Sydnejaus lietuvių kolonijoje iki Šiandie tebėra pagrindinės ALB in
stitucijos, bet lygiai pabrėžtina, kad iš Čia išplaukė ir visokia iniciatyva 
bendruomeninei ir kultūrinei veiklai. Tuo Sydnejaus apylinkė visai pagrįstai 
gali d

Ką 
viską 
nius į 
kurių
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Sydnejaus apylinkė pr 20 metu yra pasiekusi ir įgyvendinusi, sunku butų 
ir įvardinti. Bandysime atskiru straipsniu bent dalinai paminėti Syavbes- 
vykius, nutikusius per pastaruosius 20 metų. Nežiūrint visokių
pasitaiko visur, linkime ir toliau apylinkei sėkmingai veikti ir bujot .

Pašventinta Lietuvių Aušros Vartų 
Marijos koplyčia Vatikane

Ryšium su liepos 7 d. Vatikane, šv. 
Petro bazilikoje pašventinta lietuvių 
kankinių koplyčia, skirta Aušros Vartų 
Marijos Vilniuje garbei, vatikano ofi
cialus organas "L'Osservatore Romano" 
apie iškilmes skelbė liepos 8 ir 9 d.d 
Dienraščio liepos 8 d. laidoje (nr. 
154) pirmam puslapy įdėta žinia, pava
dinta: "Popiežius atnašavo šv. Mišias 
'Mater Misericordiae' koplyčioje". Pa
žymėta, kad iškilmėse dalyvavo iš įvai
rių kraštų atvykę lietuviai maldinin
kai. Vatikano dienraštis toliau, .paskel
bė tekstą popiežiaus Pauliaus VI-jo kaL 
bos pašventinimo iškilmėse. Jis savo 
kalboje pažymėjo, kad "jūs, brangūs lie
tuviai, įsteigy šią vietą kaip broliš
ko ir dvasinio susitikimo židinį, kad 
būtu, atmenamos jūsų istorinės ir religi
nės tradicijos, kad iSreikštumėte savo 
tikėjimą Kristui, kad sutvirtintumėte 
savo ryšį su Bažnyčia ir Apaštališkuoju 

Sostu... Tai tikrai religinis, išmin
tingas veiksmas. Mes stebimės tuo rūpes
čiu, kurį parodėte paruošdami ir papuoš- 
dami šią koplyčią..."

"L'Osservatore Romano" dienraštis 
liepos 9 d. paskelbė popiežiaus sveiki
nimus italų, prancūzų, anglų kalbomis, 
pasakytus įvairių tautų maldininkams Va
tikane. Anglu kalba kreipdamasis į lie
tuvius ir kinų studentus, Paulius VI 
lietuviams, tarp k1’ ta ko buvo pareiškęs:

Mūsų Tas toge Nr;30y 1970:8.3; ps'-L.-2'

"Mes nuoširdžiai jus, atvykusius iŠ 
-įvairių kraštų sveikiname. Vakardienos 
iškilmių proga mes prašėme musų Gailės 
tingosios Motinos apsaugos jūsų bran
giam kraštui ir jo gyventojams... Mes 
mąstėme apie jūsų istorijos didingumą 
ir dėkojome Dievui už jūsų tautos išti
kimybę Bažnyčiai bei Apaštališkajam Sos
tui. Mes meldėmės už visus jus ir ypa
tingai už šių dienų jaunimą - ateities 
viltį..." (Elta)

’ *
Liepos 7 d. Vatikane pašventinus po

piežiui lietuvių koplyčią apie įvykį ki- 
tą dieną, liepos 8, palyginti plačiai 
rasė Italijos spauda ne tik Romoje, bet 
ir kituose miestuose. Apie įvykį dar 
prieš iškilmes rašė šv. Sosto biulete
nis, kur ta proga buvo paminėti Lietu
vos istorijos bruožai; katalikų spau
dos biuletenis "ąnsa", dienraščiai "II 
Tempo", "Roma-Napoli". Būdinga, kad pas
tarajame buvo iškelta, jog lietuviai 
norėję tuo atžymėti komunizmo priespau
doje buvusius Lietuvos kankinius, gi 
atitinkamos Vatikano įstaigos dėl to 
nesutiko (nedavė leidimo) ir kaip vie
ną. priežasčių nurodoma į Vatikano norą 
palaikyti dialogą su komunizmu. Esą,"Ka- 
žinkoks šešėlis slėgė iškilmes Vatikano 
požemy". Kitur aprašant iškilmes nurody
ta, kad tuo metu vatikane dalyvavū 
500 lietuvių iš įvairių pasaulio kraštų 
Visais atvejais pažymėta, kalbant apie 

Aušros Vartus Vilniuje "Vilna".
(Elta)

Lietuvos miškuose šiuo metu pris
kaitoma apie 7,500 briedžių. Jų medžio
jimas yra labai suvaržytas.

Organizuojant bendruomenę Sydnejuje

Rašo Antanas Baužė ’5
•.-■J

1929 m. gruodžio 9d. Sydnejuje įsikū
rė Australijos . Lietuvių Drau
gija. Būstinė buvo Sydnejuje ir veiki
mas visoje Australijoje. Kiekvienais 
metais buvo renkama nauja valdyba, kuri 
vadinosi Australijos Lietuvių Draugijos 
Valdyba.

1947 m. pabaigoje pradėjo iš Euro- 3 
pos atvykti naujų lietuvių emigrantų ir 
1948-1949 visose Australijos valstijų 
sostinėse, stovyklose ir didesnėse dar- jį 
bovietėse buvo įsteigti Lietuvių Draugi
jos skyriai su Centro Valdyba Sydnejuje. ” 

1949 m. gruodžio men. Dulwich Hill 
parapijos salėje kolonijų skyrių atsto- '

■g 
vai ir Sydnejaus skyriaus nariai daly- 
vavo susirinkime. To susirinkimo pre- ‘į 
zidiumą sudarė: Dr. V. Ivinskis - pir-, ’ 
mininkas, dail. A. Rakštelė sekretorius ' 
ir žurnalistas J. Kalakonis. Buvo iš
rinkta Australijos Lietuvių Draugijos 
Centro Valdyba, kurią sudarė: pirminin
kas Antanas Baužė, vicepirm. Pulgis An
driušis, vicepirm. ir dvasios vadovas 
kun. Jonas Tamulis, sekretorius Vaclo
vas Šliogeris, iždininkas inž. Mykolas 
Bogušas ir nariai Simas Narušis ir Juo
zas Kapočius.

Susirinkimas paveda Draugijos 
Centro Valdybai ištirti galimybes įsi
jungti į Pasaulio Lietuvių Benf|ruolnenę, 
Centro Valdyba, arčiau susipažinusi su 
Pasaulio Liet. Bendruomenės įstatais, 
1950 m. rugpiūcio 1 d. oficialiai pas
kelbė įsijungimo į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę nutarimą. Šito vadinamo per 
organizavimo procedūra buvo tik pavadi
nimo pakeitimas: Australijos Lietuvių 
Draugijos Centro Valdyba - Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba; 
A.L.D. skyriai - Bendruomenės Apylin
kės . Bet darbas ir veikla paliko ta 
pati.

Tiesa, atsirado ir toks skyrius, ku
ris norėdamas patekti pirmuoju istori
jon ir enciklopedijon pirmas pasiskel
bė save apylinke tuo sulaužydamas Cen
tro Valdybai lojalumą, tačiau Centro 
Valdyba dėl to laikėsi šaltai ir iš to 
nedarė jokių išvadų.

'ii

Gilaus skausmo prislėgtus - Reginą 
Onuškevicienę— Jacyna ir visus šeimos 
narius, mielai motinai ir senelei

VANDAI V A L 0 D K I E N E I
S

mirus nuoširdžiai užjaučia ir drauge 
liūdi Q +btasioniai
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■Redaguoja Gintautas Kaminskas
Adresas: Mannix College, Wellington Rd., 

Clayton, Vic. 3161

REDAKTORIŲ 
RENDEZ-VOUS

(Vieno veiksmo aukštos įtampos drama, 
Pasaulinė premjera įvyko Mlebourne ge
gužės 17 d. Pastate Adelaidės studen
tai)

S-cenoje prie atskirų stalų sėdi Tė
viškės Aidų ir Mūsų Pastogės redakto
riai. Prasideda įtemptas dialogas.

K.: Klausyk, mielas kolega, tas 
ginčas jau pakankamai ilgai trunka.

V.: Teisingai sakai, Vincai, laikas 
jį sustabdyti. Pagaliau po 46 savaičių 
net patiems karščiausiems skaitytojams 
tas pradeda nusibosti.

K.: Mane jau net keletu kartų nu- 
linčavo del šito reikalo.

V.: Jeigu mes pasisterigtumėm,ga
lėtumėm visai panaikinti tokius gin
čus iŠ mūsų laikraščių.

K.: Mielai, bet pasakyk, kaip? 
Stengies neskelbti užgaunančio straips
nio, tai autoriai baisiai užsigauna,ra
šo skundus Krašto Valdybai ir atsisako 
prenumeratos. Jeigu atspausdini; kiti 
užsigauna, rašo skundus ir atsisako 
laikraščio. Ir niekaip negali laimėti.

V.: Tikrai sunku, aš žinau. Bet 
jeigu pasistengsime, tai galėtume paša
linti visas kliūtis. Jeigu stosime dvie 
se prie bendro tikslo, tai atsikratysi
me visų nemalonumų, kurie slegia lietu
vį redaktorių Australijoj.

K.: Prisidėsiu mielai,-tik sakyk 
kaip.

V.: Žiūrėk: man daugiausia kliūva, 
kai užkliudau bendruomeninius dalykus.

Kį: 0 aš gaunu daugiausia pylos, 
kai pakibinu dvasiškus ir parapijinius 
reikalus.

V.: Kelias aiškus. Aš skelbsiu ■ tik 
tuos straipsnius; laiškus, pranešimus, 
kurie liečia katalikiškus reikalus ir 
paliksiu bendruomeninius ramybėje.

K,: 0 aš ribosiuos grynai bendruome
nės reikalais ir nespausdinsiu tų, ku
rie įeina į tavo komptetencijų.

V.: Matai, kaip galima norint gra
žiai sutarti.

K.: Laiminga dienai (Jie džiaugs
mingai bėga viens prie kito ir šiltai 
spaudžia rankas.).

K.: Pradėkime dabar. Peržiūrėkime 
savus laikraščius ir nustatykime mūsų 
kompetencijos ribas.

V.: Pasidalinsime žurnalistikos 
pasaulį perpus ir būsime pilni bosai 
savo redakcinėj karalystėj.

(Jie pasikeičia laikraščiais. Ty
liai skaito) v

K.: Politinė apžvalga... Čia jau 
tikrai man priklauso.

V.: Gerai. Piešk lauk, bet žiūrėk, 
mielas kolega: matau, kad tu čia ra
šai apie Studijų Pienas. Juk tos die
nos įvyko per šventas Velykas. Tikrai 
netinka skelbti Mūsų Pastogėje .

K.: Išplėšk. Bet klausyk - va čia 
radau straipsnį apie dešimt Dievo įsa
kymų, Juk jie įsakmiai taikomi žmonių 
bendruomeniniam gyvenimui. Man atrodo, 
jie netinka Tėviškės Aidams.

NAUJOJI
SOVIETŲ SĄJUNGOS ATEITIS- PAGAL

Praeityje herezija galiojo tik reli
gine prasme. Ir šiandie tebekalbama 
apie religines herezijas, bet dabar 
šis žodis daugiau vartojamas politine 
prasme, nes dabartiniame pasaulyje po
litika turi daugiau įtakos kultūrai ir 
civilizacijai, nes politika ją valdo, 
keičia ir formuoja daugiau, negu reli
gija. Iš tiesų, dabar religija nedaug 
turi įtakos pasaulio progrese; net ga
lima sakyti, kad politika pasidarė nau
joji religija.

Tikėjimo gadynėje eretikai sklei
dė neortodoksines mintis, kuriose įžiū
rėtas pavojus, nes eretiku mintys 
mjntios
grėsė Bažnyčios ir dvasininkijos galiai 
bei turtams. Dabartiniais laikais ere-

Be žodziią,..

V.: 0 tu’čia rašai, kad ateinanti 
vasara bus labai karšta. Juk musu kli
matas yra Dievo valioj. Tikrai netinka 
tavo laikraščiui.

K.: 0 čia dar vienas straipsnis.
V.: 0 kaip šitas?
K.: Dar vienas.'
V.: Ir kitas.*

(Jie plėšo kaip pasiutę. Pagaliau 
belieka tik skutai. Ant vieno stalo ma
tosi tiktai"Mūsų Pastogė' ant kito - 

“Tėviškės Aidai*antraštės.
V.: Dabar atrodo viskas tvarkoj...
K.: Nematau daugiau susikirtimų...

(jie grąžina laikraščiu likučius vie
nas kitam ir grįžta prie savu stalų).

V.: Mielas kolega, man dar vienas 
dalykas nelabai patinka.

K.: Kas? Sakyk.
V.: Tavo laikraščio pavadinimas.Juk 

kas iš tikrųjų yra mūsų pastogė, mū
sų namai, mūsų būstine? Ar ne bažny
čia? Seikėtų pakeisti laikraščio pavadi 
nimą.

K.: Man panašiai nepatinka ir tavo 
laikraščio pavadinimas Tėviškės Aidai. 
Juk kas sudaro tą tėviškę, ar ne žmo
nės? Ar ne tie patys žmones sudaro ir 
bendruomenę?.

(Jie žiūri vienas į kitą. įtampa ne
paprasta. Jie suplėšo ir laikraščių pa
vadinimus. Stovi ir žiūri į krūva su
plėšytų popierių. Staiga pasilenkia ir 
surenka viską į glėbį.)

K.: 0 kaip manai, jeigu užtęstum gin 
čą dar savaitei?

V.: Gal ir geriausia išeitis.
(Draugiškai susikabinę jie nueina 

nuo scenos)
Uždanga

T. Reilly

HEREZIJA
ARBA

ANDREI AMALRIK

tiku vadinamas tas, kuris platina neor
todoksines mintis, arba tas, kuris kri
tikuoja jo visuomenės politinę struktū
rą. Politinės herezijos persekiojamos 
lygiai su tokia neapykanta, kaip kad 
anksčiau religines.

Aš noriu atkreipti dėmesį į vienų 
ypatingą hereziją, iškilusių Sovietų 
Sąjungoje ir pažvelgti į likimą Šios 
herezijos kūrėjo.

1969 m. Andrei A m a 1 r i k, bu
vęs istorijos studentas, parašė straip- 
nelį slaptam savomis'priemonėmis lei
džiamam ("samizdat") leidiny, pavadin
tą "Ar Sovietų Sąjunga . galės išsi
laikyti ligi 1984 m?" (prisiminkime 
George Orwell'o alegorinį romaną "1984’' 
Šis straipsnis pateko į laisvąjį pasau
lį ir paskelbtas angliškai "Survey" 
žurnale 1969 m. 10 nr. Londone ir an
gliškai įvardintas - "Will the Soviet 
Union survive until 1984?" Tai buvo 
Amalriko dešimties metų pasipriešinimo 
kulminacija prieš dabartinį režimą^

Straipsny nagrinėjamos problemos(ku
rios griaužia milžinišką sovietų impe
riją, kurioje gausu carizmo pėdsaką. 
Amairik teigia, kad dabartinis Sovietų 
Sąjungoje susiklostymas nė iŠ tolo ne-; 
ra panašus į tikros marksistinės - lė- 
ninistinės valstybės sistemą ir kad iš 
viso nėra galimybės tokią sistemą įkur
ti, kol veiks partijos biurokratija, 
šiai biurokratijai priklauso didelė,pa
klusni grupė pareigūną, kurie gauna ga
lią, poziciją ir įtaką tiktai iš vale-' 
tybės valdovą, ir dėl to jie nedrįsta 
leisti bet kokiu reformą sovietų visuo
menėje, nes tada sektų liberalizacija, 
ir tokie "specialistai" bei demokra
tijos paviliotieji prarastą galią.

Amalrik pripažįsta, kad yra šiek 
tiek demokratinių aktyvistų Sovietų Są
jungoje ir jis pabrėžia ją svarbą.- Jis 
svarsto ir prileidžia, Ikad gal demo
kratą judėjimas būtų pakankamai galin
gas ir gabus perimti Valdžios pareigas 
ir organizaciją, jeigu atsitiktų pasku
tinė katastrofa". Nors jis pats stoja 
už tą sąjūdį, vis tiek jis yra pesi
mistas dėl dviejų priežasčių. Jis mano, 
kad sąjūdžio šalininkų skaičius yra pei 
mažas, ir jų sudėtis neužtenkamai įvai
ri, nes demokratinį sąjūdį palaiko tik 
specialistai, inteligentija ir rusų pa
vergtosios tautos. Antra, pagal dabar
tines sąlygas šis sąjūdis negali regis
truotis kaip oficialiai pripažinta po
litinė partija. Ir jis nesusilauks rė
mėjų valstiečių ir miesto darbininkų 
tarpe, jeigu nepaskelbs kokios oficia
lios programos marksizmui pakeisti. xr 
Amalrikas netiki, kad socializmas su
švelnėtų ar sužmoniškėtų ateityje. Ka
da Dubčekas susilaukė daugelio žmonių 
pasitikėjimo ir net partijos para-, 
mos ir palaiminimo, vakariečiai į tai 
žiūrėjo su viltimi tikėdami, kad galbūt 
ir Sovietų Sąjunga paseks šiuo pavyz
džiu. Bet čekų "aparicikal" ir raudono
ji armija šičia įžiūrėjo pavojų ir ati
tinkamai reagavo. Tie patys veiksniai, 
kurie užgniaužė Čekų eksperimentą, ta-ip 
pat stengsis, užgniaužti kiekvieną bando
mą reformą pačioje Sovietų Sąjungoje.

Amalrikas žiūri ne tik į sovietų sis
temos vidinę struktūrą, bet ir į užsie
nį, ypatingai į Kiniją, Jis mato, kad 
dabar Kinijoje vyksta tas pats, kas vy
ko Sovietų Sąjungoje prieš 40 metų. At
sižvelgiant į tų dviejų didelių valsty
bių įtampą ir į Kiniečių norą atgauti 
teritorijas, kurias ji yra praradusi 
Rusijai, Amalrikas sprendžia, kad karas 
tarp Sovietų Sąjungos ir Kinijos yra la<

(ftuktffo. į

Musų. Pastogė Nr.30, 19.7Q.8.3; paį.7-
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20 M. KRON K
SVARBESNI ĮVYKIAI SYDNEJAUS LIETU Vlį' GYVENIME 

Surinko Markapių Kranklys

1 d. įsijungiama su vi- 
į Pasaulio Liet, ^endruo-

Prieš 20 metų atvykę į Australiją Sy 
Sydnejuje atradom iŠ seniau čia gyvenu
sius. taip vadinamus "senuosius lietu 
vius". susibūrusius į Australijos Lietu 
vių Draugiją, kurios 20 metų sukaktį 
1949 m. gruodžio 50 d. ii' mes padėjom 
atšvęsti.

1948 m. prasidėjusi masinė emigraci
ja į Australiją lietuvių būrius atvežė 
į perthą, Adelaidę, 'elbourną, Sydnejų, 
Brisbanu. Kur tik atsirado lietuvių tir
ščiau, steigti Australijos Liet. Drau
gijos skyriai, o senasis Sydnejaus vie
netas virto Centrine Valdyba.

Sydnejuje Australijos Liet. D-jos 
skyrius įsteigtas 1949 m. vasario 6 d. 
Pirmojon skyriaus valdybon išrinkti: J. 
^aritonas, P. Zaremba, A. Kutkus, K.Ma- 
tulis. Šis Austr. Liet. D-jos skyrius 
pradėjo naujos eros lietuviška veiklų 
Sydnejuje. “ano manymu ši data-taip pat 
minėtina.

Visą laiką Sydnejuje gyvenusiems ir 
lietuvišką veikla besidomintiems Sydne-' 
jaus lietuvių visuomeninis gyvenimas 
(ne tik bendruomeninis) yra daugiau ar 
mažiau žinomas. ^ad raano tikslas yra 
tik priminti svarbesniuosius įvykius 
ir jų datas.

1949 m.
Rugsėjo Į4 d., šešt., surengtas Tau

tos šventės minėjimas, kuriame dalyva 
vo arti 400 lietuvių. Tai buvo pirmas 
didelis lietuvių susitikimas Sydnejuje.

Gruodžio 50 d. įvyko metinis Austrą 
lijos Lietuvių Draugijos susirinkimas 
ir 20 m. Draugijos veiklosj^minėjimas. 
Siame susirinkime a.a. J. alakauskas- 
Kalakonis pasiūlė įsijungti į Pasaulio 
Lietuvių ®endruo '-enę.,

1950 m.
Liepos 28 d. posėdyje Austr. Liet. 

Draugijos Centro valdyba nutarė, kad

nuo rugpiūčio 
sais skyriais 
menų. Nuo šios datos ir Sydnejaus sky
rius pakeitė vardą ir pasivadino Aus
tralijos Liet. B-nės Sydnejaus

1951 m.
Metų pradžioje Sydnejaus 

talikai nuolatiniam naudojimui 
nyčią Camperdowne.

Kovo 4 d. įsisteigė sporto klubas 
Kovas.

Gegužės 5 d. North Sydney p. Kuo
džio svetainėje įsteigtas Šviesos Sam
būris Sydnejaus Skyrius, kuris surengė 
daug paskaitų ir diskusijų.

Gegužės 15 d. a.a. J.' Vaičaičio ir 
a.a. J. Kalakaūsko-Kalakonio pastango
mis įsteigta Tautos Fondo Atstovybė Aus 
tralijoje.

Rugpiūčio 18 d. įsteigtas Miškinin 
kų Sąjungos skyrius Australijoje.

Lapkričio 14 d. "Mintis" pradėjo 
spausdinti Mūsų Pastogę.

Gruodžio 16 d. oficialiai atidaryta 
Minties spaustuvė.

1952 m.
Gruodžio 14 d. įsteigta Cabramat- 

tos apylinkė.
1955 m.

Kovo 15 d. įsteigta Bankstowno apy
linkė .

Liepos 25 d. įsteigtas Plunksnos 
Klubas.

Rugsėjo 7-19 d.d. Mark Foys meno ga
lerijoje įvyko 18 lietuvių dailininkų 
paroda, apie kurią palankiai^atsiliepė 
Sydnejaus angliškieji dienraščiai.

1954 m.
Vasario 16 d. Cabramattoje pradėjo 

veikti savaitgalio mokykla.
Birželio 20 d. Camperdowne įvyko

apylinke

liet, ka 
gavo baž

. '■ - ■ 
pirmoji Sydnejaus liet, choro repeti- ■ 
cija diriguojant p. J, Gaižauskui.

Liepos 51 d. D.irlinghurste Maccabe
an Hali įvyko pirmasis lietuviškas 
teatro spektaklis - Stasio Paulausko 
režisuotas "Slidus pusmiliJonis" su 
apie 600 žiūrovų.

Gruodžio 28 d. prasidėjo Penrith 
apylinkėse Sydnejaus liet, skautų 
stovykla.

1955 m.
Balandžio 5 d. Ryde atidaryta sa

vaitgalio mokykla.
Gegužės 8d. Camperdowne atidaryta 

savaitgalio mokykla.
Rugsėjo 4d. St. Marys atidaryta 

savaitgalio mokykla.
Spalio 25 d. Independent teatre 

"Atžala" statė K. Binkio "Atžalyną". 
Režisavo Julius Dambrauskas.

Gruodžio 29-30 d.d. įvyko ALB apy
linkių pirmininkų suvažiavimas. Daly
vavo 8 apylinkių atstovai.

1956 m.
Vasario 25 d. Jaunių teatras pa

statė "Eglė žalčių karalienė". Režisa
vo A. Saudargienė.

Kovo 18 d. Belmoreje įsteigta Sy- 
dnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Glo
bos Draugija.

Balandžio 28 d. Bissietos 
meno galerijoje atidaryta dail. Vaclo
vo Dato paroda su 30 darbų.

Gestužės .5 d. Maccabean Hali

,-U

NAUJOJI...
(AHceCfy

bai galimas. Jis net pranašauja, kad 
tas karas kils tarp 1975-1980 metų. Tai 
būtų karas, kurio nė viena pusė nelaimė
tų. Kiniečiai galėtų labai lengvai už
grobti ir pasilaikyti didelius sovietų 
teritorijos plotus Azijoje, bet sovie
tai negalėtų užgrobti daugiau Kinijos 
teritorijos nei išlaikyti jos pavergtų 
miestų. Jis spėja, kad karas užtruksiąs 
ilgai, bus brangus ir katastrofinis 
abiem pusėm, bet ypatingai sovietams. 
Šiuo atveju - militariškai taip pat - 
tasai karas būtų panašus į Amerikos ka
rą Vietname ir sukeltų daug nerimo ir 
sąmyšių pačių Sov. Sąjungos piliečių 
tarpe. Galimas daiktas, kad sovietų 
militariniai autoritetai pramato šį kar 
rą ir jam ruošiasi, bet nieko neskel
bia viešumai. Reikia atsiminti, kad jau 
25 metai, kaip raudonoji armija nė^ia ka
riavusi. Tikriausiai kiniečių kariuome
nė yra gabesnė. Sąlygos yra palankes
nės kiniečiams: sovietams bus labai 
sunku apsaugoti ilgą pasienį Azijoje. 
Gi kiniečiams būtų trumpesni nuotoliai 
tiekimui į karo frontą, o ir gyventojai 
kaimyniniuose Rusijos pakraščiuose yra 
azijatai. Tokios aplinkybės palengvintų 
kiniečiams partizaninį karę. Jeigu karas 
pasidarytų likiminis, sovietams tektų 
karinius dalinius atitraukti iš Rytų Eu
ropos ir siųsti juos į Kinijos frontą. 
Tokiu atveju sovietų komisarų milita- 
rinis ir politinis viešpatavimas sateli
tinėse valstybėse bei pavergtose Tarybų 
Sąjungos respublikose ir net pačioje Ru
sijoje būtų susilpnintas. Tada jeigu
Mūsų Pastogė Nr.30, 1970.8.3; psl.4

įvyktų sunkumų ar pralaimėjimų Azijos 
kare, tas viskas sukrėstų režimo pamatus 
Tačiau reikia atsiminti, kad šios prie 
laidos kol kas tėra tik spekuliacija.

Tai yra pagrindinis argumentas 
prieš Amalriką. Bet kodėl, jei'galima 
paklausti, taip baisu yra apie tokius 
dalykus kalbėti Sovietų Sąjungoje? Ko
dėl Amalrikas dėl šių minčių persekio
jamas? Todėl, kad teigdamas, jog So
vietų Sąjungos' išlikimui nereikalin
gos daugiau marksistinės- leninistinės 
dogmos, o tik biurokratija ir armija, 
jis tuo pačiu klausia - kokia nauda iš 
partijos? Mąstydamas apie karo tarp 
dviejų didžiausių komunistinių valsty
bių galimybę, jis sukelia abejonių "so. 
cialistinės brolijos" doktrina. Prana
šaudamas, kad šio karo rezultate galin 
ti žlugti sovietinė imperija, jis iŠgąsf^ 
dino visus tuos, kurie dėl to galėtų 
daug ką prarasti.

Amalriko mintys ir pranašavimai apie 
ateities galimus atsitikimus kyla iš jo 
pažiūros į dabartinę sovietinę tikrovę. 
Jis nesimeldžia į naujuosius dievus 
(Marksą ir Leniną) ir jis neatsiprašo 
bei nesiteisina, kad jų atsisako. ^ad 
ir jo analizė yra piruos rūšies pavo
jinga herezija, nes ji nėra formuluota 
pagal partijos taisykles. Ligi šiol jis 
dar nėra tiek nukentėjęs, kiek būtų nu
kentėjęs Stalino laikais. Jis buvo dve
jiems su puse metų ištremtas į Sibirą 
ir po to jam buvo leista grįžti ir ap
sigyventi prie Maskvos ir net galėjo 
dirbti kaip žurnalistas ir vėliau darži
ninkas. Tačiau pasiekė žinios, kad ge 
gūžės 22 d. jis vėl suimtas. Dabar 
jis papildys skaičių tų, kurie buvo nu
tildyti, ištremti, sukompromituoti.

Vertė U. Kaminskas

Gegužės .5 d. Maccabean Hali 
"Dainos" choro krikštynos irkoncer-. j 
tas. Dalyvavo apie 400 žmonių. Dirigen
tas Algis Plūkas.

Birželio 8 d. Bissietos meno galeri
joje atidaryta dailininkų H. Saikaus- > 
ko ir A. Šimkūno dailės paroda.

Rugsėjo 5 d. "Atžala" pastatė 'Mo
kyklos draugus'. Režisavo K. Dauguvie- -j 
tytė- Šniūkštienė.

Lapkričio 18 d. Bankstown Capitol 
salėje Jaunių teatras pastatė "Pupų 
berniuką". Rež. A. Saudargienė. i.ž

Gruodžio 27 d. Dulwich T'.ill parapi- ,įįžj 
jos salėje įvyko antrasis Austr. Liet. ® 
Kat. Federacijos suvažiavimas.

Gruodžio 28 d. įvyko septintoji 
Austr. Liet. Sporto Šventė.

Gruodžio 28-50 d.d. Estų Namuose 
įvyko bendruomenės atstovų suvažiavi 
mas. Pirmininkavo B. Raukus

IS KUR AMERIKIEČIO SIMBOLIS 
"DĖDĖ SAMAS?"

"Dėdė Samas" istorinis asmuo -dėdė Sa. 
muel Wilson, mėsos pakuotojas New Yorke 
Plačiai žinoma jo painiota mesa apie 
1800 metus ir mėsos statinės, pažymėtos 
stafcbiomis raidėmis "U.S."'Kažkas jas 
suprato perskaitydamas kaip "Uncle Sam" 
Šitas pasakymas greit prigijo ir taip 
"Uncle Sam" pasidarė amerikiečio simbo
liu.

Dėdė Samas arba "Uncle Sam" pasklido 
po visą pasaulį virsdamas universaliu 
laisvės, demokratijos ir draugystės sim 
boliu. Ypač pagarsėjo "Uncle Sam" 
kariuomenės plakatuose per paskutiniuo 
sius abu pasaulinius karus.
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APMASTYMAI
ALB RINKIMAMS VYKSTANT

Rašo Albertas Seikis

Lietuvių Bendruomene Australijoje 
rengiasi rinkti atstovus į Krašto Tary
bų. Išrinktieji dalyvaus Krašto Tarybos 
suvažiavime, galės ir turės spręsti 
daugelį lietuviškos veiklos uždavinių. 
Jiems reikės išrinkti ir naują ALB Kra
što Valdybą sekantiems dvejiems metams, 
Ar visa tai bus tinkamai atlikta, pri
klausys nuo išrinktųjų pajėgumo ir su
gebėjimo dirbti bendrą tautinį darbą. 
Tačiau atsakomybę už ateities- lietuviš
kos veiklos laimėjimus ir pralaimėji
mus nešame mes visi - ir tie, kurie at
ėję į susirinkimą balsuos pagal savo 
sąžinę, ir tie, kurie šią pareigą ap
leis- b . . ,v .

Baugumai endruomene yra visų išei
vijos lietuvių jungtis, organizuota mu
su visuomenė. Kitiems tik eilinė orga
nizacija, kurioje dalyvauja tik solida
rumo mokestį mokantieji. Yra dar tokių 
bendruomenės primatą ir svarbą pripa
žįstančių, tačiau į bendruomenės veik, 
lą žiūrinčių iš tolo, aktyviau nesi- 
reiškianSių. Esą, ten perdaug visokių 
rietenų ir ginčų. Tikrai, kartais to 
erzelio gal ir perdaug. Ypač, kai tie 
ginčai sukasi apie senus ir paplėku- 
sius daly'-us ir orientuoti į praeitį,o 
ne į ateitį. Tačiau bendruomenė yra de
mokratiška ir atvira kiekvienai nuomo
nei. Ne partija, pasaulėžiūra, religi
ja, konservatyvi ar liberali mintis, 
bet 1 ietuvybė yra vienijanti 
jėga bendruomenėje bendriems tikslams 
siekti. Kadangi bendruomenėje telpa vi- 
šokių įsitikinimų, išsilavinimų ir pa
tyrimų žmonės, tai nenuostabu, kad jų 
nuomonės išsiskiria dėl veiklos būdų. 
Tai ir yra jos stiprybė, kad tvirtai 
stovėdama savo tikslais ir principais 

Istorinės dienos Romoje

bendruomenė lieka atvira visiems- lais
vai pas irenkantiems kelius į juos žy
giuoti. Minties įvairumas, laisvais 
demokratiškais rinkimais vykdomųjų or
ganų sudarymas daro bendruomenę lanks
čią eiti kartu su gyvenimu, mokytis iš 
padarytų klaidų ir tobulėti.

eigų kas mano, kad musų Bendruome
nei reikia naujo veido ir šviežio oro, 
tai dabar renkant atstovus į Krašto 
Tarybą yra gera pozityviai parodyti 
kryptį ir kelią. ALB Krašto Taryba nus
tato AL B-nės veiklos kryptį ir išren
ka Krašto Valdybų. Nuo jos sąstato 
priklauso visos Australijos lietuvių 
veikla. Todėl yra labai svarbuy kad 
Krašto Taryba sudarytų Krašto Valdybą 
iš pajėgių Australijos lietuvių, nes 
jiems patikimas didelis uždavinys - 
Australijos lietuvių veiklos planavi
mas ir vykdymas. Dabar yra kaip tik 
tas laikas išeiti viešumon, dalyvauti 
rinkimuose, išrinkti atstovais tinka
mus žmones, kad paskui nereikėtų dejuo 
ti ir verkšlenti, kad čia kažkas ne 
taip darosi, arba užkulisinem machina
cijom trukdyti veiklą ir griauti ben
druomenės administracinių ir reprezen
tacinių institucijų autoritetą.

Paskutiniais mėnesiais mūsų visuome: 
nėję įsiliepsnoję ginčai, viešos ir ne
viešos polemikos vedimo būdai rodo,kad 
mums reikia daugiau nuosaikumo ir tole
rancijos kitokiam galvojimui. Sakoma, 
kad ginčuose paaiškėja tęięybę,.bet Įa 
bai abejotina; ar dabartinis įsiaudn-. 
nimas padeda ir padės bendruomenei 
lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos lais- 
ve’s kovos uždavinius vykdant. Gyveni- 

miskesnė, pozityvesnio darbo nuotaiką 
gal galėtų atnešti jaunesni žmonės, 
laisvi nuo praeities "liepsnų ir ap
maudo ąsočių". Todėl nereikėtų vengti 
Krašto Tarybon rinkti jaunesniųjų. 
Studijų Dienos parodė, kad jie turi 
ir noro, ir laiko, ir idėjų! Be to, 
sparčiai artėja laikas, kada visas po
zicijas reikės užleisti jauniesiems.

oooooooooooooooooooooooooooooo
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Boto
rugesjo 19 d. Ukrainiečių salėje Lidcombe 
Programoje opera "Ta Traviata" ir kt.

LAIKAS PASIRUOŠTI JAU DABAR.1
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VISUR VISAIP
Islandijos ministeris pirmininkas 

Benediktsson su žmona žuvo gaisro ne
laimėje. Lietuvos atstovas Washingtone 
p. J. Rajeckas per Islandijos ambasado 
rių pareiškė užuojautų.

*
Po paskutinio Lietuviu Fondo Ameri 

koje suvažiavimo Šio fondo valdybos pii 
mininku išrinktas Dr. K. Ambrozaitis. 
Šio fondo iniciatorius ir ilgametis 
pirmininkas Dr. A. Razma toliau šių pa
reigų neprisiėmė*. Šiuo metu Lietuvių 
Fondo kapitalą sudaro apie 750.000 dol.

*
Gegužės 28 d. Klaipėdoje mirė 

sulaukęs 77 m. buvęs žurnalistas ir 
■redaktorius Antanas Bružas. Jo redaguo
tas "Musų Rytojus" - savaitraštis.dai
giausiai .skirtas kaimui,buvo pasiekęs 
100,000 tiražų. Šalia spaudos jis pla
čiai reiškėsi ir visuomeninėj veikloj.

Viso pasaulio lietuviai pergyveno istori
nes iškilmes, kurios įvyko Romoje liepos 
7 ir 8 d. d. — Lietuvių koplyčios pašventi
nimas šv. Petro bazilikoje Vatikane. Kop-, 
lyčia skirta Aušros vartų Gailestingumo 
Motinos garbei, mūsų žuvusioms lietu
viams kankiniams atminti.

Liepos 6 d., 5 vai. vak., kard. P. Marella, 
šv. Petro bazilikos rektorius, iškilmingai 
konsekravo koplyčią su altoriumi ir atna
šavo joje pirmą kartą šv. Mišias, dalyvau
jant dideliam lietuvių bičiuliui kard. A. Sa- 
morė, lietuviams vyskupams V. Brizgiui, 
A. Deksniui ir P. Marcinkui, min. St. Lozo
raičiui su ponia, St. Lozoraičiui J-r„ lietu
viams prelatams, kunigams ir pakviestie
siems lietuvių atstovams.

Liepos 8 d. buvo tikrai istorinė diena, 
kurios tokioje apimtyje neturėjo kitos tau
tos — popiežius Paulius VI šv. Petro bazi
likos kriptoje lietuviams, atvykusiems iš 
įvairių pasaulio kraštų, atnašavo šv. Mi
šias Ir pasakė kalbą, kuri čia atskirai 
spausdinama. Prieš šias pamaldas jis ap
lankė šalia šv. Petro kapo Lietuvių koply
čią. palaimino ją ir Vilniaus Aušros vartų 
Gailestingumo Motinos paveikslą, uždegė 
prie jo žvakę, pabučiavo altorių ir pasimel
dė joje.

Mišių pabaigoje vysk. P. Marcinkus lie
tuvių vardu perskaitė lietuviškai dėkingu
mo bei pagarbos raštą Šv. Tėvui, o keletas 
jaunuolių.- apsivilkusių tautiniais drabu
žiais, įteikė popiežiui dovanas — dail. V. 
K. Jonyno Nukryžiuotojo paveikslą ir gin
tarinį Rūpintojėlį.

Mišių metu lietuviai giedojo lietuviškas 
giesmes, taip pat buvo skaitomos lietuviš
kai vadinamos tikinčiųjų maldos, iš kurių 
viena taip skambėjo šv. Petro bazilikos 
kriptoje: „Už visus tuos, kurie kenčia dėl 
Kristaus vardo, kad nuolatinių Bažnyčios 
maldų pagalba būtų sustiprinti ir per kan

čią dėl Kristaus palaiminti, meldžiame 
Viešpatį“. Mišioms bei giesmėms buvo at*-' 
spausdinta graži maldų knygelė lotyniškai 
ir lietuviškai.

įeinant popiežiui į bazilikos kriptą, visi 
sugiedojo „Ilgiausių metų“, o iškilmėms

užsibaigus, pirmą kartą istorijoje nuskam
bėto Lietuvos himnas Šv. Petro bazilikoje.

Iškilmėse dalyvavo keli kardinolai, ar
kivyskupai bei vyskupai daugiau kaip su 
300 lietuvių. Didžiausia lietuvių grupė at
vyko iš JAV.

Ši lietuvių koplyčia stebina lankytojus 
savo originalumu. Tai žymaus mūsų daili
ninko prof. V. K. Jonyno darbo vaisius. 
Ypač labai patrauklus bei meniškai pada
rytas Aušros vartų Marijos paveikslas su 
gintaro karoliais bei apyrankėmis.

Vatikano radijas įvairiomis kalbomis 
plačiai pranešė apie šį įvykį.

Turime būti dėkingi vysk. V. Brizgiui, 
kuris sumanė ir realizavo šį tautinį pa
minklą, ir visiems, kurie savo aukomis bei 
darbu tai padėjo įvykdyti.

Norintieji aplankyti šią koplyčią, šv. 
Petro bazilikoje tepasiklausia tvarkdarių, 
kur yra „Capella lituana“. įėjimas į kop
lyčią yra iš bazilikos centro kairėje pusė
je, nulipus laiptais į kriptą.

Liepos 8 d. lietuviai dalyvavo bendroje 
audiencijoje, kuri vyko Šv. Petro baziliko
je. Čia Šv. Tėvas pasakė antrą nuoširdžią 
bei tėvišką kalbą, kuri čia spausdinama 
atskirai.

Šios dienos'Vakare Jeruzalės šv. Karsto 
Riterių Rūmų sode buvo priėmimas, ku
riame dalyvavo daug žymių kviestinių as
menų. Atidarymo žodį tarė min. St. Lozo
raitis itališkai ir lietuviškai. Tautinių šo
kių programą išpildė Lietuvių Vasario 16 
'gimnazijos mokiniai, vadovaujami EI. Ta

mošaitienės. Užbaigos žodį jautriai ir pat
riotiškai, primindamas Lietuvos praeitį, 
pasakė kard. A. Samorė, šios koplyčios 
šventinimo iškilmių vyriausias vadovaš 'ir 
globėjas. Po to svečiai ir lietuviai draugiš
kai užkandžiavo ir šnekučiavosi. Taip pat 
skambėjo ir lietuviškos dainos. Išreikšda
mi pagarbą bei padėką kard. A. Samorė, 
lietuviai sugiedojo „Ilgiausių metų!“

J. S.

Milane (Italija) vykus tarptautinei 
grafikos parodai (Biennale) okupuotos 
Lietuvos dailininkei A. Skirutytei už 
graviūrą "Mano ežerėliai" paskirtas auk
so medalis. Paroda vyko Birželio-liepos 
mėnesiais. Ji taip pat su savo kūryba 
tarptautinėje grafikos parodoje Lenkijoj 
dalyvauja, (Elta)

*
Antrajame pasauliniame kare pagarsė

jęs neseniai miręs lenką generolas V, 
Anders pasirodo esąs lietuvis žemaitis, 
kilęs nuo Kelmės ir vadinosi Andriejaus 

kas. Vėliau tarnavęs rusų caro armijo
je, kovėsi su vokiečiais Rytprūsiuose 
o rusų revoliucijos metu atsidūrė Sibi->- 
re, kur buvo organizuojamos tautinės 
karinės grupės. Andriejauskas su eile 
kitą lietuvių įsijungė į lenką dalinį 
ir pasiekė Lenkiją. Čia jis pakeitęs pa
vardę į Anders. Palaidotas Romoje Monte 
Casino kapinėse drauge su žuvusiais len 
ką kariais.

*
Chicagoje, Marquette Park priemiesty

je, kur yra pati stipriausia lietuviuko, 
lonija, viena aikštė pavadinta "Lithua
nian Plaza" vardu. Šios aikštės naujas 
pakrikštijimas įvyko birželio 7 d. Tą di< 
dieną Chicagoje buvo "Lietuviu diena", 
nes tada buvo surengtos atitinkamos ati
darymo iškilmės . "Lietuvių Dieną" specia-, 
lia proklomacija buvo paskelbęs ir miešti 
burmistras R. Dalėy.

*
Sovietą agentai Muenchene,Vak.Vokie

ti joje, pereitą mėn. buvo iėsporgdinę 
dvi bombas ukrainiečių laisvės kovoto
jų būstinėje. įmonių auką nebūta, tik 
apgadintas- pats pastatas.
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Laiškai
Redakcijai

®erb. Redaktoriau.
perskaitęs Musų Pasto

gės Sporto Skyriuje (žiūr. M.P. lie
pos 27 d.) krepšinio rezultatus no
rėčiau kiek patikslinti faktus apie 
sporto klubus "Kovą" ir Banksiowno Ne
rį.

Sydnejaus ir apylinkių klubai 
Aleksandrijos basketball stadione pas
kirstyti į šias grupes: I,II,III ir 
IV divizijas. Atsiradus II divizijo
je perdaug komandų, Stadiumas Šią divi
zijų padalino dar į dvi grupes, vienų 
pavadindami Il-ra divizija, kitą "A" 
reserve, kurios pagal pajėgumų yra ly
gios.

Sporto klubas Kovas nei pereitais, 
nei Šiais metais, kaip rašo korespon
dentas M.P. Nr.28,aukštesnėje divizijo
je lošti negalėjo. Pagal Aleksandrijos 
stadijono biuleteni, iš liepos 6-7 d.d. 
koviečiai turėjo 11 rungtynių, iš ku
rių laimėjo trejas ir pralaimėjo aŠtuo- 
nerias. Pagal lentelę koviečiai stovė
jo antrieji iš galo.

Neaišku, apie kokių trijų ratų sis

tema kalba jūsų korespondentas, kai 
pirkę
pirmenybių rungtynės pasibaigė ir ne
trukus prasidės naujos pirmenybės.

Neris lošdama nuo pat pradžios "A 
Reserve" stovėjo 2-je arba 3-je vieto
je ir pateko į finalinius žaidimus„Tu
rint lygiai taškų su latviais vietos 
buvo paskirstytos pagal įmestus taškus 
Turėdami geresnį, santykį latviai užė
mė antrų vietą, o Neris trečią. Į fi
nalines žaidynes "A Reserve" pateko: 
I - YMCA, II - Latvians, III - Neris, 
IV _ st. Geroge Suterland. Neris semi- 
finalines rungtynes pralošė prieš st. 
George. Sut. 64:80 (34:22) ir iš fina
liniu žaidynių iškrito. Su YMCA Neris 
žaidė draugiškas, treniruotės pobūdžio 
užpildant programą finalui. Grandfina- 
lą laimėjo Latvians nugalėdami YMCA. 
Kas gali patekti i, I-mą diviziją, te
sprendžia skaitytojai.

Kitoje vietoje (žiūr.M.P. Nr.27) 
jūsų korespondentas rašo: Liepos 19 
d. krepšinio stadione Aleksandrijoj 
Sydnejaus vyrų rinktinė žais prieš Če
koslovakijos rinktinę.." Kokią rink
tiną - australų, lietuvių? Aišku, dau*- 
gelis skaitytojų galėjo suprasti vie
naip ar kitaip.

A.Andriejūnas,jnr.

A.A,
MEČISLOVUI VASARIUI

staiga mirus, jo brolį Algį ir sesutę 
Bernadetą nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Aga, Viktoras ir Rimvydas
Skeiviai

-

B

Sunkaus skausmo prislėgtą p. V. 
Narusienęir jos gimines, jos 

Tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 
užjaučia

M.A. Statkai
W. J. Cervin

3
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Brangiam Tėveliui Lietuvoje mirus 
Vytautą D e i k tjį seserį ir artimuosius 
giliai užjaučiame.

Irena ir Vladas DaudaraL
?

PASISAKYMAS
Aną savaitę pasirodė jau antras 

"Lietuvos keliu" numeris. Jį leidžia 
grupe žmonių,- kurie sukėlė kiek sąmy
šio Australijos Lietuvių Bendruomenėje 
pirmiausia apkaltindami Musų Pastogės re 
daktorių kaip veikiantį prieš lietuviš
kus interesus, priekaištaudami ir įtar
dami ne tik paraudusiu, bet net komunis
tu. Lygiai tuo pačiu kaltinama ir ALB 
Krašto Valdyba, kad jinai tokį "parsi
davėlį" laiko savo tarpe ir visai nerea
guoja į tikrų "patriotų" reikalavimus, 
patiektus Krašto valdybai ultimatyvine 
forma. į Šitai Krašto Valdyba atsakė at
mesdama juos^. o visa AL Bendruomenė už- 
gyrė Krašto "aldybos laikyseną ir skun
dikus pasmerkė.

Nežiūrint to, toji pati grupelė ir to 
liau bendruomenėje kursto nesantaikos ži 
dinius grįsdama savo kelią tik inkrimi
nuojančiomis užuominomis ir insinuacijo
mis. Nepavykus bendruomenės autoriteto 
palaužti ultimatumais pradėtas leisti 
neperiodinis laikraštis "Lietuvos Keliu" 
kur nei pirmame, nei antrame numery 
nepatiekta nė vieno svatstytino fakto, 
o ir toliau drumsčiamos nuotaikos užgau
liojimais ir įtarinėjimais.

Po to, kai Australijos Liet. B-nė per 
savo padalinių organus pasisakė pareikš
dama pasitikėjimą Krašto Valdybai ir 

esamam Musų Pastoges redaktoriui be 
jokių raginimų, o spontaniškai reaguoda
ma, atrodė, kad tolimesnė maištininkų 
kova su visa bendruomene yra beprasmiš
ka. Deja, visa tai šios grupelės žmonių 
neįtikino. Bendruomenė susikūrusi ir 
tvarkosi demokratiniais pagrindais; 
ju prisilaikydama ir sprendžia savo rei
kalus remdamasi faktais, o ne įtarinėji
mais, kas paprastai praktikuojama tota
liniuose kraštuose. Tad visai nenuosta
bu, kad Krašto Valdyba visai nemato rei
kalo nei prasmės su tokiais veikėjais 
leistis į diskusijas.

Vis dėl to šioje akcijoje aš pats esu 
tiesioginiu taikiniu, tad ir jaučiu pa
reigą pasisakyti. Jau Sydnejaus lietuvių 
tarpe dar berenkant parašus prieš mane 
kaip Musų Pastoges redaktorių buvau vi
suomenei pristatomas kaip paraudęs, rau
donas , o atskirais atvejais net vijai ko 
munistas. Tokius pat motyvus išdėstė ir 
vyriausias prokuroras įteikiant Krašto 
Valdybai ultimatyvinį reikalavimą mane' 
iŠ einamų pareigų pašalinti. Lygiai in
kriminuojančia forma kaipo toks esu pris 
tatomas ir laikrašty "Lietuvos Keliu".

į visa tai noriu atvirai ir tiesiai 
pareikšti: niekad nebuvau ir ne

su komunistas, niekad su komunistais 
nesu bendradarbiavęs nei dabar ieškau 
su jais bet kokio sąlyčio. Lygiai taip 
pat turiu reikšti, kad niekad nepriklau 
siau nei priklausau bet kokiai lietuvis 
kai ar nelietuviškai politinei parti
jai, o mano visas užsiangažavimas yra 
Lietuvai ir lietuvių tautai. Žinoma, 

būtų tuščia ši mano deklaracija, jeigu 
jos"nepaliudytų mano ligšiolinė veikla f 
ir darbai.

Mūsų bendruomenei kaip ir visai tau
tai sąlytis su komunizmu paliko labai 
skaudžių nuoskaudų, todėl nenuostabu, 
kad mūsų akyse kiekvienas, kuris eina 
su komunizmu, palaiko komunzmą ar pri
taria komunizmui, ypač iŠ pačios 
bendruomenės tarpo, yra pats žemiausias 
niekšas. Tai yra nepaprastai sunkus ir 
išeinant iš mūsų patirties pilnai pa
grįstas apkaltinimas. Tai yra skaudžiau 
negu mirties sprendimas. Ir tokį kalti
nimą metant reikia turėti ne tik nesu- 

.‘■griaunamų faktų, bet lygiai ir didelės 
moralinės atsakomybės.

Aš norėčiau Šito akivaizdoje pak
lausti , kokio lygio moralės yra tie as

"Aidų " žurnalo š.m. Nr. 5 gau
siai iliustruotas dail. V. Rato kūri
niais ir apie patį dailininką paskelb
tas gražus aprašymas jo 60 metų sukak
ties proga.

Apie visokius nuotykius Australijos 
lietuvių gyvenime, ir ypač apie ultima
tumus, revoliucijas ir t.t. per "Dirvą1 
plačiai Amerikos lįetuvius informuoja 
žinomasis žurnalistas ir Mūsų Pastogėą 
bendradarbis p, Vladas Radzevičius. Ir 
žinoma, jis kalbėdamas visai žodžių ne- 
vynioja į vatą. Jo minėtame laikrašty 
nuolatinis skyrelis "Po Pietų Kryžium" 
Dirvos skaitytojų bene labiausiai mėgis 
mas ir laukiamas.

Bostono (JAV) ’’Keleivis”, iš Musų 
Pastogės persispausdindamas rašinį 
"Raganų medžioklė" prisimena, kad to
kiais amatais užsiimančių yra nemažai 
ir pačioje Amerikoje. 

menys , kurie be jokių faktų ir be skru
pulų man sega komuniwto etiketę remda
miesi pramanytais įtarinėjimais? Kiek
vienas teisėjas net pačius patiektus 
faktus kelis kartus persvarsto prieš" 
ištardamas pasmerkimą, Šiuo gi atveju 
prieš mane panaudojami Stalino čekistų 
metodai - įskųstas ar įtartinas, tai ne 
tik kaltas, bet ir pasmerktas! Ir tai 
vyskta mūsų pačių tarpe, kurie sakomės 

kad bėgom į laisvę ir nuo tironijos 
ir kad respektuojame žmogų, kaip aukš

čiausią būtybę žemėje. Gaila, bet’ re i- 
kia pasakyti, kad tokios moralės žmonės 
operuodami tėvynes ir tautos vardu net 
gi akiplėšiškai stato bendruomenei rei
kalavimus ir net patys pretenduoja į į 
bendruomenės vadovus. Tokiems tiesiog ® 
tinka Šventraščio žodžiai: "Jie žudys 
jus tardamiesi tarnaują Dievui".

Sitai pareikšdamas as nieko neatšau
kiu, nieko neišsiginu ir nesigėdinu. 
Baigdamas norėčiau pridurti bent pasi- 
guosdamas, kad ne aš vienas tapęs pa
našiu taikiniu. Štai Amerikoje ir tokį 
a.a. J.J. Bačiūnų panašios rūšies pat
riotai buvo apšaukę komunaru. Aiškiai 
matyt, kaip mūsų tautos priešai dirba 
stengdamiesi eliminuoti iš darbuotojų 
eilių mūsų aktyviuosius pačių patriotę 
rankomis.

■

1

V. -Kazokas

■

MUS

Montrealio (Kanadoje) "Nepriklauso-* 
ma Lietuva", atrodo, labiausiai žavisi 
Kukučio kūryba: pastaruoju metu jau 
kelintą kartą iš eilės persispausdina 
Kukučio rašinius iš Mūsų Pastogės.

s * . d
Jau minėtame "Aidų" žurnalo 5 nr. 

plačiu straipsniu per Velykas. Melbour 
ne vykusias Studijų Dienas pristato ;, 
Albertas Zubras.

*

Pagal Algirdo Gustaičio tekstus Am 
erikoje Vytautas ir Valius Stasiūnai 
šiai pagamino piestinį filmą "Algis 
Trakys ir taksiukas Šleivys", kuris 
sėkmingai buvo rodomas daugely Amerikoj 
liet, kolonijų. Dabar "Lietuvių Dienos' 
Los Angeles,Calif., išleido šią vaikams 
skirtą knygelę su iš minėto fiĮmo im
tomis iliustracijomis. Knygelė lai i nuo - 
ja $ 2. Gaunama: Lietuvių Dienos,4364 
Sunset Boulevard, Hollywood 29, Calif. 
U.S.A.

-N

4$

>s
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Pieno - pusė. Nėr benzino... 
Kada bus? 0 kaa,gi,iino?l 
Kas saveitą naujas streikas. 
Žinote,kad menkos baikos..'.

VaikŠtei pėsčias. Kokia Beda'.*.!
Verktum,jei nebūtų gėda.
Dyla padas. Plyšta betas 
Spaudos genda aparatas..

Lūžta ant nosies akiniai, 
(Lyg dar būtume laukiniail) 
Kaip nebūsi nusiminęs. 
Jeigu Lidbombėj - "skerdynės"?

, Vienas pyksta. Kitas - širŠta.
Trečias kur įkišo pirštą..'.
"Vyras" vyrui skūrą, lupa
Ir net "slaptas" filmas" sukę? 

Valdžias taikstosi nuversti, 
Kombinuoja kaip paskersti 
Redaktorių ir Valdybas. 
Ak,sakaul Apsėdo grybas...

"AŠ didvyris'." "Tu?Gi-šnipasl 
Aš sergu.(Ping-pongo gripas.) 
Jei dar toli būt rugsėjis - 
Karčiaus šniūrą, užsidėjus.

Visa viltis - .Spaudos Balius, 
Eisiu pėsčias! Mat parafiūsf 
Žinia,jei lig to ištversiu? 
Lupti gausiu,bet - išgersiu.

Liūdną Širdį apraminsiu. 
Kaklą? - šlipau padabinsiu. 
Kam netinka.tegu peikia. 
Bet savos Spaustuves - REIKIA!

SPAUDOS BALIUS
DEVYNIOLIKTĄ RUGSĖJO l

AUKOS

Sydney Liet. Mot.Sos.Globos Draugijai

mą ir pagalbą nuoširdus ačiū.
S.L.M.S.G.D-jos Valdyba

Liet.Sod. Lig.

I. Šidlauskienė ft 2
A. Gaidukas ■ i 15
V, Martišius $ 5
A,A. Bučinskai $ 5
S. Gintaiienė 
P. Alekna

S 2
$ 10

I.A. Jonaičiai $ 20
T. A. Jantauskai ft 10
E.S. Dryžai $ 10 ft 10
V.I. Bellen ft 2 ft 1
P. Šapronas ft 10
K.A. Kazakevičius ft 20 ft 5
A. Leveris ft 5 -J®
J. Grybas ft 2.50 ft 2.50
V.Pį Antanaitis ft 15 ft 5
J. Gardis ft 1
B.R. Tirilis ft 5
N.J. Zduoba ft 10 ■
A.S. Mensonai ft 10 ft 5
A. Ladyga ft 10
P. Liūbinskas ft 5

Visiems aukojusiems už jūsų dosnu-

MELBOURNO LIET. KLUBO NARIAMS
Rugpiūcio 16 d., sekmadienį, 3.30

. vai, p.p. Lietuvių Namuose 44-50 Er
rol St., Nth Melbourne Šaukiamas spe
cialus Melb. Liet. Klubo narių susi
rinkimas. Darbotvarkėje: siūloma pa
keisti statuto 11 paragrafą taip - vie. 
toje 2-jų dolerių metinio mokesčiuna- 
toje 2-jų dolerių metinio nario mokes, 
čio padaryti 4 dolerius. ,

Tą pačią dieną pus$ valandos vėliau 
įvyks metinis Melb. Liet. Klubo narių 
susirinkimas.

Melb. Liet.Klubo 
Taryba

•• KQ LAUKIA KUKUTIS 1

Baso K u

Jei pagedo aparatas, per kurį taip viskas matos, 
Stėrefonik radiograma ’toasteris1 pas mamų, , 
Dukros Dryer ar Transistor, jeigu išpūtė tmsistor 
Ir sūnaus va 'Tape recorder’ pasidaro "Out of Order',' 
skambink tu8 tuojau Ą d i c. k u i, ir tvarkoj turėsi viekų! 
Patarimas reikalingas? - Geras darbas, sąžiningas.1 
Kad kaina nebūtų 'shocking', kad žinotum, ką jis ’Talking', 
Kad nekeistų, ko nereikia, pataisytų, kas neveikia. 
Ar paveikslas, garsas', diskaa, radijukas, žodžiu - viskas! 
0 ant šito viso geras tiktai A D I C K Ų KSAVERAS,

182 Hawthorne Pde. HABERFIELD 
Telef. 798 8126

KIENO TEISYBE?
Nepretenduoju esąs teisybių teisy

bė, nes mane kaip ir kiekvieną iš mūsų 
gyvenimo tiesos ir teisybės išmokino vai
kystėje ir jaunystėje Dievo įsakymais ir 
žmoniškumo pagrindais remdamiesi mano tė
vai, mokytojai ir Dievo tarnai. Šio 
straipsnio it mažos žvakelės šviesoje , 
būtų visiškai net nesąmoninga išsireikš 
ti, kad veik penkių dešimtų metų keliuo
se šiam "Nekalbėk netiesos" įstatymui 
niekuomet nenusidėjau.,, Anaiptol. Už tat 
ir sakau - nesu teisybių teisybė, bet 
stengiuosi būti teisingas.

Nepretenduoju esąs filosofas, ^erma- 
ži mano žodynai, persiauros knygų lenty
nos... Vis dėl to mano mažoji išmintis 
man sako, kad gyvenime randame, jog te i-' 
sybė teisybei nelygi, kad gyvenimas daug 
kartų ne vienam iš mūsų įrodė, jog teisy
be ne visuomet galima pasiremti ir... ją 
sakyti. Taip pat randame, kad nuoga tei
sybė kaip ir nuoga moteris yra užgaunan' 
ti ir net įžeidžianti, jeigu tai matome , 
ne laiku ir ne vietoje.

^er paskutiniuosius kelis mėnesius 
(ne be to, kad ir anksčiau to nebuvo) vi
si matome, kad už Tiesą ir Teisybę kovott 
jų pilni visi keliai. Visais keliais, vi
somis priemonėmis ir visokiausiais bū
dais ieškome teisybes ir ją radę pasisa
viname. MANO TEISYBE) 0 liūdna, tačiau, 
pagalboti - visiškai pamirštame, kad 
kiekvienoje teisybėje, t.y. kiekviename 
diskutuojamame klausime yra trys pusės: 
tavo, mano ir Tikroji eisybė...

Nuo Šia ir prasideda. Užmiršę Tikrąją 
Teisybę iki, kaip išsireiškimas sako, 
"gyvo kraujo" kovodami tik už savąją, 
perdažnai prieiname prie tikro kraujo 
praliejimo pilna ir nepilna to žodžio 
prasme. Pranyksta tada santūrumas ir 
taurumas, ir visiškai nebelieka Bendro
jo Supratimo (Common Sense) kas galima 
ir kas negalima. Visa tai, ko mokino 
tėvai ir mokytojai iš senų senų, išmin
ties pilnų knygų, sumetę į šiukšlių dė
žes, didžiuojamės pažanga, civilizaci
ja, demokratijos ir laisvės supratimo 
turėjimu?

Nenorėdamas užgauti asmenybių, ku
rios kalba ir, svarbiausia, rašo teisy
bę (tikrą ar savo įsitikintų), aš savo 
Mažąją Išmintį, kaip žmonės sako, Tei
sybę - Teisngumą simbolizuojančių mote-

Newcastle lietuviai visas jėgas sukau
pę uoliai rengiasi rugpiūčio 29 d. vaka- 

I rui, kurio metu pasirodys Sydnejaus 
lietuvių meno grupė "čigonai Priva
liai laukiama daug sydnejiškių, tačiau 
kviečiami ir visi - pažįstami ir nepa
žįstami, kurie norėtų susipažinti ar 
atnaujinti santykius su šiuo kaimyniniu 
miestu.

*
- Sakyk, mielasai, ar šis stoties 

laikrodis teisingai rodo?
- Nežinau. Aš atvykęs iš kito miesto 

k u t i s 
riškės statulą, pridengiu šydu. Kam rei 
kės, tas matys...

Išminties knygos rašė: "Kils daug 
naujų pranašų,ir jie kalbės dvigubu lie 
žuviu ir tarnaus... Mamonai". Štai ir 
į mano namus neseniai neprašyti prana
šai ištiesė naujų kelią ir liepia man 
juo eiti. Ačiū, ne! Aš savo kelius ži
nau. Dvidešimt penkerius metus gimtinė
je ir beveik tiek pat metų svetimų kraš 
tų takuose ėjau Lietuvos Keliu, ir mest 
t i kelią dėl žalio takelio net negalvo
ju. Mano seni keliai, jeigu taip Di 
džiosios Rankos bus lemta, greičiau ma
ne į namus parves...

Sakykite - kaip tikėti naujų kelių 
pranašui, kuris kalba dvigubu liežuviu? 
Kuris pradeda: "Labai gaila visų entu
ziastų, gerbiančių autoritetą". Tęsia 
toliau su "Man asmeniškai labai patini 
ka demokratišku būdu sukurtas, bet tvir
tas, "stabilus" autoritetas". Savo pa
garbą autoritetui išreiškia: "Dėlei to, 
įsijungdamas į ultimatumo paruošimą la
bai glaudžiai bendradarbiavau su pačiu 
autoritetu - Krašto Valdyba"i Ir galų 
gale, kada demokratišku būdu sukurtas 
autoritetas - Krašto ’aldyba pasirodė 
ne tik kad "stabili", bet ir STABILI, 
jokio susirinkimo neįgaliotas nuteškia 
ant posėdžio stalo ultimatumą, kuris • 
anot jo paties "nėra jau tokia gyvenimo 
pabaisa", ir išėjęs savais keliais pri
duria, kad "Visos tos apylinkių valdy
bos, kurios atsiuntė besąlyginius^išti
kimybės laiškus redakcijai ar Krašto Vai 
Valdybai, greičiausia neturi jokios tei
sės, jeigu apylinkės susirinkime nebuvo 
tuo reikalu nutarimo..."

Ne! Nesu ir nenorių būti pranašas, 
bet jau tik paprasto žmogaus akimis ne
sigilinant, o tik pažvelgus, aiškiai ma
tosi Lietuvos keliuose kasamos duobės 
ir kas norima jose palaidoti... Ir kad 
tyla nereikštų sutikimo, bet tik didė
jantį įtarimą, sakau:

"Prie Bankstowno Lietuviu Namų ir na
mų, kai palyja, gali būti pliure ir juo - 
dų pelenų akivaras. TaČiau kokie tie 
minimi Namai ir nameliai bebūtų,juo
se nei "tamsių", tuo labiau- tamsių- 
koridorių nėra. Vienuose, iš jų gyvena 
lietuviai, ir kituose - Lietuviška Dva
sia. Pilniausiai betgi sutinku su tie
sos pareiškimu, kad "LAISVOJO PASAULIO 
PAŽANGA KYLA ULTIMATUMŲ DĖKA". Ačiū' 
Matome ir žinome - turėsime SAVĄ SPAU
STUVŲ/

Tremties kelių Tautieti! Jeigu save 
keliuose sutiksi žmogų ir tau dėl sve
timoje rašyboje sudarkytos jo pavardės 
neaiški jo vėliavos spalva, drąsiai į 
akis jam žiūrėdamas paklausk - Lietu
vis? Gavęs teigiamą atsakymą paduok 
jam nuoširdžiai.ranką ir pasisveikink - 
Sutikai LIETUVI*

Jeigu tolimesnėje kalboje jis pradės 
tavęs klausinėti - kurią tu palaikai 
pusę, kokį skaitai laikraštį, kurioje 
bažnyčioje meldies, kokios tautybės ta
vo žmona? - tada žinok, kad jis tau me
lavo, ir tu.ne lietuvį sutikai, o tik 

. žmogelį. •

. Mūsų Pastogė ¥r,3Q, psĄVV
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEy

AUKOS
MUSŲ PASTOGES SPAUSTUVEI

APYLINKĖS SUSIRINK BUS

ALB Sydnejaus apylinkės visuotinis 
narių susirinkimas įvyksta rugpiūcio 
25 d. 4 vai. p.p. Dainavos salėje Banks 
towne (East Terrace).

Darbotvarkėje: 1. Susirinkimo atida
rymas. 2. Prezidiumo sudarymas. 5. Man
datų Komisijos sudarymas - jos tvirtini
mas. 4. Valdybos pranešimas. 5. Apy
linkės atstovų rinkimai į ALB Krašto 
Taiybą. Sydney Apylinkės Valdyba:

A.Reisgys 
Pirmininkas

J. Ramanauskas
Sekretorius

APYLINKĖS 20 m. SUKAKTIS

Rugpiūcio 9 d., sekmadienį, 4 vai.p. 
p, Dainavos salėje Sydnejaus Apyl.Valdy
ba rengia iškilmingą apylinkės 20 metų 
sukdties minėjimą. Programoje oficiali

ir meninė dalis dalyvaujant Dainos bei 
Meno Ansamblio-chorams ir taut, šokių 
grupei. Oficialioje daly bus peržvelgta 
20-ties-metu veikla apylinkėje, pager
biami iškilesni veikėjai ir kultūrinin
kai. Kadangi iškilmių laikas bus ribo
tas , tai valdyba maloniai prašo sukak
ties proga sveikinimus įteikti rastu.

Apyl. Valdyba maloniai kviečia vi
sus tautiečius šioje iškilmėje gausiai 
dalyvauti. įėjimas laisvas.

Sydney Apyl. valdyBa

PRIE NAUJO KAPO

KIEK AS SUŽINOJAU!

Liepos 25 d. į Sydney parvyko pasi
svečiuoti būvąs ilgametis sydnejiškis 
Jurgis Bistrickas, dabar jau Kazys Žvi
ronas drauge su p. Dumšaitiene. Prieš 
keletą metų apleidęs Sydneju K. Žviro
nas įsikūrė Pietų Afrikoje ir per tų 
laiką perkeliavo Europą ir šiaurės Ame 
riką. Paviėsejąs pas savo artimuosius 
p.p. Miniotus jis rugpiūcio 7 vėl grįž
ta į Pietų Afriką. Galimas daiktas, kad 
K. Žvironas su p. Dumšaitiene bandys 
vėliau galutinai persikelti į Sydnejų.

SydnejiŠkis Vytenis Šliogeris, 
prieš porą savaičių išvykęs pasidairy
ti po pasaulį, netoli dvi savaites pra 
leido beviešėdamas Lietuvoje. Rašo,kad 
laimingas susitikęs su motina ir bro
liu bei kitais artimaisiais. Rašant 
šias eilutes jis jau viešėjo Karšuvo
je traukdamas į Vakaru Europą.

Kadaise rugpiutis buvo bendruomenės 
mėnuo. Australijoje šito nuoširdžiai 
laikomasi: atrodo, rugpiūtyje bus pra
vesti visi rinkimai į Krašto Tarybą. 
Reikia pasakyti, kad gal niekad nebuvo 
parodyta- tiek susidomėjimo Krašto Ta
rybos atstovų rinkimais, kaip kad 
šiais metais. Sydnejuje net vyksta 
slaptos repeticijos, kaip tinkamiau pa 
sirodžius rinkiminiame ringe.

SKAITYTOJAMS SPORTO MĖGĖJAMS 
Maloniai visų atsiprašome, kad dėl

A.A. VANDA VALODKIENĖ
Pereita savaitę Sydnejuje mirė Vanda 

Valodkienė, sulaukusi 78 m. amžiaus, 
palikdama liūdesy dukrą R. Onuškevičie- 
nę-Jacyna, sūnų Vaclovų ir anūkus.

Liepos 25 d. Lidcombe bažnyčio- 
je buvo atlaikytos gedulingos pamaldos 
už jos vėlę, ir po to dukros, sūnaus,gi
minių ir gausių pažįstamų buvo palydėta 
į Rookwood kapinių lietuvių skyrių, kur 
kun. P. Butkus tarė atsisveikinimo žodi, 
palygindamas velionę su bitele darbi
ninke, kuri visą dieną skubėjusi atė
jus saulėlydžiui grįžta namo.

Taip ir senoji močiutė Valodkienė, vi- 
-są gyvenimą plušusi, išaugino šabo šei
mą, anūkus, iškentėjusi tremties neda
lią ir vargus, sulaukė savojo saulėly
džio ir iškeliavo į Anapilį amžinajam 
poilsiui.

Ilsėkis ramybėje kad ir svetimoje 
žemėje. B.S.

$ ipo.oom
S 
$ 
$ 
$ 
$

Sydnejaus Apylinkės Valdyba
K. Bilevičius 
A. Mensonas 
J. Norkūnas 
J.V.
O. Glionertienė 
M. Ryan 
A.G, 
A. Žilys 
F. Kaunelis 
Mr. X 
H, 
V, 
J.
L,
P,
J.
O.
E.ir A. Seikiai (paskola)
V. Jakutis (paskola) 
J. Šniras
A. Ramanauskas
B, Vanagas
J. Antanaitis (paskola)
A. Matukevičienė (paskola) 

Jarinkevičius 
Baltrukonienė 
Balnionis 
Vingis 
Bulota

Povilas Baltutis
P. Alekna (už parduotus "Lie
tuvos Keliu" 2 egz. $
S. Žaliūgienė $

Aukotojams ir skolintojams 
džiai dėkojame.

ALB Krašto Valdyba
____________________________

$

S 
$ 
$ 
$ 
$

Šalkauskas
Didžys 9 (paskola,
Kirša
Barkus (paskola)
Šalkauskas (paskola)
Juška
Baltrušaitis

paskola

J.
A.
A.
A.
A.

5.00 | 
5.00 • 
3.00

10.00 
2.00 
2.00 
2.00 

10.00
5.00 

. 20.00 
20.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
20.00
5.00 

50.00 
50.00 
20.00 
b5.00 
21.00 
50.00 
80.00
2.00 

20.0b
1.00 

10.00 
2.00 
5.00

$ 
S

$ 
$ 
$ 
I 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

2.00

nuošir-

AUKOK "M.P." SPAUSTUVEI ;
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S
■ 
M
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■j

$

• B

ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba rugpiūcio 9 d., sekmadienį, 4 val.p.įjALB Sydnejaus Apylinkes Valdyba rugnlucio 9 
Dainavos salėje Bankstowne (East Terrace) rengia

20-ties metu minėjimą - akademiją

Pagerbsime buvusius apylinkių pirmininkus, organizacijų vadovus, 
kultūrininkus.

Ansamblio chorai, taut, šokią grupėMeninėj daly "Dainos" ir Meno 
Įėjimas nemokamai. 

* * *

Rugpiūcio 15 d., šeštadienį, 7 vai. vak, taip pat Dainavoje bus

POBŪVISVIESAS 20-TIES METŲ
Įėjimas: $ 2.oo asmeniui; studentams ir pensininkams $ 1.00
Nuoširdžiai kviečiame visus tautiečius kuo skaitlingiau atsilankyti

ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba

■
i

■ f. -

-1

■

::

MŪSŲ PASTOG Ė
techniškų kliūčių Šis Mūsų Pastogės 
numeris išleidžiamas be daugelio taip 
mėgiamo Sporto Skyriaus.

JdJ’J’ed^

- Jeigu nebūtų vyrų, tai kaip 
vadintume moteris?

- Tik panelėmis J

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS

POBŪVĮ MELBOURNE

maloniai kviečia visus į 
savo 21-rių metų 
sukaktuvini,

rugpiūcio 15 d., 7.30 vai. vak. Melb.Liet. Klubo naujoje salėje 50 Errol S 
Orkestras su vokalistu * šilta vakarienė * pyragai * šampanas

Bilietai iš anksto: R. Sližys, tel. 38 4837
D. Maželytė, tel. 92 8543

KJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
MfisųPastogė Nr,30, 1970.8.3; psl.8

AUSTRALIAN LIPUJANIAN WEEKLY
t "OITl uąveN"
5 Australijos Lietuvių Bendruomenės
C laikraštis
5 LEIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba
2 1 Leidėjo ir "M.P." Administracijos
S adresas :Box' 4558 G.P.O, Syd.iu/,
2 N.S.W. 2ool
5 REDAKTORIUS - Vincas Kazokas
s 13 Percy St.,Bankstown,N.S.W.2200
5 Redakcijos tel. 709 8395

I
 Administracijos tel. 649 9062

Redakcija rankraščius taiso ir trum- 
pina savo nuožiūra.
"M.P."prenumerata: metams $ 8, pu-

5 • sei metų $ 4. Užsienyje metams $ 10.

I
 Atskiro Nr. kaina 20 sentų.

Už skelbimų turinį neatsakoma.
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