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ŽODIS BENDRUOMENEI GANA TO JUNGO
KRAŠTO VALDYBOS KREIPIMASIS Į AUSTRALIJOS LIETUVIUS

Perimdami Krašto Valdybos pareigas dėkojame už parodytą, pasitikėjimą 
ir pareiškiame, kad stengsimės tinkamai atlikti mums uždėtas pareigas. Su
važiavime parodyta gera valia tebūnie ir toliau puoselėjama. Kviečiame susi
laikyti nuo tarpušavio ginču , komentarų, ir ne visados reikalingų rašinėjimų 
spaudoje, kad tuo būtų sudarytas ramumo laikotarpis, per kurį galėtume šaltai 
apsvarstyti praeities įvykius ir pasimokyti iš klaidų. Savo jėgas telkime pozi
tyviam Lietuvos laisvinimo ir lietuviškumo išlaikymo darbui.

Iš savo pusės dėsime pastangas, kad visi Australijos lietuviai galėtų su 
pasididžiavimu jaustis esą Bendruomenės nariai.

A.L.B. Krašto Valdyba

A.L.B. Krašto Valdybos XII-oje sesijoje išrinkta Krašto Valdyba 1971 m. 
sausio 11 d. posėdyje pasiskirstė pareigomis sekančiai:
Pirmininkas 
Vicepirmininkas 
Sekretorius 
Iždininkas

Vytautas Neverauskas, 36 Donald St. St. Marys, S.A. 
Jurgis Vasiliauskas, 4 Barretts Rd., Torrens Pk.,S.A. 
Martynas Pocius, 2 A Tallala Terrace, Myrtle Bank, 
Romas Pocius, 42 Leabrook Dve., Rostrever, S.A.

Narys Kult. Reik. Viktoras Baltutis, 1 Belinda St., Evandale, S.A.
Narys Šviet.Reik. Elena Dainienė, 281 Unley Road, Malvern, S.A.
Narys Jaunimo Reik. Jonas Neverauskas, 65 Palmerston Rd..Unley, S.A.

A.L.B. Krašto Valdyba 1971 m. sausio 11 dienos posėdyje nutarė pri
imti Tarybos Suvažiavimo iškelta pasiūlymą ir padidina “Musu Pastogės” 
prenumerata, . iki $10.00 metams.

A.L.B. Krašto Valdyba

LIETUVIŲ

DIENOS

MELBOURNE

JUBILIEJINĖS DIENOS
Iš gausybės dalyvių Lietuvių 

Dienuose Melbourne pereitų metų pa 
baigoje vargu ar daug kas prisiminė, 
kad tos dienos buvusios jubiliejinės: 
kaip tik suėjo dešimt metų, kai 1960 m- 
Sydnejuje buvo surengtos pirmosios 
Australijos Lietuvių Dienos, anuo me
tu pavadintos Meno Dienomis. Nors 
tada buvo gana kukli ir net nedrąsi 
pradžia, tačiau buvo pasėta sėkla, ku
ri greit prigijo ir stebėtinai išbujojo. 
Pabrėžtinas dar vienas faktas, kad 
drauge su Lietuvių Dienomis buvo duo
ta Australijos Liet. Bendruomenės 
veiklai nauja kryptis ir naujas paska
tas: iš grynai organizacinės veiklos 
buvo staiga pasukta tautiniai kultūri
ne linkme, kuri gal labiausiai ir atitiko 
mūsų siekius ir aspiracijas.

Ir reikia pagrįstai pasidžiaugti, 
kad kiekvienu kartu tos Lietuvių Die
nos vis labiau plėtėsi ir tobulėjo: kas
kart jos vis darėsi skaitlingesnės, 
parengimuose turiningesnėsir tobules
nės. Šioje vietoje didelį vaidmenį tu
rėjo ne vien tik atskirų vietovių doros 
ambicijos suruošti Lietuvių Dienas 
geriau ir patraukliau, negu jos buvu
sios anksčiau kitoje kolonijoje1, bet 
juo labiau didesnė paskata ir meno 
vienetams bei apskritai dalyviams kuo 
darniau ir įspūdingiau pasirodyti prieš 
skaitlingų auditorijų.

Pastaruoju metu užsimojimai jau 
tiek išaugo, kad vienoje savaitėje
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ALB Krašto Tarybos atstovai posėdžio metu. Nuotrauka N. Būtkuno

neįmanoma visko ir sutalpinti, ka norė
tume parodyti. Ir visai pagrįstai jau ne 
kartą buvo keliamas klausimas, kad 
grynai organizacinius dalykus, kaip 
bendruomenės atstovų suvažiavimas ar 
kitokie specifiniai susibūrimai turėtų 
būti iš Lietuvių Dienų visai išskirti, o 
palikti vien tik meninį ir triumfalinį 
Lietuvių Dienų pobūdį.

***

Pagarsėjusi Petro Rimšos skulptūra

PAVERGTŲJŲ SEIMAS SVEIKINA NAUJŲJŲ METŲ

Pavergtųjų Europos Tautų Seimas 
nuoširdžiai sveikina pavergtąsias 
Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos ir Vengrijos tautas Naujų
jų Metų,

Atsigrįžę į praėjusiųjų metų įvy
kius, mes regime, kad laisvės troški
mas rytų ir centro Europos tebesireiš- 
kia su nesilpstančia jėga, keldamas 
gausias problemas komunistams, kurie 
niekada nesugebėjo patenkinti tautos 
reikalų. Bražinskų ir Kudirkos drama
tiškas veržimasis į. laisvę, šio meto’ 
sumaiščiai Lenkijoje dėl maisto - tai 
naujausi komunistinės sistemos bank
roto liudijimai.

Pažymėtinas taip pat stiprėjimas 
rūgimo pavergtųjų tautų intelektualuo
se, ypatingai Sovietu Sąjungoje. Pasi
girsta balsai, reikalaujantieji daugiau 
asmens laisvės. Plačiai Žinomas

LIETUVIŲ. DIENŲ PARENGIMAI 
MĘLBOURNE

Pereitose Liet. Dienose Melbourne 
buvo surengta šie pagrindiniai parengi
mai: jaunųjų menininkų paroda Liet. 
Namuose (atidarymas gruodžio 26 d.) 
ir tų pačių dienų Aušros teatro spektak 
lis: gruodžio27d. Liet. Dienų ir Sporto 
Šventės atidarymas bei vakare Litera
tūros ir Dainos vakaras; gruodžio 28 d.

Nukelta į -f psl.

sovietų rašytojas Andrius Amalrikas 
net viešai yra pareiškęs savo abejoji
mą, ar beišgyvens Sovietų Sąjunga su 
savo dabartine sistema ilgiau, kaip 
iki 1948 metų. Dėl to jis yra įkalintas.. 
Pagarsėjęs autorius Aleksandras 
Solženycinas, kurio vėliausi veikalai 
išleisti Vakaruose ir Sovietų Sąjungo
je plinta tik pogrindžio leidiniais, net 
į Stockholm^ negali vyktų atsiimti jam 
Švedijos Akademijos pripažintos No
belio premijos. Prieš jo teisių varžy
mų pasipylė gausūs sovietų intelektua
lų protestai. Protestantų eilėse tokie 
vardai, kaip žinomojo čelisto Mstisla
vo Rostropovičiaus, fiziko Andriaus 
Zacharovo. Pastarasis buvo ir tarp 
pradininkų steigti Žmogaus Teisių 
Komitetų, kurio tikslas - ginti asmens 
teises ir laisvę. Tai atviras iššūkis 
sovietų valdžiai.

Sovietai taip pat susiduria su
daugybe tarptautinių problemų, kurių 
labiausiai grėsminga yra didėjantis 
plyšys tarp Sovietų Sąjungos ir komu
nistinės Kinijos. Kinijos grėsmė ska
tina sovietus žiūrėti apsitikrinimo 
kituose regijonuose. Ta tai gali pri
versti sovietus imtis nuosaikesnės 
politikos.

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas giliai tiki, kad laisvę mylinčio 
žmogaus teisi ir bebaimė dvasia ne
pasiliks prie spaudoje. Šiuo metų 
pavergtųjų tautų valdžioje esantieji 
aparatčikai ir biurokratai ilgainiui ne
bepajėgs išsilaikyti. Pačio komunistų 
elito jaunesnieji nariai pradeda nuo
dugniau studijuoti oficialiųjų dogmų 
tikrumų, ju etinius pagrindus. -Iš jų 
galima laukti atviro pasipriešinimo 
prievartos ir priespaudos praktikai. 
Senasis rėžimo patikimumas vis labiau 
ir labiau sukrečiamas. Netikrumas ir 
abejonė jau tiek yra sudemoralizavę 
vadovybę, kad nė policinio režimo su
griežtinimas ‘jau nebepajėgtų padėties 
atstatyti. Laisvė ir teisingumas, pa
galiau , laimės!. .

Pavergtųjų Europos Tautų -Sei
mas, tvirtai tikėdamas,- kad laisvė yra 
žmogaus pirmgimystės teisė, 1971 m. 
pradeda pakartojimu savo įžodžio 
būti pavergtųjų savo tautų laisvės ir 
laisvo apsisprendimo siekimų, nenu
tilsiančiu balsu laisvajame pasaulyje.

Tegu Kalėdų dvasia ištveria 
jumyse per visus 1971. metus ir tesu
teikia jums asmeninės laimės.
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Redakto
riaus žodis

DĖKOJA MUMS
Didžiai Gerbiamas Ponas Zakarai I

SPAUDOS LAISVĖ

Vienas mūsų, jaunosios kartos 
spaudos darbotojas Andrius Garolis 
kalbėdamas mūsų spaudos reikalais 
įMelbourno .Studijų Dienose tokį klausi
mų pastatė: Ko mūsų spaudai trūksta? 
Ir pats atsakė: Trūksta laisves tokios, 
kokia yra priimta Vakarų Kraštuose.

Panagrinėkime, kas tų spaudos 
laisvų varžo, kas uz'deda jai cenzūras? 
Giliau pažvelgę į dalyko esmę pamaty
sime, kad tų nemėgstamų cenzūrą užsi- 
dedame patys. Esame įpratę žiūrėti į 
spausdintą, žodi, kaip į šventą tiesą ir 
kai pajuntame, kad tas žodis nesutinka 
su mūsų įsitikinimu, su musų pažiūro
mis, su mūsų žiniomis, tuojau reaguo
jame, nervinamies, protestojame. Nori
me, kad spausdintas žodis atatiktų mu
sų suvoktą tiesą. Bet gi tiesa yra dau
giau subjektyvus dalykas, kaip objek
tyvus. Jei tiesa butų tik objektyvus 
dalykas, tai neturėtume nei tų socialinių 
nei ideologinių, nei politinių linijų, 
viskas būtų aišku. Į tiesą visada žiūri
me per savo asmens prizmę ir.gauname 
įvairių nuansų, įviarių prošvaisčių, 
todėl ir spausdintas žodis,kaip žmogiš
koji mintis, tampa subjektyvine tiesa 
savaip suprasta, savaip išgyventa ir 
mums perduota. Taip supratę rašyta 
žodį, mes jam daromės tolerantiškesni.

Pasakytas žodis mus taip neerzi
na, kaip rašytas, del to, kad rašytas 
žodis plačiai sklinda ir gali pasidaryti 
pavojingas. Todėl rašytojas privalo 
pats save cenzūruoti, kad neužgavus 
kitų žmonių pažiūras, jausmus, jis 
turi būti tolerantas kitų asmenų atžvil
giu. Jis turi mokėti savo mintį taip 
išreikšti, kad kitų be reikalo neerzintų.

Kaip matome rašytojo susitikimas 
su skaitytoju turi būti kultūringas, 
laisvas ir malonus. Turime siekti tokio 
susitikimo, mush laikraštis turi būti 
malonus skaitytojui. Iš kitos pusės ir 
skaitytojas turi būti nemažiau kultūrin
gas ir mokėti suprasti rašytoją ir jo no
rą pasakyti tiesą. Taip supratę rašyto 
žodžio vertę, rasime vidurio kelią, ir 
cenzūra bus nereikalinga. Žinoma, be 
redaktoriaus cenzūros joks laikraštis 
neapseina, bet jis dažniausia turi kitus 
motyvus ir kitus - interesus, jam rūpi 
laikraščio- pasisekimas, jo vertė, jo 
turinys, todėl ne viską galima spaus
dinti kas yra atsiunčiama.
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MŪSIĮ. ABITURIENTAI

Šiais metais baigė gimnaziją: 
Adomėnaitė D.E., Andriuškaitė I., 

Bernotas S.N., Bogužaitė J.N., Janavi
čiūtė J.M., Jokantas A., Juknaitis G.I. 
Kapočius C.A., Kazokas K., Kazokaitė 
U.V., Keršaitis^ J.H., Šliogerytė D., 
Svirklys L.G., Žemaitis J.L., Zinku- 
tė R.Z., Flateris A.R., Špokas R.A., 
Daujotis S.L., Ivinskis V.J., Naruševi
čius L.J.,Perlibachas D.G.,Pocius B., 
Šaparaitė C.R., Urbanavičius R.

Commonwealth Scholarships gavo: 
Bogužaitė J.N.,,Svirklys L.G., Špokas 
R.A., Naruševičius L.J.

***
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Kai vartau Jūsų prisiųsto puikaus albumo, lapus - kiekviena nuotrauka, 
atverstas lapas gyvai kalba įmano jausmus. Mano širdį apima malonus jaus
mas. Prisimenu Jūs, Brangūs Broliai - gyvai prisimenu Jūsų nuoširdumą. Jūsų 
meilę dainai . . . Tikrai žinau, kad tas jausmas niekad nesiskirs su manim . . .

Per Jūs, Gerbiamas Pirmininke, noriu dar kartą padėkoti Australijoj 
gyvenantiems Lietuviams, Krašto Valdybai, Koncertų Rengėjams, Albumo Su
manytojams už parodytą man dėmesį bei nuoširdumą.

Tegul Naujieji Metai būna Jums duosnūs . . . Išsaugokit ir toliau'tas tau
rias musų tautos savybes, kurias jau daug kas iš mūsų užmiršome, o Jūs, toli
mos šalies broliai, taip puikiai dar puoselėjate. Lenkiu prieš Jūs galvą. Pri
imkite mano nuoširdžią padėką!

Jūsų,

Stasys Barasi

Ponui M. Zakarui,
ALB Krašto Valdybos Pirmininkui.

PRO SAULĖTĄ LANGĄ.. .

_Kaip bedantis vanduo laikas jau 
nuneše dvidešimtį išeivijoje gyvenimo 
metų, o štai ir vėl vienerius metus 
palydėjome. Kartkartėmis gal pravartu 
stapteltl ir pasvarstyti kas mumyse ir 
aplink mus pasikeitė ir į kokią tolimes
nę ateiti einame.

Senieji dar pasenėjome. Nevienas 
užsieniuose jau praleido didesnę gy
venimo dalį negu Lietuvoje. Vaikai 
išaugo, susikūrė šeimas, o štai ir vi
sai nauja karta beauganti. Vyresniųjų 
jau nevienas atsiskyrė is šios žemės. 
Taigi iššeivijoje jau išgyvenome pilna 
vienos ‘kartos pasikeitimą. Per tą laiką 
mūsų grupes tautinis gyvenimas išaugo 
iir sustiprėjo. Didesniuose miestuose 
jis , ir labai aktyvus; ir dideli ir maži 
didžiausią nuo darbo likusią laisvalai
kio dalį praleidžia savųjų tarpe. Šven
tės, minėjimai, repeticijos, sueigos, 
privatus susibūrimai vyksta kuone kas 
savaitgalį. Kai kur jau seniau įsigyti 
savi namai išaugo į judrius, reikšmin- 

,gus centrus. Kur jų nėra, ten irgi susi
rasta kur susitikti, pabūti drauge, kur 
suvesti vaikus savaitgalio pamokymui, 
kur gauti lietuvišką knygelę. Per dvide
šimtį metų neissisklaidėme ir ne dingo
me, bet glaudžiau susibūrėme ir laiko
mės.

Tačiau gyvename ir pasaulyje, ne 
tik lietuviškoje bendruomenėje.' Pa
saulio nuotaikos ir mus supa, įtaigoja 
ir keičia.Čia Australijoje matome, kaip 
auga krašto gerbūvis, kaip dažnai su
randami nauji žemės turtų šaltiniai, 
kaip skubiai plečiasi miestai, auga 
kasdienio gyvenimo lygis. Pasaulio 
mokslo išradimai dar tik vakar atrodė 
neįvykdoma svajonė, šiandie jau išsi 
pildė; žmogus mėnulyje, žmogus beat
randąs gyvybės paslaptį, išmokęs prail
ginti gyvenimą iki šiol negirdėtais 
būdais, pakeičiant inkstus, pakeičiant 
širdį. Visokiausi vienas kitą kelią iš
radimai, rodos, tik ir skatina džiaugs
mą, entuziazmą, pasididžiavimą gyve
nant šitokiame laikotarpyje. Tačiau 
viešame gyvenime vietoj entuziazmo ir 
pasididžiavimo jaučiama nerimas, ne
sutarimas, baimė. Erdvės laimėjimai 
primena tobulą išvystymą ir viską nai
kinančiu ginklų. Miestų išplėtimas ir 
juose vos besutelpanti prabanga su sa
vimi atneša žmogaus ausiai nebepake
liamą triukšmą, plaučiams nebekvėpuo
jamą, užnuodytą orą. Žmogaus gyveni
mo prailginimas, kūdikių mirtingumo nu
galėjimas dar pasunkina žemės išmaiti- 
nimo rūpestį. Žiaurus karai nesiliaują 
kaip ir barbariškoj senovėj ,o labiausiai 
civilizuotas, turtingiausias šalis lieja 
banga po bangos jų pačių gyventojų 
nepasitenkinimo, nesutarimo.ir nepasi-

Pareiga Sau Ir Pasauliui
tikėjimo bangos. Pasaulis, kad ir daug 
pasiekęs, santaikos ir ramybės nesu
rado. O šiandienos raštija persunkta 
sielvarto, nerimo, apsivylimo. Susi
komplikavęs modernus gyvenimas daug 
kam atrodo nesuprantamas, o kartais 
ir nepateisinamas. Ne vienam į pabaigą 
belinkstąs XX amžius atrodo praradęs 
prasmę. Ankstyvesni Įsitikinimai išny
ko, vilties bei optimizmo pagrindai su
griuvo. Tiesioginiai Antro pasaulio ka
ro žiaurumų prisiminimai, tiesa, nūs - 
linko į praeitį, tačiau nauji pasaulio 
įvykiai, dėka televizijos, priartėja prie 
kiekvieno eilinio žmogaus, kiekviename 
sustiprino jausmą, kad jo beskaičių 
žudynių pasaulis ir vėl kiekvieną mo
mentą gali atsirasti milžnišką sunaiki
nimą nesąnčiame konflikte.Savo asmeni
niu gyvenimu žmogus pasijuto netikras 
ir todėl ėmė vis labiau rūpintis ne klausi
mais apie socialines santvarkas, kaip 
truputi ankščiau, bet apie patį individo 
gyvenimą, jo vertę, prasmę, tikslą. 
Kiek dar liko laiko iki viską naikinan
čios bombos? Ką reiškia paskiras žmo
gus milžiniškų, pasaulį keičiančių jėgų 
akivaizdoje? Kokia jam skirta rolė? 
Kas pagrindžia atskiro žmogaus asmeny
bę? Kokia yra individo atsakomybė už 
pasaulį, už bendruomenę, kur jo pa
reiga?

Lengvų atsakymų į tuos klausimus 
nėra ir kiekvienas tegali jų pats ieško
ti. Tačiau, kai gyvename grupėje kaip 
lietuviai, tai bent galime drauge tuos 
klausimus svarstyti tiek, kiek jie liečia 
mūsų lietuviškumą. Kas pagrindžia mū
sų lietuvišką asmenybė? Ko siekia mū
sų atsakomybė ir mūsų pareiga?

Žmogaus asmenybė formuojasi 
įtakoje dviejų jėgų: viso to, ka jis atsi
nešę gimdamas, t.y. paveldėjimo ir to, 
ką Įsigijo gyvendamas, kaip buvo veikia
mas jį nuo mažens supančios aplinkos. 
Galėtume pridėti dar ir trečia formuojan
čią jėgą: paties žmogaus sąmoningo 
apsisprendimo ir valios.

BAIMĖ AR NERANGUMAS?

Jau buvo mūsų spaudoje daug 
kartų rašyta apie tetamentųsvarbumą 
palikimo atveju. Tačiau iš to nedaug 
kas pasimokė, vis dar atsitinka, kad 
miršta nepalikę testamentų.

Šiomis dienomis iškiloitin ne
malonus ir skaudus įvykis su dail. 
Šimkūno palikimu. Dailininkas gyveno 
vienišas, visi žinojome, kad jis buvo 
mėgėjas rinkti pašto ženklų kolekci
jas, turėjo retų knygų paveikslų, ir 
senų istorinių dokumentų. Atsitiko, 
kad velionis mirė širdies liga ir buvo 
rastas negyvas savo lovoje. Neesant 
giminių visą jo palikimą policija paė
mė į savo globą neprileisdama pažiūrė
ti net kas buvo palikta.

Dail. H.Salkauskas būdamas 
artimas vėlionies draugas kartu su 
Socialinės Moterų Globos D-jos ats
tove p. Daukienė kreipėsi į policiją 
pranešdami kad velionis turi gyvą mo
tinų Lietuvoje ir kad tas turtas jai 
priklauso. Tačiau neesant testamentui.

PADĖKA
Man buvo garbė dešimt metų 

laikyti lietuviams evangelikams liute
ronams pamaldas Sydnėjuje ir protar
piais Melbourne. Tai buvo gražiau
sia s laikotarpis, kuriame sutikau įvai
rių tikybų daug lietuvių ir buvo proga 
pasidalinti džiaugsmu ir liūdesiu. 
Visus tuos malonius susitikimus aš 
ilgai prisiminsiu. Nuoširdžiai dėkoju 
visiems už mums surengtą atsisveiki
nimą ponųReisgių namuose ir už įteik
tas dovanas.

Atsisveikindamas sakau: Die
vas telaimina Jus visus.

Jūsų kunigas, W. Kostizen

Elena Jonaitiene
Vyresnės kartos žmonių netenka 

klausti, kodėl ir kaip esame lietuviai. 
Lietuvoje gimę,užaugę,praleidę labiau
siai formuojančius jaunystes metus, 
kad ir norėtume negalėtume būti nieku 
kitu. Jei kartais vienas kitas nutolsta 
ir mėgina nuslėpti kas esąs, jam nesi
seka ir jis nebegali pavirsti nei austra
lu, nei amerikiečiu, nei dar kuom nors 
kitu. Net ir kalbą tobulai išmokus ir 
gyvenimo būdą nukopijavus, dar pasi
lieka kažkas esminiai skirtingas: gal 
savotiškas reagavimas į įvykius ir žmo
nes, gal dar kas nors.

Skirtinga padėtis yra tų, kurie į 
čia atvažiavo vaikais ir Lietuvos nebe
prisimindami čia užaugo veikiami čionylš- 
tės aplinkos ir įtakų. Jie vietinę kal
bą ir gyvenimo būdą pasisavino be 
pastangos. Jie gal jau lengviau ir savo 
kilmę galėtų paslėpti, nors be jos ir jie 
būtų nepilni žmonės, nes ne vienas nėra 
pilna asmenybe be praeities, be tėvų, 
senelių, prosenių, visų įtakų, veikusių 
ne tik per vieną amžių, bet ir per eilę 
praėjusių kartų. Ir tos vidurinės kar
tos .asmenybe didele dalimi priklauso 
nuo paveldėjimo. O juos veikianti ap
linka buvę dvejopa: vietinio krašto, 
mokyklos, darbovietės, bet taip pat ir tė
vų namų, lietuviškosios bendruomenes. 
Tačiau jiems savo lietuviškumo prisipa
žinimui, išlaikymui,o ypač perdavimui 
sekančiai kartai jau reikės sąmoningo 
apsipce ndimo, pastangos.

Tie gi, kurie šiandien dar bėgioja 
mažais vaikais, tie suaugę jau beveik 
laisvai rinksis ar save skaityti lietu
viais ar ne. Ir jų asmenybę formuos lie
tuviškasis paveldėjimas,ir jų aplinkoje 
bus jaustasis lietuviškoji tėvų ar sene-

Nukelta į *• psl.

policijų, į t’okį pareiškimą nekreipia 
dėmesio. Turtas bus parduotas iš 
varžytinių, o poperiai sunaikinti, kaip 
beverčiai daiktai. Atsitiktinai liems 
ten esant iš čemadano iškrito du seni 
laikraščiai ‘ ‘ Aušra” nr. 1 ir nr. 3 
Paprašius ir paaiškinus jųvertą, polici
ja atidavė tuos du “Aušros” numerius, 
kaip beverčius.

Kiek patyriau bus dedamos pas
tangos prieš varžytines patikrinti dail. 
Šimkūno palikimą ir dalyvauti varžyti
nėse.

Rodos visi žiname, kad mirsime, 
kad mirtis neišvengiama tai kodėl 
delsime sutvarkyti savo palikimą? 
Brangus matyt buvo dailininkui tie 
“Aušros” laikraščiai, kad jis juos 
taip ilgai saugojo, brangi ir pirmųjų 
lietuviškų ženklų kolekcija ir Liet. 
Enciklopediją ir daugelis jo paties 
paveikslų ir visa tai gali nueiti nie
kais, tik todėl, kad buvo nerangus. Ar 
nereikėtu iš to pasimokyti?

A. Mauragis
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ATSAKYMAS

JAV Ambasada atsiuntė ALB Krašto 
Valdybai p. M.Zakaro ir p. V.Aro var
du tokio turinio laiška:

Malonus Ponai,
Aciu už Jūsų,laiška rašytą, 1970 

m. gruodžio 15 d., liečiantį jauno lie
tuvio jūrininko gražinimą. Sovietą 
sargybai iš JAV krantų, sargybos laivo.

Aš jus galiu užtikrinti, kad ši
tas didžiai apgailėtinas įyykis pri
trenkė visos Amerikos visuomenę ir 
skaudžiai palietė prezidentą, Nixon. 
Prezidentas tą, įvykį laiko žiauriai 
įžeidžiantį Amerikos garbų ir įstaty
mus, pavedė ištirti įvykį teisingumo 
organams, kad daugiau toks įvykis 
niekados nepasikartotą.

Gruodžio 21 d. JAV Transporto 
Sekretorius p. Volpe pareiškė: “mes 
užtikriname pasaulį, kad toks įvykis, 
koks atsitiko lapkričio 23 d. niekados 
nepasikartos”. Volpe taip pat pasakė, 
kad Amerika didžiuojasį savo istorija 
šimtams politinių pabėgėlių suteikusi 
prieglobstį, tačiau giliai apgailestau
ja šį įvykį. Vienkart pažymėjo, kad 
Massachusetts krantų sargybos admiro
las ir jo štabo viršininkas yra atleisti 
iš pareigą.

Mes giliai apgailestaujame, kad 
neturime galimybės atstatyti p. Kudir
kai laisvės.

Jūsų, nuoširdus,
Arthur. H. Rosen 

Counselor of Embassy 
for Political Affairs

VAKARU AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
PRO TESTAS

1970 m. lapkričio 30 d. Vakarų 
Australijos lietuviai savo visuotiname 
susirinkime priėmė rezoliucija ir jąpa- 
siuntė p. John A. Lacey, JAV konsului 
Perth'e.

Rezoliucijoje išreiškiamas pro
testas dėl Simo Kudirkos išdavimo., 
atsisakymo jam suteikti politinio pa
bėgėlio teisią, ir dėl žiauraus Sovietą 
elgesio su juo ant laivo, kuris plauke 
po JAV vėliava.

Vakarą Australijos lietuviai pra
šė konsulo perduoti ją protesto rezo
liuciją savo vyriausybei, tikėdamiesi 
kad JAV ras būdą užkirsti kelią tokiems 
įvykiams ir neleis pasireikšti anti- 
amerikonizmui, kuriam panašūs įvykiai 
sudaro pagrindą.

Po rezoliuciją pasirašė Vakarą 
Australijos Lietuvią Bendruomenės 
pirmininkas p. J. Miliauskas.

Simo Kudirkos išdavimas vis dar 
aidi JAV spaudoje. Ctuodžio 27 d. du 
didieji New Yorko dienraščiai, “The 
New York Times" ir “Sunday News” 
(sekmadieninė Daily News laida) Ku
dirkos įvykiui skyrė plačius straips
nius.

“The N.Y.Times” savo straips
niui pateikė antraštę “AŠ eisiu su 
jumis, bet atsakymas buvo: ne”, ir 
atpasakoja gruodžio 21 d. paskejbtų 
tyrinėjimų duomenis. Pasak laikraščio 
aiškėja, ir apie tai liudija Pakraščių 
Sargybos įvykdyti apklausinėjimai (jie 
turi apie 1.000 puslapių), kad Simas 
Kudirka buvo pasiryžęs pabėgti laisvėn 
“bet kokia kaina, net ir gyvybę paauko
damas”. Pirmą kartą paskelbta, kad 
Kudjrka prašė peilio nusižudyti (ameri
kiečiai nesutiko), taip pat paaiškėjo, 
kad šalia kitų dokumentų ar užrašą, ku
riuos Simas perdavė amerikiečiams, 
buvo ir užrašas apie Jan Palechą, čekų 
studentą, dėl protesto pries krašto 
okupaciją susideginusįj.963 m. Prahoje. 
Dienraštis pažymi:"iš pranešimų aiškė
ja, kad šis vyras buvo karštas komuniz
mo priešas, kad jis visiškai pasitikėjo 
amerikiečiais, kurie ji sveikintų ir 
kuriems jis buvo patikėjęs savo gyvy
bę- ...

Apklausinėjimai išryškino rusų 
įgulos narių žiaurumą - jie ne tik bruta
liai muse Simą, bet jo galvą daužė į 
plieninių kopėčių atramą, ji surišuą

vienas rusų buvo atsisėdęs ant Simo 
galvos. Net ir Simą gabenant i rusų 
laivą, rusas jį muse, tačiau amerikie
čiai, drauge su laiveliu gabenę lietuvį, 
neišdrįso įsikišti nes... rusų buvę 
daugiau ir jie atrodė savotiškai gręs- 
mingi . . .

Vėliau, amerikiečiai savo laive jamas arba pats Kudirkos išdavimo 
peržiūrėję Simo paliktus dokumentus, įvykis, ar kandžiai išjukiami Pakrąš- 
uzrasus, rado “romantiškos vokiečiui čių Sargybos pareigūnai, admirolai bei 
poezijos” iškarpas, kelias jo žmonos JAV įstaigą bukumas, polinkis biuro -
telegramas ir vokiečių žurnalo straips
nį, pavadintą “Per tris mėnesius jus 
galite kalbėti svetima kalba".

New York dienraštis pridūrė, kad 
pagal parodymus, prieš prašydamas 
globos, Kudirka numetė amerikiečiams 
cigarečių pokelį. Ten buvo Simo 
žodžiai: “Mielas drauge, aš noriu likti 
su jumis, jei tai galima, suteikite man 
ženklą, as' atidžiai seksiu... As pasi
šalinsiu tuo metu, kai pasitarimai pasi

apie S. Kudirka
baigs ir jūsų atstovai gris į jūsų lai 4 
va”. "Sunday News”, kitas New Yorko ) 
dienraštis, straipsny “Lietuvių pabėgė
lis” - oficialus, nieko nenuslėpiąs 
pranešimas”, taip pat pakartojo JAV 
ištaigų parodymus - liudiniųkų pasako
jimus. Dienraštis priminė gruodžio 
21 d. žinia: apie tai, kad du atsakingi 
admirolai paleisti atsargon, kad laivo 
kapitonas... perkeltas kitoms pareigoms 
kad visi trys buvo papeikti, kad trans
porto sekt. Volpe patikinęs, jog Ameri
ka liekanti rojumi visiems joištrosku- 
siems.

Toki patikinimai Kudirkai jau 
pavėluoti - pažymi dienraštis. Atpasa
kota išdavimo eiga ir Kudirkos pastan
gos pasilikti laisvėje... Kaip iš paro
dymų seka, admirolai Ellis ir Brown bu
vo ypatingai nusikaltę lietuvį is'- 
davę.

Pati nusikaltimo eiga vyko dešimti 
valandą ir tik 11:5 vai. naktį, lapkričio 
23 d., Kudirkai dingus rusą laive, jo 
likimas jau nebuvo žinomas.

Simo Kudirkos pasiryžimas.siek
ti laisves ir ^JAV įstaigų įvykdytas 
gėdingas, krašto tradicijoms visiškai 
svetimas išdavimas sovietams, beveik 
■ištisą mėnesį jaudino ir dar tebejaudi

na JAV ir kitų kraštų visuomenę, 
spaudą. Vlikas, Elta, ALTa, kitos 
lietuvių įstaigos, lietuviškųjų laikraš
čių redakcijos yra gavusios šimtus 
iškarpų, ypatingai iš JAV-se leidžiamų 
laikraščių. Simo Kudirkos įvykis buvo 

svarstomas ir pasmerktas kiekvieno 
JAV miesto dienraščių vedamuosiuose 
komentatorių straipsniuose, itin gau
siuose skaitytojų redakcijoms laiškuo
se. Ne tik žymesnių, bet ir mažesnių 
miestų laikraščiai yra skelbę pieši
nius ar karikatūras, kur buvo vaizduo-

me. suvažiavime jo pateikta rezoliuciją 
kuria rusams siūloma grąžinti S.Kudir- 
ką, mainais jiems pasiūlius: pasiusti 

.dešimtį savanorių, is' tų, kurie savo 
žodžiais bei veiksmais, pageidauja 
apleisti JAV-bes - šie turėtų atsisaky
ti JAV pilietybės. Antras Dunn pasiū
lymas: perleisti sovietams bet kuriuos 
tris _ vadinamus "revoliucionierius” 
esančius JAV kalėjimuose ar laukian
čius teismo dėl žmogžudysčių, bombi- 
nirnų ar panašių veiksmų. Dunn nuo
mone, daugelis įvairių JAV miestų 
mayorų - galvų tokio pobūdžio rezoliu
cijai buvo pritarę.

Lietuvių organizacijos bei 
paskiri asmenys JAV spaudai yra pa
siuntę daugybę laišką, rezoliucijų, 
svarstymų ir šiaip minčių.

Verta išryškinti tuos lietuvių 
balsus, kuriuose plačiau atkreiptas 
dėmesys į Lietuvos ir kitų Baltijos 

| valstybių užėmimą, jų dabartinę padėtį, 
sovietų veiksmus 1940 m. ir vėliau, 
rusinimo politiką, 1939 m. nacių ir 
Kremliaus suokalbį ir t.t. Ta prasme, 
salia kitų, vertas dėmesio Detroito lie-

kratiškomis priemonėmis daryti svar
bius, neteisingus sprendimus, kuriais 
pažeidžiami tarptautiniai susitarimai.

Reikia manyti, kad misų įstaigos 
pasistengs rūpestingai surinkti visus, 
ypač amerikiečiu spaudos balsus, ir 
parūpinti atitinkama dokumentacijos 
rinkinį. (Vlikas prašo spaudos atgar
sių iškarpas siusti Vlikui i New Yorką) 
Čia peteikiamos kelių laikraščių, įvai
riomis kalbomis, ištraukos. Jos ryškiai 

tuvių organizacijų centro ras'tas, pa
skelbtas “The Detroit News”, gruo

džio 11 d. “Lietuviai protestuoja prieš 
' JAV veiksmą” (pasirasė B. Brizgys 

pirm.ir Saulius Simoliunas, sekretorius) 
Salia eilės svarbių duomenų, laiške 
redakcijai Detroito veikėjai dar primi
ne skaitytojams amerikiečiams,ką lie
tuviams reiškia Kudirkos pavarde, kad 
dr. V.Kudirka, tai 19 amžiaus asmenybė 
lietuvių laisvės kovoje ir, be to, Lie
tuvos Himno autorius. Laiške dar 
pabrėžta, kad Simo- Kudirkos žygis 
simbolizuoja lietuvių pasipriešinimo 
dvasią ir Lietuvos gyventojų tarpe vis 
dar gyvą laisves pasiilgima,

Elona Vaišnienė pasiuntė laišką 
“The Christian Science Monitor” Bos-' 
tone, redakcijai ir klausia: kur yra Si
mas? Vaišnienė mano, kad jei “mes 
reikalausime iš sovietų konsulatų, jei 
rašysime ir telefonuosime sovietų 
ambasadoms, tai, gal but, Simas bei jo 
artimieji išvengs jiems gresiančios 
sunkios bausmės... Privalome nuolat 
klausti: kur yra Simas?”

Kudirkos įvykiui daug dėmesio 
skyrė ir įvairiomis kalbomis JAV-se 
leidžiami laikraščiai. Pvz. New Yvorko 
"Nowy Swiat” palankiai įvertino Čika
goje, gruodžio 5 d., vykusią demonstra
ciją. Esą, kreipė dėmesį didelis jau
nimo skaiffius. Sulietuviais dalyvavo ir 
estų, latvių, lenkų ir kitų tautu.atsto- 
vai. Tai, pasak lenkų laikraščio, buvo 
įspūdinga manifestacija.

ELTA

liudija, kiek Simo Kudirkos išdavimas 
jaudina visą amerikiečių visuomenę.

San Diego, Kalifornijoje, leidžia
mas “The Sun Diego Union” gruodžio 
4 d. įdėjo, vedamųjų puslapy, D. 
Danielopol straipsnį, kur pažymėta, jog 
Kudirkos įvykis galįs turėti "labai 
skaudžias išdavas JAV vaizdui bei 
vardui, prestižui užsieny”. Kraštas yra 
ne tik pažeidęs Ženevos susitarimo 33 
straipsnį, bet ir laisvo apsisprendimo 
dėsnius ir kaip tik jais remdamasis 
“prez. Nixonas pateisina amerikiečių 
buvimą Vietname ir tų dėsniu vardan 
dešimtys tūkstančių amerikiečių neteko 
gyvybių Pietryčių Azijoje”.

Flora Lewis, kurios straipsnis 
“Raudinas is pabėgėlis’’pasirodė dauge
lyje JAV dienraščių (be kitų, ir “News- 
day”, gruodžio 10 d.. Garden City, 
Long Island, N.Y. valst.) nurodė, kad 
toks įvykis nebūtų galėjęs įvykti prieš 
10 metų. Anuomet nebuvę galima įsi
vaizduoti, kad sovietų jūrininkai būtų 
buvę pakviesti į amerikiečių laivą, 
juo labiau, kad jiems būtų buvę leista 
tame laive net ką nors sumušti ar 
.pagrobti. Lewis reiškia nuomonę, kad 
tas įvykis nebuvo viena iš nenumatytų 
“kvailysčių”, bet sprendimas padary
tas apgalvotai.

.Elizabeth mieste, New Jersey 
valst., leidžiamas "The Daily Journal" 
gruodžio 10 d. paskelbė apie Elizabeth 
miesto mayoro (burmistro) Thomas G. 
Dunn Atlantoje, Geogia valst., viena-
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PAREIGA SAU IR PASAULIUI

LIETUVIAI PASAULYJE

Violeta Alminauskaitė

DAIL. LEONAS URBONAS AKTYVIAI 
REISKIAŠI JAV

Amerikos laikraštis "Keleivis” rašo:

“Praeitą penktadienįTautines 
S-gos namuose atidaryta svečio isAust- 
ralijos dail. Leono UrbobO paroda tęsė
si tris dienas. įjos atidarymą atsi
lankė gausus Bostono lietuvių būrys, 
parodęs didelį susidomėjimą jau mūsų 
spaudoje nekasdieniškai prašnekusiu 
dailininku ir jo darbais.

Parodoje buvo išstatyta apie 30 
didesnių darbų ir dar geras pluoštas 
pasirinktinai mažesnioformato,kuriems 
iškabinti pritruko vietos.

Dailininkas savo kalboje paro
dos lankytojams aiškino savo kūrybos, 
procesą - kaip jis per savo pasąmonės 
analizę, ir susikaupimą išlaisvinąs sa
vo kūrybinę, energiją, kaip susiformuo
ją vaizdas ir randama jam išraiška. 
Buvo gana gyvų diskusijų su publika.

Iš Bostono dail. L.Urbonaš savo 
parodą perkelia į Hartfordą, Conn.”

Solistė Lilija Šukytė skina lau
rus Valst. Bavarijos operoje Mūnchene 
ir kitur. Pirmasis jos pasirodymas 
rudens sezone buvo rugsėjo 25 d. 
Traviatos operoj Violetos vaidmeny. 
Spalio 10 d. W.A. Mozarto opera Cosi 
fan tutte su Lilija Šukytė pagrindinia
me vaidmeny iš Mūncheno buvo trans
liuota Vokietijos televizijos pirmoj 
programoj. Dainavimą ir vaidybą išgy
rė “Mūnchner Merkur”. ŠĮ ir lapkri
čio mėnesį ji dainuos Mūnchene, Ber
lyne, Vienoj, o gruodžio mėnesį - 
New Yorke.

JAV Lietuvių Bendruomenes 
Taryba sėstosios JAV Liet. Bendruo
menės Tarybos nariams pranešė, kad 
Tarybos sesija įvyks 1971 m. sausio 
men. Daugumos narių pageidavimu, 
sesija įvyks Philadelphijos mieste, 
sausio 16-17 dienomis, Sheraton Hotel, 
1725 J.F. Kennedy Blvd.

Numatyta plati darbotvarkė, salia 
kitų klausimų: JAV LB Centro Valdybos 
veiklos plano pristatymas, VI-sios 
Tarybos padidinimo, bendruomenės 
renkamų pinigų klausimai, II-jo Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso parengia
mieji darbai ir kt.

19 metų studentė Violeta Almi
nauskaitė iš Viktorijos laimėjo 1970 m. 
madų. I-jį prizą,-“Girl of the Year” - 
titulo pripažinimą.

Si jauna, ir talentinga lietuvaitė, 
kaip madų kūrėja, yra aukštai įvertinta 
ir susilaukė gausių dovanų iš įvairių 
firmų.

KNYGA APIE LIETUVOS 
UNIVERSITETUS

Lietuvių, Profesorių, Draugija 
Amerikoje leidžia stambų, apie 700 
puslapių, veikalą, pavadintą " Lietuvos 
universitetas". Veikalui parengti su
daryta redakcinė komisija, pirmininkau
jama vysk. V. Brizgio, o redaktorius - 
Pr. Čepėnas. Bendradarbių bus arti 
50. Veikale duodama žinių apie Lie
tuvos mokyklų, pradžia, o pradedant 
1579 m. t.y. muo Jėzuitą Kolegijos 
įsteigimo, patiekiama visa aukštojo 
mokslo Lietuvoje istorija. Knyga turė
tų, pasirodyti š.m. pradžioje. Kaina 
$15, (garbės pren. $100, mecenato 
vardas - $500). užsisakyti ar aukas 
siųsti: Lietuvių Profesorių Draugija 
Amerikoje, pirm. prof. St. Dirmantas, 
6616 SO Washtenaw, Chicago Ill., 
606?9, U.S.A. (Dr., 1970 -273).

***
VENEZUELOS LIETUVIAI TAUTU 

FESTIVALY
Praėjusiu metų spalio mėn., 

vad. Amerikos atradimo dieną, vene- 
zueloj veikianti Tarptautinė Lyga Ko
vai su Komunizmu dėl vergtų Tautų 
Laisvės (Ofic. Comite International 
Pro-Defensa de la Democracia), su
rengė pirmą tautybių pasirodymą- 
festivalį Lygoje dalyvauja 14 tauty-. 
bių. Festivalio rengimo komitete lie
tuvių bendruomenę, dr. Jadvyga Klo- 
vaitė. Sį pirmą festivalį atlankė vi
daus ir švietimo ministerial, daug 
aukštų karininkų, diplomatų ir kit. 
asmenų, dalyvaujančių krašto politi
niame, ūkiniame ir kultūriniame gy- 

, venime. Caracas lietuvių jaunimo 
tautinių šokių grupė festivaly užėmė 
pirmaujančią vietą - sukėlė publikos 
pasigėrėjimą buvo filmuojama ir per
būdama per televiziją. (Darb., 1970 - 72

NEANGLIŠKA SPAUDA J.A.V.
Pagal federalineš valdžios įstaigų 

parengtą statistikąJ.A.V. bendras ne- 
angliškų laikraščių tiražas siekia 5 
milijonus egz. Kadangi vienas laikraš
čio numeris pasiekia 8-10 skaitytojų, 
tai neangliška spauda yra skaitoma 
apie40-50mil. žmonių. Didžiausia ne 
angliška (etninė) spauda yra ispanų, 
italų žydų(jųForwearts - didžiausias 
komunistų laikraštis J.A.V.). Lietu
vių ir jų artimų kaimynų spauda taip 
atrodo; estų 2 laikraščiai, tiražas 
5.000, latvių 1 - 12.000, lietuvių - 13 
su bendru tiražu 154.990; lenkų -11 su 
203.955 tir. (TZ - 1970 - 46).

Mūsų miškų broliai savo krauju aplaistė 

Tėvynės laukus. Prisidėkime bent pinigine 

auka prie tolimesnės laisvės kovos. Siųs
kim ją Tautos Fondui!

Mūsų Pastogė Nr. 3; 1971.1.25; psl. 4

Atkelta iš 2 psi.

lių Įtaka, tačiau jų ryšys šu kilmės 
kraštu jau bus toks netiesioginis, toks 
nutolęs, kad jį išgyvens tik tie, kurie 
bus už jį sąmoningai apsisprendę. Tai
gi, jei vyresniųjų karta šiandien jau
čiamės lietuviais nemaz’iau kaip pries' 
25 metus, mūsų vaikaičiai, nutolę per 
dvi kartas, turės lietuviškumą sąmonin
gai rinktis. Kaip jiems padėsime?

Ryšį su savo kilme remti vien 
tik prisiminimais nenaudinga,nes prisi
minimas yra vien asmeniškas, kitam 
neperduodamas patyrimas. Mūsų prisi
menamas Lietuvos gamtos grožis, 
žmonių savumas, gyvenimo jaukumas 
yra kitam, net ir savo vaikui, nepapa- 
sakojami dalykai, o jei ir papasakoja
mi, tai vis dėlto nepaverčiami tiesiogi
niu išgyvenimu. Tai nereiškia, kad apie 
tai neturime kalbėti. Priešingai, ne
praleidžiame progos apie tai pasakoti 
tiek saviems, tiek svetimiems. Tiktai 
negalime tikėtis,kad mūsų pasakojimai 
kituose sukels jausmą, kurį mes išgy
vename, kad ir kituose jie įkvėps mū
sų ilgesį. Kiekvienam brangiausia 
yra tai, ką patyrė laimingiausiam savo 
gyvenimo laikotarpyje - jaunystėje. 
Todėl jausmas, kurį mumyse pažadino 
gojeliai, benguojančios pievos, ramios 
upės ir ežerėliai, mūsų jaunuosiuose 
gali būti pažadintas saules pliekiamo 
vandenyno, raudonos žemės kalnų, 
dykumos ir uolynų. Tą patį galima 
sakyti ir apie žmones, papročius, kal
bą, kūrybą. Pamėgstama tai, ką pažis - 
tama, ką suprantama, kas įprasta. Mūsų 
prisiminimai ir skoniai kitiems neper
duodami.

Ir mums patiems, jei nebūtume 
išeiviai toli nuo savo krašto ar jei į jį 
sugrįžtume, tie prisiminimai gal irgi 
pasirodytų nutolę nuo tikrovės. Ir be 
didelių politinių bei visuomeninių per
versmų per kelias dešimtis metų krašto 
gyvenimas pasikeičia. Ir Australijoje 
pastebime palaipsninį visos aplinkos 
keitimą. Kiek kartų daugiau pastbėtu- 
me pasikeitimų krašte, kurio taip ilgai 
nematėme ir kuris pakele karo,sąmonin
go senos santvarkos sunaikinimo ir 
naujos prievartinio įvedimo audras. 
Kažin ar mūsų prisiminimai praeity 
pažintų ir mylėtų vietovių ir nuotaiku 
beturi kitą realybę, kaip mus pačius?

Vasario 16 Gimnazijos bendras vaizdas Kūčių ir Kalėdų eglutės metu kalba 
mokytojas Fr. Skėrys. Nuotrauka Kun. J. Dėdino

ĮSTOJO 25 NAUJI MOKINIAI

Šiemet į Vasario 16 gimnaziją 
įstojo 25 nauji mokiniai (pernai tik 11) 
Galima tikėtis dar vieno antro mokinio 
iš JAV-bjų(tarp tų 25 du yra iš Ameri 
kos). Šiuo metu gimnazijoj mokosi 
74 mokiniai.

***

Hamiltono (Kanadoje) mėgėjų 
teatras “Aukuras” praėjusių metų pa
baigoje šventė savo 20 metų gyvavimo 
ir veiklos sukaktį.Teatrui nuo pat pra
džios vadovauja nenuilstanti aktorė- 
režisorė E .Dauguvietytė-Kadabienė.
Per savo gyvavimą teatras yra pastatęs 
eilę žy.miu scenos veikalų, kaip J. 
Grušo "Tėvas”, J.Binkio "Atžalynas” 
J.Griniaus “Gulbės Giesmė”, S.Čiur- 
lionienės "Aušros Sūnus”, “Pinigė
liai”, Keturakio “Amerika Pirtyje” ir 
nemaža kitų veikalų. Savo sukaktuvių 
proga- "Aukuras” dar papildė savo 
repertuarą B.Sruogos "Dobilėlis 
penkialapis”. (TZ - 1970 - 46) 

^Gamtovaizdį žmonės pakeičia naujais 
pastatais, keliais, pramonės kūrimu. 
Kažin ką tokią dabar pagarsėjusi Kau
no jūra sakytų tiems is' mūsų.kurie saw 
ilgesyje atkuriame pasivaikščiojimus 
kvepiančiuose Panemunės pušynuose? 
Arba tos moderniškos durpių kasyklos, 
į kurias pavirto tėviškės beržynėlis? 
O ir žmonių nuotaikos bei gyvenimo 
būdas keičiasi viešosios santvarkos ir 
auklėjimo įtakoje. Kol dar turime Lie
tuvoje giminių, kol sena motina savo 
širdyje mūsų vaikystės prisiminimus 
nešioja, kol broliai, seserys kartu pra
leistas praeities dienas mini, tol dar 
galime tikėti, kad jei sugrįžtume, tai 
bent susitikime su artimaisiais dar 
surastume tai, ką prisimename. Tačiau 
artimųjų ratas ir ten retėja, o jiems 
išnykus, išnyks ir mūsų prisiminimų 
realybė. Be to,tarp pasilikusių, sa
vųjų ir mūsų pačių atsiskyrimo tarpas 
vis didėja. Meilė vienų kitiems gal ir 
nesikeičia, bet patys žmonės daug pasi
keitė: skirtingi patyrimai, išgyvenimai 
dabarties rūpesčiai ir mus ir juos pa
daro kitokiais negu buvome prieš išsi
skirdami. Taigi ne tik jaunesnės kar
tos, bet ir savo pačių lietuviškosios 
asmenybės negalime remti vien prisi
minimais, ilgesiu , emocijomis. Ji turi 
būti remiama valingo apsisprendimo, 
priėmimo tam tikros padėties ir parei
gos. Tas apsisprendimas ir yra tai, 
ką privalome perduoti ateinanciom kar
tom.

Tai yra apsisprendimas pripažin
ti kaip begaliniai reikšmingą tą asme
nybės aspektą, kurį sudaro tautiškasis 
paveldėjimas ir imtis visų pareigų, 
kurias jis uždeda. Tuo pačiu išsiais'- 
kiname ir savo rolę bei atsakomybę 
aplamai pasaulyje ir bent už save at
sakome šiandieną skaudžiai keliama 
žmogiškosios egzistencijos prasmės 
klausimą. Saugodami savo tautinį pali
kimą dideliame išsisklaidyme po visus 
žemynus, drauge išeiname gynėjais 
laisvės idėjos, minties, kad kiekvie
nas žmogus turi teisę būti tuo, kuo 
gimė, pats pasirinkti savo gyvenimo 
būda ir kad skirtingumas nėra rakštis 
kaimyno akyje; kad mažos tautos turi 
teisę pačios spręsti savo likimą, o ne
būti subordinuotos didesniųjų intere
sams; kad mūsų krašto neteisėtas už
ėmimas pasilieka neteisėtas ir po keliu 
ar ir keliolikos generacijų, ir kad tai 
yra pavyzdys visam pasauliui to pavo
jaus, kurį atneša didelių kraštų totali
tarinės santvarkos, vistiek kokia spal
va ir kokiais jos dangstytus!. Mes 
esame nuolatinis pasauliui priminimas, 
kaip svarbu išsaugoti ir išlaikyti de
mokratiškąjį galvojimą ir demokratines 
santvarkas ir nesumais'yti laikinų, 
pataisomų negerovių su esminiu žmo
gaus nužmoginimu ir jo laisves paneigi
mu. Kiekvienas iš musų tai liudijame, 
kai gyvendami svetimame krašte, jo 
aplinkos nevengdami nei neneigdami 
tol nepavargstame priminti visiems sa
vo lietuviškumą, kol jis pagaliau pri
imamas kaip natūralus reiškinys lais
vame krašte,kur niekas nieko neverčia 
kailio keisti. Tokį liudijimą pasauliui 
tęs ir tie iš musu anūkų bei proanūkių, 
kurie nebijos savo lietuviškumą pa
brėžti, nors gal jau ir lietuviškai kal
bėti nemokėdami.

Ir tai dar neviskas. Kad atliktu
me savo tautinę pareigą, turime nepa
vargti priminti Vakarų pasauliui apie 
komunizmo pavojų.kurio neteisybės mes 
esame gyvi pavyzdžiai- Lietuviai 
išeiviai yra ne emigrantai, išvykę 
geresnės duonos ieškoti,betpabėgeliai, 
siaubo iš namų išvaryti, akivaizdiniai 
liudininkai smurto, kurį atneša santvar
ka, paneigusi žmogaus individualybės 
ir laisvės mintį. Jei šita įsitikinimą su
gebėsime perduoti savo vaikams ir 
anūkams, tikriau sakant, jų kartoms, 
tai būsime atlikę pareigą ir savo 
tautai ir pasauliui.

4



KAM TA SPAUDA
Pabaigus sezoninius metus, 

Tarptautinis Spaudos Institutas, turin
tis 1600 narių, iš 62 valstybių, padarė 
viešą pareiškimų, kad laisvuose kraš
tuose turi ypatingų palankumų tiek 
vyriausybių, tiek ir bendrosios visuo
menės akyse ir spaudos darbas ir jų, 
dirbantieji spaudos žmonės - žurnalis
tai yra šiuose laisvuose kraštuose 
ypatingai šiltai visuomenės priimami. 
Daug blogiau yra totalitariniuose ir 
diktatūriniuose kraštuose, kaip Pietų, 
Amerikoje, Rusijoje, Graikijoje, Kom. 
Kinijoje ir kt., kur spauda turi klausy
ti vyriausybės nurodymų, neturi jokios 
laisvės ir už mažiausių nukrypimų nuo 
diktatūrinės linijos, laikraščiai už
daromi ir žurnalistai yra suimami.

Minint Australija, buvo pastebė
ta, kad čia yra pilnateisė laisvoji 
spauda ir spaudos žmonės yra labai 
gerbiami ir turi puikiausias sąlygas 
savajam darbui, kai “PressCard" 
atidaro kone visas ir sunkiausias už
darytas duris.

Gyvenant šiame Australijos de
mokratiniame krašte ir pilnai naudojan
tis šio krašto laisvėmis, negalėčiau 
pasakyti, kad mūs Australijos lietuviai 
spaudos žmonės galėtų kartu su savo 
kolegomis australais žurnalistais, 
džiaugtis ir didžiuotis šiomis spaudos 
žmonių, privilegijomis irtai svarbiausiai 
ne iš australų pusės, bet is savų lie tu
vių

Su didžiausiu malonumu prisime
name praėjusias Lietuvių Dienas 
Melbourne. Tai buvo mūsųdžiaugsmo 
ir pasididžiavimo valandos, matant 
tiek daug jaunimo, kuriuo gal ir ne taip 
jau per daug buvo rūpintasi, bet apie 
tai vėliau susibūrusio vienon vieton, 
parodant, jog po 20-ties metų,mūsų lie
tuviškoji širdis negęsta, bet vis dar 
smarkiau rusena. Iš mūsų visų Austra
lijos lietuvių, jau neskaitant apie vi
sus kitus pasaulio lietuvius, tik gana 
maža dalis galėjo asmeniškai stebėti 
šias įspūdingas Lietuvių Dienas Mel
bourne. Kita gi didžioji dalis, o taip 
pat ir mūsų tautiečiai visame pasauly
je gali tuo pasidžiaugti tik per spaudų, 
joje telpančias nuotraukas ir aprašy
mus.

Čia ir iškyla mūsų spaudos svarba 
ir reikšme mūsų nuolatiniame gyveni
me. Ir kas gi atsitinka tada?

Atvykęs į Melbournų, Lietuvių 
Namuose, prisistatau vyriausiam Lie
tuvių Dienų Komiteto Pirmininkui, pa
aiškindamas savo padėtį ir parodyda - 
mas didžiausio laisvame pasaulyje

LIETUVIŲ DIENOSE PABUVOJUS

Atkelta if /psl.

LITERATŪROS - DAINOS VAKARAS

Literatūros - dainos vakaras iš 
Lietuvių Dienų parengimų neišskiria
mas parengimas savo apimtimi turėtų 
būti vienas iš patraukliausių Liet. 
Dienų vakarų Tiesa, kas sekė to po
būdžio parengimus Liet. Dienose pra
eity, turėjcfpastebėti,kad šis parengi
mas susilaukia vis gausesnio pritari
mo. Ir šiame vakare klausytojai vos 
buvo galima sutalpinti nedidelėje Liet. 
Namų salėje. Šiame vakare dalyvavo 
su žodine kūryba p.p. J.A.Jūragis, A. 
Prižgintaite, J.Mikštas, M.Malakūnie- 
nė, V.Kazokas, A.Gasiūnas ir M.Myko
laitytė - Slavėnienė (visi poetai, tik 
p. Slavėnienei negalėjus dalyvauti jos 
kūrybą paskaitė p. A.Prižgintaite). iš 
prozininkų dalyvavo p. P.Pusdešris. 

dienraščio "Draugo” ir New Yorke 
leidžiamo "Sportas" antspauduotas 
“Press Card” korteles. Jau neskait
ant savo, kaip "MūsųPastogės” spor
to skyriaus redaktoriaus ir šio laikrai 
čio redakcinės komisijos nario pareigų 
as mandagiai ir gražiai paklausiau p. 
Pirmininko, ar yra kas numatyta spau
dos žmonėms ir kur aš galėčiau gauti 
platesnių informacijų o gal vėliau ir 
nuotraukų šiems mano reprezentuoja
miems pasaulyje laikraščiams.

Turbūt Perkūno trenkimas į Lie
tuvių Namus nebūtų mane daugiau pri
trenkęs. kaip kad p. Pirmininko at
šiaurūs žodžiai man: "Mes jokių pri
vilegijų spaudos žmonėms neduodam, 
tam nėra nieko numatyta, bilietus gali
te pirkti pas paskirų šakų vadovus, 
programos yra prie staliukų o nuo
traukas, tai mes pakvietėm daryti ke
lis žmonės ir jas galite gauti pas juos”. 
Kaip kirviu nukirto, apsisuko ir nuėjo.

Ir tai yra mūsų išrinktųjų vadovų 
prielankumas spaudai.Visi mes žinome 
koks yra vargingas ir daug reikalau
jantis, kad ir “Musų Pastogės” redak
toriaus darbas, kai tuo tarpu, jos visi 
bendradarbiai šį spaudos darbų ir daug 
su juo susijusių savo laisvalaikio va
landų praleidžia tik tam, kad lietuviš
kas žodis dar būtų gyvas mumyse, kad 
lietuviškoji spauda ir savas laikraštis 
būtų įdomesnis, patrauklesnis. Aš 
niekad nepamiršiu, kai mano miręs 
kolega, buvus redaktorius Jurgis Kala- 
konis, savaitėmis laukdavo kol laikraš
tis sustiprės ir jam išmokės jo, nors 
tą, mažą algų. Prisieidavo jam ir pa
šalinius darbus padirbti, kad pasi
šventimas savajai spaudai neprivestų 
jo prie neturėjimo pinigų net duonos 
kąsniui.

O argi daug atsirastų tokių Kazo
kų kurie už 38 dolerius savaitei dirbtų 
net 9-rius metus?Ne pinigas, bet meilė 
savai spaudai, savo lietuviškam gy
venimui išlaiko ne tik čia, bet ir visa
me pasaulyje mūsų spaudą, todėl mū
sų bendruomenės pradedant nuo pačios 
Krašto Valdybos, Apylinkių Valdybų ir . 
visų organizacijų bei pavienių asmenų, 
šventa pareiga duoti daug didesnę 
pagarbų ir reikšmę savosios spaudos 
darbininkams.

Būdamas Australijos žurnalistų 
S-gos narys ir reprezentuodamas kelis 
Amerikos ir Australijos lietuviųlaikraš- 
čius, aš neturėjau jokių sunkumų 1956- 
jų metų Melbourno O’-impijadoje ir bu
vau lygiai taip pat traktuojamas, kaip 

Muzikinėje dalyje girdėjome p.p. G. 
Vasiliauskienę ir G.Kalpoką (solo) ir 
Melb. vyrų oktetą, vadovaujamą p. P. 
Morkūno. Lyg ir šio vakaro pratęsimą 
- papildymų dar p. P.Rūtenis praturtino 
savo deklamacijomis, kurios buvo dau
giau kaip pridėtinis dalykas norint 
užtęsti ar užpildyti laiką. Aukščiau 

• paminėtieji, įskaitant ir šokėjų p. 
Šilienę, savo kūryba ir pasirodymais 
pilnai buvo užpildę vakarų ir jokių pri
dėtinių dalykių jam net ir nereikėjo. 
Visi gerai žinome, kad p. P.Rūtenis 
yra scenos ir deklamacijų meistras, 
bet kai jis buvo tą vakarų įvestas ne- 
laiku, ir tai matydamas turėjo neišpa
sakytai skubinti savo programą, tai nuo 
to nukentėjo kaip tik jo menas.

Malonu pasidžiaugti mūsų poe
tais ir dainininkais, kuriuos ypač šil
tai priėmė gausūs klausytojai, tik ste
bėtina, kaip gali rašytojas išeiti ir 
pasirodyti tokioje meno šventėje su 
politiniu pamfletu!

***

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS
Deja, šiame svarbiame parengi

me pačiam asmeniškai neteko daly vau- 
ti, tad ir jį apspręsti neįmanoma. Gali- ■ 
mas daiktas, kad kas iš dalyviųpajėgs 
ir prisirengs bent trumpai jį pristatyti, 
nors apie šį vakarų atsiliepimai buvo 
ypač šilti ir palankūs. Nėra ko stebė

ir visi kiti pasaulio žurnalistai. Aš ir 
šiandien neturiu jokių sunkumų su 
savosiomis “Press Card” australų ir 
kitų tautybių bet kuriuose parengimuo
se, sporto sąjūdžiuose ar net įžymiųjų 
žmonių konferencijose ar priėmimuose, 
kai tuo tarpu mūsų pačių lietuvių pa
rengimuose, lietuviškoji spauda yra 
niekam nereikalinga .nors nemanau, kad 
tie patys “didieji” švenčių rengėjai, 
nebūtų patenkinti, skaitant apie save 
gražius žodžius.

Amerikoje ir Kanadoje, šiuo 
atžvilgiu jau .yra daug geriau. Į. kiek
vienų didesnį parengimų, kaip Dainų, 
Tautinių Šokių Sporto ir kitas šven
tes, yra oficialiai pakviečiami didžių
jų mūsų lietuviškųjų laikraščių ir žur
nalų spaudos atstovai, duodama jiems 
oficialūs pažymėjimai ar juostelės, 
kaip kad ir Melbourne turėjo oficialūs 
pareigūnai, ir jie turi pilna laisvę ir 
rezervuotas vietas visuose švenčių 
parengimuose.

Pagaliau, ir mes Australijoje 
Įsisąmoninkime savosios spaudos reikš
mę ir ateityje nedarykime panašių klai
dų kaip kad įvykoMelbourne, kad 
apie spaudą nebuvo net pagalvota bet:
1. Oficialiai visuomet pakvieskime į 
bent kokį viešą parengimą, minėjimą ar 
suvažiavimą, jau visai nekalbant apie 
tokio masto parengimą, kaip Lietuvių 
Dienos, savųjų laikraščių atstovus.
2. Bendradarbiaukime su savąja spau
da, duodami jiems kuo daugiau infor
macijų, nes laikraštis turi būti mūsų 
gyvenimo veidrodis, todėl mes turime 
ir kuo daugiau šį savo gyvenimą rodyti 
viešumoje.
3. Atminkite, kad tiek redaktorius, 
tiek ir jo bendradarbiai, dirba mūsų 
spaudos darbą ne dėl materialinių pa
jamų, bet grynai iš idėjinės meilės mū
sų tautai ir lietuviškajai spaudai,todėl 
visada ir visur gerbkime juos ir padė
kime jiems, tuo pačiu parodydami pa
garbą ir mūsų rašytam žodžiui.
4. Imkime pavyzdį iš mūsų kaimynų 
australų kur spauda ir spaudos dar
buotojai yra labai gerbiami ir turi 
aukštą poziciją visuomeniniame gyve
nime.

As manau, kad šie mano keli žo
džiai, bent dalimi suartins mūsų visuo
menę, organizacijas ir eilinį žmogų su 
lietuviškąja spauda ir ateityje mūsų 
Australijos lietuviškame gyvenime.

A. Laukaitis

tis, juk šį festivalį pravedė žinoma 
tautinių šokių menininkė ir meistrė p. 
H .Statkuvienė I

***

DAINIŲ ŠVENTĖ
Si Dainų šventė klausytojus 

pirmiausia stebino savo gausumu. 
Atsimenant, kad pirmoje Dainų šventė
je prieš 10 metų dalyvavo tik keturi 
chorai, kai tuo tarpu .šioje šventėje 
tautinių šokių festivalis; sekančia die
nų Dainų Šventė ir pagaliau gruodžio 
30 d. jaunimo koncertas nekalbant jau 
apie Naujų Metų sutikimo baliųgruo- 
džio 31 d., kuris dėl gausių svečių 
buvo surengtas dviejose vietose.

Šalia šitų pagrindinių Liet. Die
nų parengimų dar vyko sportininkų 
žaidybės, studentų suvažiavimas, 
Krašto Tarybos suvažiavimas, inži
nierių S-gos suvažiavimas ir pagaliau 
po visų bendrų dalykų ir skautų rajo
ninė tautinė stovykla. Paminėtina taip 
pat ir filmų bei skaidrių demonstracija.

Visa tai sutalpinant į šešias die
nas aiškiai jaučiasi perdidelis per
krovimas ne vien tik aktyviesiems 
dalyviams, bet lygiai ir pasyviajai 
publikai, primenant dar ir tai, kad kai 
kurie užsiėmimai truko po kelias die
nas. Chl busimieji Liet. Dienų rengė
jai nesilaikys senų mastų ir organizuos 
Liet. Dienas originalesnėje ir reformuo
toje apimty.

MENO PARODA
Reikia čia pat pagirti Liet. Die

nų Rengimo Komitetą ir šios parodos 
organizatorę p. Jokubauskįenę, kad ši 
paroda kaip tik buvo grindžiama jau
naisiais lietuviais dailininkais ir kad 
ji buvo surengta kaip tik Lietuvių 
Namuose. Vyresniuosius- mūsų daili
ninkus jau daug kartų matėme tokio 
pobūdžio parodose ir bendrai jau jie 
yra tiek plačiai žinomi, kad jiems rek
lama nereikalinga. Retas iš jaunųjų 
turi tiek galimybių viešai pasirodyti su 
savo darbais, kaip kad vyresnieji. O 
jeigu kur pasirodo australų tarpe ir 
australų, galerijose, tai tik labai ne
didelis mūsų tautiečių skaičius jų 
darbais prisibaudžia pasigėrėti. Čia gi 
dalyvavo apie pora dešimčiųmūsų jau
nųjų kūrėjų, kurių darbai gausius žiū
rovus tikrai stebino ir žadino džiaugs
mą, kad ateina nauja tikrai gabi ir 
talentinga naujoji dailininkų karta. 
Melbourne žinomas meno kritikas aus
tralas ir paskirstęs numatytas premijas 
pastebėjo, kad tokia paroda tegalima 
tik didžiuotis. Tas pats meno kriti
kas išskyrė kaip nesuinteresuotas ir 
nepažįstąs asmeniškai' nė ■ vieno daly
vio ir paskyrė premijas šiems jaunie
siems parodos dalyviams: I-ji premija 
Adamkaviciūtei, II-ji - K.Vaičiulytei ir 
IH-ji U.Kazokaitei. “Highly commend
ed” buvo R.Badauskas.

Pagirtina taip pat rengėjų pas
tangos, kad ši paroda buvo surengta 
Lietuvių Namuose. Tiesa, gal parink
tos patalpos parodai ir nebūvo labai 
dėkingos, vis tik tai buvo nepalygina
mai geriau , negu kur mieste kad ir 
gerose patalpose, bet į kurią be oficia
laus atidarymo kitu metu retas tautie
tis beužsuktų. Anksčiau rengtos meno 
parodos specialiose galerijose neturė
jo tiek pasisekimo, kiek šitoji, nes 
kaip tik Liet. Namuose vyko daugiau
sia parengimų ir ta proga atsilankiu
sieji galėjo' apžiūrėti ir pačią parodą, 
Atsimenant, kad Liet. Dienos vyksta 
kaip tik pačiame vidurvasary, kada 
meninis gyvenimas yra kiek, apmiręs, 
tad kokioj berengtume! galerijoje di
dėlių atsiliepimų ■ australų spaudoje 
vargu ar būtųgalima tikėtis. Pagaliau 
šiuo atveju paroda rengiama pirmiau
sia lietuviams, tad ir svarbu ,kad dau
giau lietuvių ja pasidžiaugtų. S) kartą 
rengėjai visai neapsiriko.

***

TEATRO SPEKTAKLIS
Melbourno Aušros teatras reži

suojant p. Gylytei pastatė Antano Škė
mos veikalą “Sv. Kazimieras”. Ne
žinančiam veikalas kaip toks labai 
imponuojantis, moderniškas ir gilus, 
vis tik jis buvo persunkus tinkamai 
pastatyti paskubomis ir mėgėjų teatre. 
Žiūrovas daugiau gėrėjosi autorium, 
bet ne pačių pastatymu. Pastangos 
tikrai labai vertintinos, tačiau gaila, 
jos nebūvo ištesėtos. Protarpiais jau
tėsi tikrų teatrinių bei sceninių su
blizgėjimų, bet tai buvo momentai. 
Sveikintina, kad su šiuo pastatymu 
gausūs žiūrovai turėjo progos susipa
žinti su A.Skėmos veikalu.

***
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LENKIJOS REVOLIUCIJOS

VAIZDAS

.Vietos spauda apie 1970 m. 
gruodžio mėn. Lenkijos revoliuciją pa
teikė šiek tiek žinių, tačiau, jos buvo 
trumpokos.

Pasinaudodamas Sydney savait
raščiu“ Wiadomosci Polskie”, pateikiu 
platesnių, tikrai įdomių, informacijų, 
kaip ten buvo ištikrųju.

Nuo sausio 1 d’. 1971., Lenkijoj 
turėjo prasidėti nauja tvarka "model” 
ūkio srityje. Jos tikslas buvo pasiek
ti aukštesnės, pigesnės ir greitesnės 
gamybos. Darbininkai bijojo, kad tai 
gali būti grįžimas prie stalininių, 
“stachanovo” metodų. Tačiau, vy
riausybė darbininkų protestus ignoravo. 
GRUODŽIO 13 d. -sekmadienis.

Vyriausybė paskelbia eilės pre
kių kainų pakeitimą. Pakeltos kainos 
eilei pagrindinių maisto produktų, 
drabužių ir anglies kurui. Pav.: jaut, 
mėsos kaina pakelta 19%, taukai 33,4% 
miltai 16%, pienas 8%, medv. medžia
gos 14%, linų medžiagos net 54%, ang- 
lis-koksas pagal rūšį 10-20%.

Tuo pat laiku pažeminamos kai
nos radijo imtuvams, televizijos apa
ratams, šildytuvams ir panašiai. Tas 

. ekonominių gyvenimo sąlygų pablogė
jimas įvyko 10 dienų prieš Kalėdų 
Šventės.
GRUODŽIO 14 d. - pirmadienis.

Pirmas sukilimas įvyko tarpe 
palyginamai geriausiai apmokamų lai
vų statybų darbininkų GDANSKE 
(Dancige). Dainuodami internacionalą 
500-600 laivų statybos darbininkai me
tė darbų ir protesto ženklan dėl maisto 
kainų pakėlimo,nužygiavo prie komunis
tų partijos rūmų. Prie darbininkų 
prisijungė daug kitą žmonių; vyrų, 
moterų ir vaikų. Prieš kom. partijos 
rūmus, susirinko virš 3000 demonstran
tų. Milicija metėsi į paniką. Iš pra
džią milicija bandė išvaikyti minią 
vandens šliauką pagelba. Tai nepa
dėjo. Buvo iššaukti specialūs saugu
mo daliniai su tankais. Minia, rody
dama pasipriešinimą, susėdo ant gat
vės grindinio ir užblokavo judėjimą. 
Milicija pradėjo šaudyti. Kilo sąmy
šis. Supykusi minia puolė miliciją ir 
padegė partijos rūmus. Taip pat buvo 
padegti eilė valstybinių įstaigą ir mili
cijos automobilių ir net geležinkelio 
stotis.

Eilė krautuvių buvo sudaužyta 
ir ją prekės išvogtos. Kas blogiausia, 
nuo milicijos šūvių, krito šimtai žmo
nių.

Vyriausybė atkirto GDANSKĄ 
nuo ryšių su visu kraštu. Visi laivai 
turėjo iš uosto išplaukti. Paskelbta 
policijos valanda- suvaržytas žmonių 
judėjimas gatvėse. Visą naktį vyko 
muštinės bei susišaudymai tarp žmo
nių ir milicijos.
GRUODŽIO 15 d. - antradienis.

Neramumai Gdanske išsiplėtė į 
visą rajoną, apimant Sopot ir Gdynės 
miestus. Gdynės laivų statybą darbi
ninkai iš milicijos atėmė šautuvus. 
Darbininkai puolė tankus su "Moloto
ve koktailiais”, -buteliais pripildytais 
benzinu,

Gdanske, minia apie 26.000 asmenų 
iš naujo apgulė Kom. Partijos rūmus. 
Demonstrantai geriau susiorganizavo. 
Kai kurios grupės turėjo net automobi
lius, iš kurių per garsiakalbius davb 
nėjo instrukcijas miniai.Daėjo iki pakarto 
tinų susidurimų-muštiniųtarp milicijos 
ir darbininkų apginkluotų geležinėm 
dalbom, pagaliais ir visokios rūšies 

.geležiniais įrankiais.
Vyriausybės nurodymu, visas 

trijų miestųjįdanško,Sopot ir Gdynės) 
rajonas atkirstas nuo likusios Lenki
jos. Susisiekimas telefonu sausumos 
ir geležinkeliais nutrauktas. Tos die
nos oficialus komunikatas pareiškė: 
"Tam tikras žmonių skaičius buvo už
muštas. 150 milicininku buvo sužeista. 
Milicija panaudojo ginklus prieš 
chuliganus.”
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Darbininkų neramumai fabrikuose 
prasidėjo POZNANĖS mieste ir taip 
pat ZERAN mieste prie Warsuvos. 
GRUODŽIO 16 d. - trečiadienis.

Nežiūrint vyriausybės pakartoti
nų kvietimų grįžti į, darbą, laivų staty
bos ir eilės fabrikų darbininkai visame 
trijų miestų, rajone, įdarba negrįžo. 
Gdynės mieste milicija tarpais nebe
turėjo jokios kontrolės ant susijaudinu
sių gyventojų. Miestas skęsta dūmuo
se. Visur girdėti šūviai. Tankai už
blokavo visus kelius įlaivųstaty- 
bas. v 
GRUODŽIO 17 d. - ketvirtadienis.

Atrodo, kad likusią diena^ visoj 
Lenkijoj kils bendra revoliucija. 
Ministeris Pirmininkas CYRANKIE- 
WICZ skelbia parėdymą, leidžiantį 
milicijai ir kariuomenei šaudyti į. de
monstrantus. Szczecinie (Stetin) apie 
trečdalis laivų statybos darbininkų ir 
dokerių meta darbą ir renkasi ant kran
to upės Odros (Oder). Prisijungia kiti 
darbininkai. Didžiulė minia žygiuoja 
prie komunistų partijos rūmų. Milicija 
blokuoja kelią. Nežiūrint šito, darbi
ninkai padega Kom. partijos rūmus ir 
milicijos komisariatą. Šio gaisro ugny
je žūva daug žmonių. Tankai stengia
si išvaikyti žmonių minias. Po tanką 
vikšrais sutriuškinti žūsta darbininkai 
moterys ir vaikai. Baisu!

Milicija apsupa bei apgula fabri
kus ir neišleidžia darbininkus isėiti į 
gatvės. Dokus - apgula, apsupa ka
riuomenės daliniai.

Neramumai užsiliepsnoja SLUPS- 
ke. Demonstrantai reikalauja duonos. 
Milicijos daliniai-grupės laksto-važi- 
nėja po miestą ir šaudo net į paskirus 
žmones. Gdyney, 6 darbininkai, nešė 
per miestą karstą, milicijos nušauto 
berniuko į kapus laidoti. Milicija pra
dėjo į juos šaudyti ir visus še - 
šius iššaudė - nužudė.

Darbininkų sąmyšiai kyla eilėj 
kitų miestų, būtent: Lodz, Katowicai, 
Krakow, Rzeszow, Kielei ir Wroclaw 
(Breslau),

Warsuvoj, kariuomenė apstato 
sargybomis visus valdžios įstaigų pa
status. Ant Warsjivos namų sienųpasi- 
rodo užrašai: “Salin Raudonoji Bur
žuazija”.
GRUODŽIO 18. d. - penktadienis.

ELBLAGE ir KOSZALINE prasi
deda neramumai. Milicija, griežčiau
siomis priemonėmis išvaiko žmones iš 
gatvių. Szezcine gyventoją su milici
ja kruvini susirėmimai tęsiasi visą 
dieną. Visoj Lankijoj, daugelio fabri
kų darbininkai streikuoja arba darbo 
tempą sumažino. Varšuvoj saugumo ir 
jų padedamieji daliniai (vadinami 
O.R.M.O.) apsupa daugumą fabrikų, kad 
neįvyktų streikai. Iš kitos pusės, 
darbininkai skelbia fabrikų okupaci
nius streikus.

Ant Lenkijos ir Sov. Sąjungos 
rubežiaus prie Balstogės Bialystok,. 
Rytų Vokietijoj įpietus nuo Szezcino ir 
ant Čechoslovakijos rubežiaus, kaip 
pranešama, vyksta Sov. Sąjungos ka
riuomenės koncentracija (telkimas). 
Pačioj Lenkijoj, Sov.Sąjungos įgulos 
yra ypatingos parengties stovyje. 
GRUODŽIO 19 d. - šeštadienis.

Uostuose laivų statybos ir dau
gelio fabriką darbininkai į darbą ne- 

, grįžta. Visą Lenkijos pajūrį yra už
blokavęs karo laivynas su Sov. S-gos 
laivų pagelba. SZEZCINO, GDYNĖS 
ir GDANSKO uostai uždaryti. Plečiasi 
gandai apie permainas komunistų parti
joje.
GRUODŽIO 20 d. - sekmadienis.

Komunistų Partijos sekretorius 
p. Gomulka atsistatydina, jo vietą uži
ma p. E.Gierek. iš Kom. Partijos 
Centro K-to išeina eilė narių: M.Spy- 
chalski (Valstybės prezidentas), Kli- 
sako, Jaszczuk ir Strzelecki.

į Kom. P-jos C.K. įeina nauji 
žmonės. Nevardinsiu jų, nes jie mums 
nepažįstami.

Mūsą brangiam rašytojui
A.A.

PULGIUI ANDRIUŠIUI mirus, 
giliausią užuojautą reiškiame poniai Andriušienei, dukroms ir sūnui ir kartu 
liūdime,

R.V . Arlauskai
K.L. Garbaliauskai 

K.E. Reisonai

JPOPTZK
XXI-ji SPORTO ŠVENTĖ

Taškai: Geelongas - V.Brazdžio
nis 21, Karpuška 18, G.Brazdžionis 11, 
Obeliūnas ir V.Cerakavičius po 6, Gvil
dys ir Jonaitis po 4, Kymantas 2, 
Hobartui - Fromas 7, Burr 6, Stanwix 
4, Andrikonis 3.

SYDNĖJUS -BANKSTOWNAS 56:51 
(23-27)

Pirmą puslaikį koviečiai negalė
jo sustabdyti taiklių A.Andriejūno 
metimų ir prieš veržlius neriebius pra
laimėjo. Antrajame puslaikyje Atkin- 
sono šaltai vadovaujami Kovo vyrai 
perėmė visa žaidimą i, savo rankas ir 
pelne šį gražų, nors gana menka, susi
tikimą.

Taškai: Sydnėjus - Cbstafson 19, 
Mikalauskas 1 7 , Atkinson 8, Lukoše
vičius ir Čerkesas po 6.
Bankstownas - A.Andriejūnas 24, Du- 
linskas 10, Laurinaitis ir Mickus po 5, 
Sankauskas 4, P.Andriejūnas 3.

ADELAIDE - ME LBOURNAS 61:54 
(27-21)

Po gyvos ir gražios kovos, Ade
laidės vyrai, parodė geresnį susižaidi- 
mą, laimėjo prieš tartais daugiau pasi
metusius Varpo vyrus.

Taškai; Adelaide - Daugalis 15, 
Levickis 14, Hustas 11, Ignatavičius ir 
Jaunutis po 8, Reivytis 5.
Melbournui - Milvydas 22, Maciulaitis 
14, Soha ir J.Petraitis po 8, Pas“kevi- 
cius ir A.Petraitis po 1.

GEELONGAS-BANKSTOWNAS 
56:42 (23-22)

Pirmasis puslaikis buvo ypatingai 
gražus ir permainingas, nes abi pusės 
dėjo viską į žaidimą, padarydami jj 
labai įdomu ir azartinga. Antrame pus
laikyje Nerieciai neišlaikė ankstyves
nio tempo ir Geelongo vyrai, parodyda
mi geresnius metimus, rungtynes lai
mėjo.

Taškai: Geelongas - V.Braz- 
dz'ionis 18, Karpus'ka 13, G.Brazdžio
nis ir Obeliūnas po 9, CerekaviČius 7. 
Bankstownui - A.Andriejūnas 13,Du- 
linskas, P.Andriejūnas ir Sankauskas 
po 8, Bielkus ir Bernotas po 2. Lau
rinaitis 1.

ME LBOURNAS-HOBARTAS 54:22 
(26-14)

Šias rungtynes Perkūniečiai su
žaidė su didėliu ryžtu ir ypatingai ge
rai pasirodė Andrikonis, tačiau prieš

Gyvenime
Studentų humoras

— Mūsų fizikos dėstytojas 
kalba pats su savimi. O jūsų9

— Mūsiškis taip pat. Tik jiš 
šito nesupranta. Jis galvoja, kad 
mes jo klausomės.

Valstybės Tarybos Pirmininku 
(Prezidentu) vieton gen. M.Spychalski, 
tampa J.Cyrankewicz, buvęs iki šiol 
ministeris, pirmininkas. Nauju minis- 
teriu pirmininku tampa P.Jakoszewicz. 
Naujas Kom. Partijos sekretorius E. 
Gierek savo atsišaukime į tautą, paža
da aprūpinti prekėmis maisto krautuves 
užšaldyti (tik pakeltas) maisto produk
tų kainas ir ateiti pagelbon šeimoms su 
vaikais ir pensininkais. Prieš Kalėdas 
visuomęne aprimsta. Skaitoma, kad 

“šioje revoliucijoje žuvo nemažiau 300 
asmenų ir virš 3000 buvo sužeista.

S. V 

stipra Varpa jie nieko negalėjo padary
ti.

Taškai: Melbourna - Milvydas 
18, Soha 14, Maciulaitis ir A.Petraitis 
po 6, Baltrūnas ir Ozelis po 4, Verby- 
la 2.
Hobartui - Andrikonis 12, Fromas 4, 
Stanvix 3, Statkus 2, Burr 1.

SYDNĖJUS -ADELAIDE 56:46 
(24-20)

Paskutinėse Šventės rungtynėse 
susitiko Sydnėjus su Adelaidė. Rung
tynės buv o visa laiko įtemptos ir gy
vos, tačiau Adelaidė negalėjo prasi
veržti pro kietai ginančius Koviebius. 
Ypatingai gerai pasirodė Kovo centro 
puolėjas Mikalauskas, kuris nors ir 
nebūdamas anksčiausias, irodė, jog 
šiuo metu jis yra vienas is geriausių 
lietuvių centro puolėju Australijoje.

Taškai: Sydnėjus - Mikalauskas 
20, Gustafson 13, Čerkesas 9, Atkin
son 8, Lukoševičius 6.
Adelaidei - Daugalis 14, Ičivytis9, 
Jaunutis S, Levickis 6, Ignatavičius4, 
Pauliukevičius 3, Talauskas 2.

JMESTI IR GAUTI VYRU. TAŠKAI

I- jį vieta Syd KOVAS 5 Taškai
įmetė 275,gavo 211

II- jį .. G.long Vytis 3 Taškai
įmetė 270, gavo 211

III- jį .. Adld. Vytis 3 Taškai
įmetė 265, gavo 239

IV- jį .. Melb. Varpas 2 Taškai
jmete 246, gavo 228

V- jj .. B.towm Neris 2 Taškai
įmetė 232 gavo 229

VI- jį .. Hobarto Perkūnas 0 Taškai
imete 112, gavo 282

DAUGIAUSIAI IMETE TAŠKU

1. G.Gustafson Sydnejaus Kovas 94
2. V.Brazdžionis G.longo Vytis 77
3. A.Milvydas Melb. Varpas 76
4. A.Andriejūnas Bkstwn. Neris 75
5. R.Daugalis Adlde. Vytis 68
6. G.Brazdžionis G.longo Vytis 66
7. G.MikalauskasSydnejaus Kovas 59
8. Dulinskas Bkstwn. Neris

ir
Karpuška G.longo Vytis 53

9. S.Lukoševičius Syd. Kovas 51
10. V.Mačiulaitis Melb, Varpas 50

DAILININKO SĄSKAITA
Vienas Vašingtono mieste gy

venąs dailininkas už priemiesčio 
bažnyčios meno darbų restauravimą 
klebonui parašė tokią sąskaitą:
1. Pataisiau dešimt Dievo įsakimų -

$6.25
2. Nužibinau Pontijų Pilotą ir įdėjau

jam vieną priekinįdantį-Sl.80
3. Atnaujinau rojų, perstačiau žvaigž

des ir nuvaliau mėnulį -$9.00
4. Pataisiau skaistyklą ir atnaujinau

žuvusių sielas - $4.20
5. Paryškinau peklos liepsnas, vel

niui uždėjau naują kairįjį ragą ir
nuvaliau uodegą- $14.00

6. Nuvaliau Balaamo užpakalį ir už
dėjau jam naujus batus-$2.10

7. Dvi valandas užtraukau prie įvairių
darbų prakeiktiesiems - $3.00

8. Adomui ir Ievai prisegiau naujus
lapus - .38$

***
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PORTALE
■ ""

REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS
18 Miller Ave.,Ashfield,N.S.W.2131

Tel. 798 o3o6

XXl-ji SPORTO
Dauguma sportininkų, atvykę, į 

Melbourną, gruodžio 26 d. turėjo savo 
pirmąjį susipažinimo vakaru Lietuvių 
Namuose. Nors dvi salės ir yra gana 
erdvios, tačiau virš 400 sportininkų ir . 
apie 200 tautinių šoklų šokėjų, taip 
pripildė šias abi sales, jog vietos pasi
sukti pef daug nebuvo, tačiau jauni
mas, to visiškai nepaisydami, užmez
gė savo pačias pirmąsias pažintis, ku 
rios vėliau per visų sporto švente iš
bujojo į draugišką ir stipriu jaunatviš
ką draugystę.

Oficialioji Lietuvių Dienų, o 
kartu ir sportininkų diena, prasidėjo 
gruodžio 27 d. St. Patrick Katedroje, 
kur trijų lietuvių kunigų iš Adelaidės, 
Melbourne ir Sydnėjaus laikomos pa
maldos, dalyvaujant svečiui Melbour 

■no Arkivyskupui, vėliau pasakiusiam 
gražų sveikinimo žodį virš 4000 lietu
sių, pirmą kartą visoje Australijos 
lietuvių, istorijoje taip gausiai daly
vavusių. Katedros priekyje, sporto 
.klubai su savo vėliavomis reprezenta
vo savuosius miestus.

Po pamaldų, LietuviųNamuose 
įvyko bendri pietūs sportininkams, per 
kuriuos jaunimą sveikino “Varpo” 
pirmininkas J.Tamošiūnas, ALTAS 
Pirmininkas A.Bladževicius ir visų 
sporto klubų išrinktas prezidiumo 
pirmininkas P. Pilka.

Lietuvių Dienų ir Sporto Šventės 
atidarymas įvyko šios dienos vakare 
krepšinio stadione. Griežiant lietu
viškų maršų muzikai, sportininkai su 
palydovais yra išnešamos Lietuvos, 
Australijos, Sporto Šventės ir visų 
klubų vėliavos, kurios tvarkingai ir 
gražiai išsirikiuoja aikštės gale. 
Tvarkingomis ir gražiomis uniformomis 
išžygiuoja Adelaidės,Geelongo, Banks- 
towno, Melbourne, Sydnėjaus, Canber- 
ros ir Hobarto sportininkai ir juos se
ka spalvingais drabužiais apsirengę 
tautinių šokių šokėjai. Virš 600 jaunų 
lietuvių veidų Išsirikiuoja ir pripildo 
visą didžiulę krepšinio salę,. Vaizdas 
įspūdingas, jaudinantis ir daugelio 
žmonių akyse pasirodo ašaros. Dar 
nei vieną kartą tiek daug jaunų lietu
vių nėra buvę kartu. Tai įrodymas to 
darbo ir pasiryžimo mūsų Australijos 
lietuvių, jog po 20-ties metų, mes ne
susmukome, bet plačiai ir gražiai lie
tuviškai išbujojome, sujungdami mūaj 
jaunuolius iš tolimojo Pertho, Bris- 
banės, Hobarto, jau neskaitant pačių 
didžiųjų vidurio Australijos miestų.

Su pagarba ir pasididžiavimu mes 
turime lenkti galvą tiems veteranams 
sportininkams, jų, vadovams ir buvu- 

_siems šeimininkams - VARPO klubui, 
kurie prieš 20-tį metų pradėjo pačią 
pirmąja, sporto šventę Melbourne, 
Adelaidės, Sydnėjaus ir Canberros su 
apie 30 krepšininkų, kai ši graži sėkla 
pasėta išaugo vėliau į didžiulės sporto 
ir dar vėliau jaunimo šventės, dalyvau
jant ne 30, bet jau virš 600 jaunuolių. 
'Nenuostabu, kad ne vienam veteranui 
sportininkui sudrėko akys džiaugsmo 

’ašara.
Pirmąjį, sveikinimo žodį tarė 

Varpo pirmininkasJ.Tamošiūnas, iš
keldamas ypatingai Pertho šokėjų pa
stangas ir ryžtądalyvauti. Savo žody
je jis kvietė visus lietuvius visur ir 
visada paremti jaunimo darbą ir jų 
ryžtą savame lietuviškame darbe, kad 
vėliau tas jaunimas savo draugams 
australams galėtų išdidžiai pasakyti: 
“ I’m proud to be Lithuanian”.

Jaunimą sveikino Lietuvių Die
nų pirmininkas A.E.Liubinas linkėda
mas, kad dar būtų pas mus daug jau
nimo dienų ir sporto švenčhųateityje.

ŠVENTĖ
Lietuvių Dienas atidarė tuometi

nis A.L.B. Krašto V-bos pirmininkas 
J.Maksvytis, palinkėdamas visiems 
gražios sėkmės.

21-ją sporto šventę atidarė AL
FAS V-bos pirmininkas A.Bladževicius. 
Jis priminė, jog sportininkų veidai su 
kiekvienais metais keičiasi, tačiau, 
švenčių tradicija lieka ta pati. Tai 
dėka tėvų ir tųpasišventusiųasmenų, 
kurie dirba ir yra atidavę daug gražių 
savo laisvalaikio valandų šiam dar
bui.

Sugrojus Australijos ir Lietuvos 
himnus, sportininkams ir šokėjams iš
žygiavus iš salės, oficialioji dalis pasi
baigė. Tautinių šokių Šokėjams, pri
tariant keturiems akordeonistams, su
šokus du šokius, prasidėjo pirmosios 
vakaro rungtynės.

***
KREPŠINIS - (VYRU)

Pirmosios vyrų krepšinio rungty
nės,. atidarymo vakare, įvyko tarp Mel- 
bourno VARPAS ir Bankstowno NERIS. 
Rungtynių pradžioje, daugumas žiūro
vų laikė aiškiu favoritu šeimininkus - 
‘Varpa’. Ir koks buvo nustebimas virš 
2000 žiūrovu, kada jauni nors ir ne- 
sportiškai, moteriškais regais ir kas
pinėliais parijais, plaukais apžėlę, 
neriečiai perima žaidimą į savo rankas. 
Taškas po taško, ypatingai gražūs A. 
Andriejūno ir Dulinsko metimai, pa
baigei pirmąjį puslaikį 19-14.,Neries 
naudai. Antrajame puslaikyje, tie
siog su įnirtimu, grumiasi aukštieji 
Varpiečiai, vadovaujami veterano 
SOHOS. Neris šiek tiek pasimetė ir 
rungtynės baigė su laimėjimu Varpas 
47-40. Neries komanda, vadovaujama 
A.Andriejūno yra padariusi labai gra
žią. pažangą tiek mėtymuose, tiek ir 
visame žaidime ir čia aiškiai matosi 
dinamiškas Endis. Jeigu jis dar galė
tų padaryti įtakos, kas liečia žaidėjų 
plaukus, ko panašaus nebuvo nei vie
noje komandoje, tai NERIS būtų viena 
iš daugiausiai pažangos padariusių ko
mandų
Taškai: VARPAS - Milvydas 14, Maciu- 
laitis 10, Soha ir Petraitis po 8, Paš
kevičius 3.

XX/-sios Sporto Šventės vyrų krepšinio laimėtojai-.Sydnejaus Kovas.
Klūpo is kairės: A.čerkesas, G.Gustafson-, D.Kraucevičius ir S.Lukoševi

čius.
Stovi: D.Atkinson (treneris ir vadovas), G.Sauka, G.Mikalauskas ir J Liu

tikas.

Šventės rengėjų sveikinimo žodis Kalba J. Tamošiūnas - Varpo pirmininkas.

NERIS - Dulinskas 10, A.And- 
riejūnas, 8, Dubauskas 7, Jankauskas 
7, P.Andriejūnas 6, Bernotas 2.

ADELAIDE-HOBARTAS 56:28 
(26-5)

Adelaidės Vyties vyrai buvo per 
stiprus Hobartiskiams ir gana lengvai 
laimėjo. Taškai: Adelaides - Reivy- 
tis 11, PauliukeviSus ir Talauskas po 
10, Hustas, Daugalis ir Beinoravičuus 
po 6, Levickas 4, Pauliukevičius II-3. 
Hobartas: Stanwiz 11, Burr 6, Statkus 
5, Fromas 4, Vaiciulevičius 2.

BANKSTOWNAS-ADELAIDE 56-47 
(25-18)

Po pirmųjų nepasisekusių rungty
nių pries" Melbourną, Neriečiai parodė 
labai gražų susižaidimą prieš Adelai
dės ’Vytį’. Pradėję žaidimų,jie visiš
kai suparalizavo aukštuosius vytieoius 
ir ypatingai savo tolimais metimais ir 
gerais sviedinio nuiminėjimais, jie 
pranašavo aikštėje.

Ir vėl matėsi puikus A.Andriejūno 
vadovavimas ir žaidimas, kas Neriai 
atnešė gražų laimėjimą. Taškai: Neris 
A.Andriejūnas 15, Dulinskas 14, Du
bauskas 9, Laurinaitis 8, Bernotas 4, 
P.Andriejūnas 3, Sankauskas, Šatkaus
kas ir Mickus po 1.
Vytis: Daugalis 13, Reivytis 12, Levic
kas 7, Jaunutis ir Beinoravicius po 6, 
Pauliukevičius 2, Ignatavičius 1.

SYDNĖJUS-HOBARTAS 57:19 
(26-13)

Praėjusių metųcempionai kovie- 
čiai pirmąsias savo rungtynes turėjo 
prieš Hobarto ’Perkūną”. Žaidimas 
buvo gana lengvas ir kovieČiams buvo 
geras susipažinimas su aikšte, ir visa 
žaidimo aplinka. Taškai: Kovas - 
Gustafson 20, Lukos*evičius 14, Čer
kesas 9, Atkinson ir Mikalauskas po 6, 
Kraucevičius 2.

Nuotrauka N. Butkūno.

GEELONGAS-MELBOURNAS 50:43 
(19-14)

Susitiko amžiumi priešininkai ir 
artimiausi- kaimynai ‘Vytis’ su ‘Varpu! 
Žaidimą pradeda vytiečiai ir savo di
dėliu tempu visiškai prispaudžia Varpo 
žaidėjus. Visą- laiką žaidimas vyksta 
labai įtemptoje atmosferoje ir tik geres
ni metimai ir gražesni praėjimai įgalina 
Geelongo vyrus vesti iki pačios pa
baigos žaidimą ir atsiekti puikų laime- 
jjmą.

Taškai: Vytis:- P.Obeliūnas 19, 
V.Brazdžionis 14, G.Brazdžionis 10, 
J.Obeliūhas 4, Karpuška 2, Jakaitis 1. 
Varpas: - Milvydas 10, J.Petraitis ir 
Soha po 8, Mačiulaitis 6, A.Petraitis 
7, Paškevičiuš 4.

SYDNĖJUS-GEELONGAS 51:47 
(24-16)

Šios rungtynės koviečiams tur
būt buvo pačios sunkiausios, nes Geę- 
longo Vyties jauni žaidėjai išvystė di
dėlę spartą ir. kovojo iki paskutinės 
minutės.

Taškai: Sydnejus -Gustafson 20, 
Lukoševičius 10, Mikalauskas 12. Atkin 
son 5, Čerkesas 4.
Geelongas - J.Brazdžionis 24, V.Braz
džionis 19, Karpuška ir Obeliūnas po 
6, Ceraslavičius 1.

BANKSTOWNAS- HOBARTAS 43:23
* (27-6)

Neriečiai prieš Hobarta atsiekė 
lengvą laimJjimą. Taškai: Neris - 
A.Andriejūnas 15, Dulinskas 11, San
kauskas 7, Dubauskas 5, Laurinaitis 
4, P.Andriejūnas ir Bernotas po 2. 
Perkūnas - Stanwix 13, Statkus 4, Fro
mas 3, Vaicekevičius 2, Kaltinis 1.

ADELAIDE -GEELONGAS 55:45
„ (25-14)
Šiose rungtynes Adelaidė parode 

labai gražų žaidimą, ko negalima buvo 
pastebėti ankstyvesniuose susitiki
muose ir pelnytai laimėjo taip pat prieš 
puikiai žaidžiančius geelongis'kius.

Taškai: Adelaide - Daugalis 20, 
Ignatavičius 12. Levickis 10, Hustas 
6, Jaunutis 4, Pauliukevičius 2, Ta- 

'lauskas 1.
Geelongas - V.Brazdžionis ir Karpuška 
po 14, G.Brazdžionis 12, Obeliūnas ir 
Cerakavičius po 2, Kymantas 1.

SYDNĖJUS-MELBOURNAS 55:48 
(19-21)

Pirmą puslaikį ‘Varpo’ vyrai gana 
smarkiai spaudė koviecius ir kone visą, 
puslaikį vedė žaidimą, tačiau antrame 
kelynyje Sydnėjus atsigavo ir žaidimą 
baigė gražiu laimėjimu.

.Taškai: Sydnejus x Gustafson 22 
Lukos’evičius 15, Čerkesas 9,.Atkin
son 5, Mikalauskas 4.
Melbournas Mačiulaitis 14, Milvydas 
12, Soha 10, V .'Petraitis 7, A. Petrai
tis 3, Paškevičius 2.-

GEELONGAS-HOBARTAS 72:20 
(30-9)

Hobartas šiose rungtynes nepa
rodė didesnio pasipriešinimo ir . ganą 
lengvai pralaimėjo.

Nukelta į C Psl.
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Pranešimai
KORP! ROMUVA INFORMUOJA 

lietuvių kalbos kursų reikalu

1970 m. gruodžio 18 d., Lietuvių 
Namuose, 50 Errol St., North Melbour
ne, įvyko posėdis, lietuvių kalbos kur
sų reikalams aptarti.

Tame posėdyje dalyvavo: Korp! 
Romuvos senjoras sp! Henrikas Kala
dė; Viktorijos Švietimo Departmento- 
atstovas, Saturday School ofLanguages 
vedėjas, p. Burnie P. Rymer; lietuvių 
kalbos mokytojai - p. Alena Karazijie
nė, p. Jūratė Normantaitė-Tender, p. 
Monika Baltutienė ir p. Petras Sungai- 
la, bei Korp! Romuvos lituanistinio 
lavinimo sekcijos nariai, - sp! Zigmas 
Jokūbaitis, sp! Henrikas Antanaitis ir 
fil! Stasys Stankūnavicius.

Tam posėdžiui pirmininkavo 
Korp! Romuvos senjoras.

Posėdžio metu lietuviai mokyto
jai buvo pristatytišv.Departmento ats
tovui, kuris mokytojus išsamiai pain
formavo dėl kursų eigos, mokymo ir 
administracinės procedūros., bei pa
reiškė kad apie tuos kursus bus 1971 
m. pradžioje paskelbta “Education Ga
zette” ir “The Handbook of the Coun
cil of Adult Education” ir specialiais 
aplinkraščiais bus painformuoti visų 
aukštesniųjų ir technikos mokyklų prin
cipą lai.

Lietuvių kalbos mokytojai pasi
skirstė pareigomis šitaip: p. A. Ka
razijienė, M.A., Dip. Ed. bus lietuvių 
kalbos kursų vedėja ir pažengusiųjų 
kurso mokytoja; p. J.Normantaitė-Ten- 
der, B.A., T.S.T.C., bus p. Karazijie- 
nės padėjėja ir pavaduotoja; p. P.Sun- 
gaila, B.A., T.S.T.C., bus pradedan
čiųjų kurso mokytoju, ir p. M.Baltu- 
tienė, T.P.T.C., A.L.A., - p. Sungail® 
padėjėja ir pavaduotoja.

Mokytojai pasidalino turimom 
lietuvių kalbos programom tikslu su
daryti tų kursų programą, parinkti tinka
mus vadovėlius ir 1.1.

Mokytojai išreiškė savo pasi
tenkinimą esama Melboumo Lietuvių 
Parapijos savaitgalio mokykla, kurioj 
jaunimas gauna pradinį lietuvių kal
bos pažinimą ir būna paruošiamas sėk- 
mingesniam tos kalbos studijavimui 
aukštesniosios mokyklos lygyje.

Mokytojai irgi kreipiasi į lietuvių 
bendruomenės organizacijas ir jų pa
pa vienius narius prašydami juos parem
ti šiuos kursus moraliai ir materialiai.

Asmenys, Kurie iki šiol dar nėra 
užsirašę tų kursų lankytojais, gali tai 
dar padaryti iki 1971.1.31.,kreipdamie
si pas:

Stasį Stankūnąvičių,
4 Cooinda Court,
Mount Waverley, Vic. 3149 

tel.; 277 3527.
***

PAGERBTI “NERIS” KLUBO

JOS
Šįmet

SPAKENBERGO LIETUVIŲ GIMNAZI- 
SUKAKTIS
sueina 25 metai, kai 

Spakenberge, Vokietijoje, įsisteigė 
Tumo-Vaižganto Lietuvių Tremtinių 
Gimnazija. Šių jnetųliepos 3-4 d. 
įvyks minėjimas Čikagoje, lietuvių 
sostinėje JAV-ėse. Tam tikslui jau 
yra susiorganizavęs komitetas. Visi 
tos gimnazijos buvę mokytojai ir moki
niai yra prašomi siųsti savo pavardes 
ir antrašus šiuo adresu: kun. Gedi
minas Kijauskas, S.J., 2345 W. 56th 
Street, Chicago, Ill. 60636, U.S.A. 
Platesnės informacijos apie minėjimą 
bei programą bus siunčiamos vėliau 
kiekvienam atskirai. Šiuo metu jau 
yra pramatyti keli programos punktai: 
liepos 3 d. pobūvis su menine progra
ma, liepos 4 d. pamaldos už mirusius 
gimnazijos mokytojus ir mokinius. Ta 
proga taip pat planuojama išleisti 
leidinį apie gimnaziją: jos istoriją, 
mokytojus, mokinius, gimnazijos ry
šį su universitetais. Šios sukakties 
minėjimas vyks tuo pačiu metu, kai 
Čikagoje bus išpildoma Dainų Šven
tės programa - liepos-4 d. iš toliau 
atvykstamieji dalyviai galės tuo pa
čiu atvykimu du zuikius nušauti. Jei 
buvę gimnazijos mokytojai ir mokiniai 
negalės dalyvauti minėjime, vistiek 
norime gauti žinių iš jųir apie juos. 
Prisiminsime ta proga ir aprašysime 
leidinyje. Bent šia proga norėtųsi nu
galėti tas dideles distancijas, kurios 
mus skiria.

***

LATROBE VALLEY

Alfredas Petrauskas nuvyko j 
Melbourną atostagų ir ten sausio 8 d. 
staiga mirė. Velionis gimė Sadoj prieš 
46 metus ir baigė Telšių gimnaziją,. 
Australijoj gyveno Morwell mieste, 
dirbo kaip matininkas S.E.C., buvo 
veiklus ir dosnus Latrobe Valley lie
tuvių bendruomenės narys. Sausio 12d.- 
gausus būrys latrobiečių ir melburniš- 
kių draugų iš lietuvių bažnyčios paly
dėjo Alfredų į Fawkner kapines, kur 
kunigas Pr. Vaseris atliko religines 
apeigas, o Latrobe Valley seniūnas p. 
V.Pleškūnas tarė jautrų atsisveikini
mo žodį. Nuliūdę liko našlė ir iš 
Sydnėjaus i laidotuves atvykęs brolis, 
kuriam ši mirtis buvo jpatingai skaudų 
nes prieš 6 mėn. Lietuvoje mirė ir jo 
mamytė.

Ilsėkis ramybėje.

*** A.A

Mielą ponią

FELICIJĄ KATAUSKIENĘ.
Canberroje,

jos mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Vlatjonal

„-„V »“'s “"m j

101 te NUSW*'?8 “

į jaunami

« *

Akademinis Skautų SąjŪdiT^ 
Adelaides Skyrius, gruodžio mėnesi ’ 
renka aukas Vasario 16-tos Gimnazijos 
statybai.

Rinkliava gali būti pratęsta ir 
sausio menesyje.

Prašo visus savo duosniomis 
aukomis paremti lietuvišką gimnaziją, j

PAIEŠKOMAS

P. Saparienę gyv ^Bur^l MS
Burwood, N S.W. Road’

‘ me$n pastogė
| AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

■ "OUR HAVEN”

' SPORTININKAI

Šeštadienį vakarą (sausio 16 d.) 
B.L.S.K. “NERIS” Klubo Valdyba su
rengė priėmimą - pobūvį savo nariams 
dalyvavusiems Sporto Šventėje Mel
bourne ir juos visus apdovanojo taurė
mis.

Į pobūvį, kuris įvyko "Daina
vos” salėje, prisirinko daug sporti
ninku ir rėmėjų. Klubo Valdyba gra
žiai pavaišino sportininkus ir rėmė
jus, o vėliau p. Andrėjūnas atidarė 
oficialią dalį ir pakvietė tarti žodį 
Kun. P. Butkų ir Dr. A.Mauragį. 
Kalbėtojai pasveikino sportininkus, 

. pasidžiaugė draugišku sugyvenimu 
tarp Sydnėjaus dvejų sporto klubų ir 
palinkėjo gražios ateities.

Toliau Valdybos buvo pristatyti 
sportininkai dalyvavusėji Sporto Šven
tėje Melbourne ir apdovanuoti taurėmis. 
Už ypatingą pasidarbavimą klubui bu
vo atžymėti specialiomis taurėmis jun. 
Andrėjūnas ir jun. Belkus.

A.M

M.P. PRANEŠIMAS

Reisgiai, Greenacr,

Pranešame, kad ALB Krašto Valdyba pakelė metinį Mūsų Pastoges pre
numeratą iki 810, todėl visi prenumeratoriai yra prašomi atsiusti prenumeratos 
mokestį uz 1971 metus $10. Dalis prenumeratorių jau yra atsiuntė šerią 
prenumeratos kainą už 1971 metus, visų tų prašome prisiųsti papildomai mokes
ti, kad išlyginus susidariusį kainų skirtumą.

Taip pat kreipiamės i tuos, kurie dar turi senas skolas, prašome galimai 
greičiau apsimokėti.

M.P. Administracija

***

į. Australijos
1

leidėjas

Leidėjo ir 
adresas:

Lietuvių Bendruomenės 
laikraštis
- A LB Krašto Valdyba

“M.P.” Administracijos 
Box 4558, G.P.O., 
SYDNEY. N.S.W. 2001

PfiANiiŠIkAo'• AlibHuS"TUNTO BKAUIAho-TjšMS
A.A.S.Iš.stovykla įvyks .sausio 3O,3Id.vasario Id.

"Shady Acres"Colo lliver.Skautai-tės renkasi stovykloje 
sausio 30d.iki lOval.Stovyklos atidarimas sausio 3Od. 
I5val.jUŽdariinas vasario Id.I5val.Stovyklos mokestis

Į.00., skautai pasirūpina savo transportu į stovyklą 
Maistas:bendra virtuvė.stovyklos lankimas — sausio Id. 
I5val.Lankytojai turės apsimokėti už įėjimą 10c. už 
auto mašiną 30c. skautai pasiima- reikalingus daiktus 

į stovyklą
A.T.Tuntįninkas

; REDAGUOJA REDAKCINĖ KOLEGIJA: 
! A.J.Jūragis, E. ir I. Jonaičiai, A.Lau- 
;■ kaitis, A.Mauragis, M. ir J. Slavėnai.
j Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

Picnic Point, N.S.W. 2213
’Redakcijos tel. 77 6707
! Administracijos tel. 649 9062
! Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
• ***
■ “M.P.” prenumerata: metams
; pusei metų

Užsienyje metams

I Atskiro Nr. kaina 25 ų
***

skelbimu turini neatsakoma.

$10, 
$ 5,
$12,
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