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PAVERGTU TAUTU ŠAUKSMAS

15-16 amžiaus Lietuvos Kariuomene: Vytautas prisiekia atgauti prarastas žemes ir 
plėsti Lietuvos teritoriją.

Prie stebuklingojo medžio

Iš Kazio Bradūno knygos "Donelaičio kapas"

Visi čia esame iš grumsto ir iš dvasios,
Visu vienoda pabaigos dalia, 
Bet aš renku dar tavo pabertąsias 
Lietuviškojo žodžio uogeles,

Prinokusias ant stebuklingo medžio 
Nulaužytu, nuplėšytu šaky, 
Aš net girdžiu žvangėjimą retežiy, 
Jaučiu net kirvi prie šakny,

Matau, kaip ūgiai jau ledu apšąla — 
Kada saulelė vėl atkopdama pašvies?
Argi nebūtume iš grumsto, dvasios ir metalo, 
Kurio dar nesulydė nieks?

Ir klausimas po klausimo didėja — 
Vos bepasiekiu, vos nešu, 
Iškeldamas kaip vėliavą prieš vėją, 
Kas mirtina, bet amžinai gražu.

PAVERGTŲJŲ TAUTU SAVAITE

Iz. Jonaitis
Kiekvieno sąmoningo laisvame 

pasaulyje gyvenančio lietuvio pa
reiga yra daryti viską, kad Lietuvai 
ir jos žmonėms būtų nuimti skaudūs 
okupacijos pančiai ir kad laisvasis 
pasaulis žinotų apie mūsų tautos 
tragediją, jos nešamą priespaudą, 
fizini ir moralini naikinimą.

Kad tai būtų Įmanoma sėkmin
giau ir labiau koordinuotai vykdyti, 
esame susibūrę į tautines organiza
cijas, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę, VLIKĄ ir kitus vienetus, o 
taip pat esame Įsijungę į tarptauti
nio pabūdžio sambūrius, kaip Pa
vergtųjų Europos Tautų, Baltų komi
tetus, Antibolševikini Frontą ir dar 
kitokias organizacijas.

Tų organizacijų, kaip ir paskirų 
asmenų, svarbiausi darbai laisves 
kovoje yra: kalbėjimas už savo kraš
to žmones, iš kurių pavergėjai atėmė 
žodžio lasivę; bepaliovinis reikala
vimas pavergtųjų tautų nepriklausomy
bes ir Sovietų Rytų Europoje domi
navimo likvidavimo; siekimas, kad 
pavergtų tautų žmonės galėtu lais
vai pasirinkti valdymo formą, vis- 
tiek ar tai būtų laisvo ūkio "(kapi
talistinė) ar socialistinė demokrati
ja; ^nuolatinis priminimas gyvenamų 
kraštų žmonėms? apie komunizmo 
pavoju.

Šitų tikslų siekiančioms pa
vergtųjų tautų organizacijoms pra
šant, demokratiniuose kraštuose kaip 
J.A.V., Australijoje, Kanadoje ir 
kitur viena savaitė metuose skirta 
pavergtų tautų prisiminimui, kad 
tuose kraštuose gyvenantieji paverg
tų tautų žmonės galėtų laisvai gar
sinti savo tautos kančias ir demas
kuoti okupantus. Jau keli metai kaip 
pavergtų tautų savaitės yra legali-; 
zuotos ir iki šiol buvo labai sėk
mingos.

Australijoje P.T. Savaitė šįmet 
prasideda liepos 11 d., taigi esame 
jos išvakarėse. Tai pati svarbiausia 
protesto demonstracija, pasireiškian 
ti susirinkimais, eisenomis, meni
niais parengimais, kuriuose daly
vauja Australijos federalinės ir at
skirų valstijų vyriausybių atstovai, 

senato ir parlamento nariai, poli
tinių partijų Įtakingi asmenys. Jie 
demonstracijai talkininkauja saky
dami kalbas, iškeldami komunisti
nio imperia^zmo užmačias, užtar
dami pavergtas tautas ir kartu per- 
spėdami laisvas tautas dėl visiems 
gręsiančio komunzimo pavojaus.

Derėtų, kad ateinančioje Pa 
vergtųjų Savaitėje lietuviai, o ypač 
jaunimas - jei galima pasipuošęs 
tautiniais drabužiais, - gausiai 
dalyvautų. Jaunimas, kuris šiuo 
metu aktyviai reiškiasi bendruomenė 
j e, turėtų proga ir čia pavaduoti 
bepavargstančius vyresniuosius. 
Jauniesiems galėtų ir būti įdomu 
sekti posėdžius ir parengimus, kurie 
vyksta anglų kalboje. Simetinė P.T. 
Savaitė tebūna atžymėta gausesniu 
ir aktyvesniu lietuvių jaunimo daly
vavimu.

Kova dėl pavergtų tautų lais
vės vis sunkėja. Užsitęsęs skaudus 
Vietnamo karas kai kuriuos paska
tino siekti taikos bet kuria kaina. 
Naujųjų laikų kolonistai palengva 
smaugte užsmaugia mažesnes tau
tas. O laisvojo pasaulio tautos 
savo nuolaidomis bei pataikavimais 
šiandienos imperialistams juos dar 
paremia leisdami užgrobti vis nau
jus kraštus, gi iš pavergtųjų tautų 
atimdami išsilaisvinimo viltį. Įvy
kiai Lenkijoje, Vengrijoje, Čekoslo
vakijoje ir paskutiniu metu Pietry
čių Azijoje yra pavyzdžiai rodą, 
kaip nuolaidos, tylėjimas ir savęs 
apgaudinėjimas klaidingai suprastą 
koegzistenciją priveda prie pačios 
laisvės praradimo. Australijoje ir 
kitur laisvame pasaulyje pasidarė 
madinga lyg ir ‘pažangos’" vardu 
kelti komunizmą ir skelbti vakarų 
demokratijas supuvusiomis. Tokias 
pažiūras ypač skelbia nors nebūti
nai skaitlinga bet tikrai balsinga ir 
aktyvi tam tikra studentijos dalis, 
kuriai jau pasisekė į_ save atkreipti 
dėmėsi. Ypač jiems norėtųsi priminti, 
kad pavergtose tautose stipriausias 
pasipriešinimas santvarkai irgi iš
plaukia iš moksleiviu ir studentijos. 
Ir pereitame Lietuvos komunistų 
part, suvažiavime A. Sniečkus iš

barė Lietuvos besimokantį jaunimą 
už nenorą pasisavinti komunistinės 
ideologijos ir net pakaltino juos tos

DEMONSTRACIJA
demonstruojame už žmogaus 

TEISE LIETUVOJE

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖS

PROGRAMA SYDNEJUJE

1, Liepos 11 d. sekmadienį, 1 vai. 
visi renkasi prie Town Hali, iš čia 
demonstratyvine eisena bus žygio- 
jama į Martin Place, kur bus sako
mos kalbos ir uždedami vainikai ant 
nežinomuojo kareivio paminklo. Po 
to visi vėl grista į Town Hall. 
Žemutinėje salėje bus mitingas, 
kalbės parlamentarai ir kiti dienos 
prelegentai, meninėje dalyje mūsų 
lietuvių jungtinis choras išpildys 
programą, taip-pat pasirodys ir mūsų 
tautinių šokių grupė.
2. Liepos 17 d. šeštadienį, 8 vai. 
Town Hall bus tarptautinis koncer
tas, kuriame dalyvaus ir mūsų jung
tinis choras ir tautinių šokių grupė.

Visus lietuvius kviečiame kaip 
galima skaitlingiau dalyvuti šioje 
protesto demonstracijoje ir meni
niuose parengimuose.

Jauskime savo tautine garbe 
būti kartu su visais kovoje su pa
vergėju.

ideologijos išdavimu...Čionykščiai 
“maištininkai”, turėtų pasiklausyti 
savo amžiaus liudininkų, pabėgėlių 
iš Vengrijos ir Čekoslovakijos, ku
rie gyvai parodo, kad komunistinė 
vergija ir šiandien tokia pat žiauri 
ir sunki, kaip ir ankščiau. O ir pasku 
tinieji Pietryčių Azijos Įvykiai,, 
rodos, kiekvieną verčia susimąstyti.

Australijos lietuviai atskirai 
teturime ribotas sąlygas Lietuvos 
laisvinimo bylos garsinimui, užtat 
turėtume pasinaudoti ateinančia 
Pavergtųjų Tautų Savaite, kad savo 
aktyvesniu ir gausesniu dalyvavimu 
atkreiptume australų dėmesį ir jų 
tarpe rastume daugiau draugų Lietu
vos ir kitukpavergtų tautų laisvinimo 
pastangoje.-Edmund Burkę taip išsi
reiškė apie pasyvumą; “Užtenka 
geriesiems nieko nedaryti, kad 
blogis triumfuotų”. Nelikime mūsų 
svarbiausioje pareigoje pasyvūs.

ŽYDŲ IR UKRAINIEČIŲ 
DEMONSTRACIJOS SYDNEJUJE

Dienraštis „Herald“ per du kar
tus aprašo žydų ir ukrainiečių protes
to demonstracijas sąryšyje su No
vosibirsk baleto trupės gastrolėmis 
Sydnejuje.

Šeši jauni žydai apsirengę va
kariniais drabužiais dalino programas 
„Gulbių Ežero“ pasižiūrėti atvyks
tantiems žiūrovams. Pati programa 
buvo tikra, tik jos centre įdėtame 
lapelyje buvo šūkis „Leiskit Sovie
tų žydams išvažiuoti“ ir prierašas: 
„Mes Australijoje visados buvome 
įsitikinę, • kad menas ir teatras ne
turėtų būti naudojami kaip politiniai 
ginklai, tačiau pagal Sovietų filoso
fiją menas ir teatras turi tarnauti 
politiniams tikslams. To pasėkoje, 
negalime žiūrėti į Sovietų meno pa
rengimus kaip nepolitiškus ir tik dėl 
to šia proga pareiškiame savo protes
tą“- -

Salia programų^dalinimo demons
tracijoj prie teatro_ dalyvavo virš 
500 žydų, kurie dalino lapelius ir 
nešiojo plakatus su tokiais įrašais, 
kaip „ Laisvės Sovietų žydams“, 
„Leiskit mūsų žmonėms išvykti“.

Demonstracijai rinkosi ir ukrai
niečiai kurių plakatai skelbė tokius 
šūkius, kaip „Sovietų industrija yra 
sukurta ant vergų griaučių“.

Dieną po demonstracijos aprašy
mo N.S.W. Sovietų žydams gelbėti 
organizacijos pirmininkas Mr. M. 
Einfield - „Herald’e“ įdėjo laišką, 
kuriame pareiškė, jog demonstraci
jos nesančios nukreiptos prieš bale
tą ar jo šokėjus, bet tai esąs protes
tas .aplamai prieš Sovietų Sąjungą. 
Žydų susilaikymas .nuo atsilankimo į 
baleto pasirodimus nesąs nukreiptas 
prieš baleto artistus, bet tik prieš 
vyriausybę ir jos politinę sistemą, 
persekiojančią Sovietų Sąjungoje 
gyvenančius žydus.

LIETUVI, PAREIŠK PROTESTU 
DALYVAUDAMAS ANTIKOMUNIS

TINĖJ EISENOJ.
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NEGADINKIME VAIKU KALBOS

Praeitame Mūsų Pastoges nu
meryje (Nr. 25) jaunas akademikas 
Henrikas Antanaitis mums savo 
straipsnyje „Keljos mintys apie 
nutautėjimą ir Lietuvybę“ patiekė 
pluoštą minčių į kurias verta būtų 
giliau pažvelgti.

Vienoje vietoje jis taip rašo: 
„Yr<> tėvų, kurie nusikalsta lietuvių 
kalbos išlaikymui šeimoje, nes leid
žia vaikams su jais kalbėti angliš
kai, ir nors patys, ir atsako lietuviš
kai, dažnai nesistengia išsireikšti 
taisiklinga ir gražia kalba. Ir toliau 
vėl taip rašo: „Gaila, kad yra tokių 
tėvų, kurie patys užkalbina vaikus 
angliškai, ir teisinasi, jog biją 
pakenkti vaikui greičiau išmokti 
anglų kalbos mokykloje. Ištikrųjų 
gali atsitikti priešingai, tėvai, 
kurie silpnai kalba angliškai, gali 
suklaidinti vaiko teisingą žodžių 
tarme ir išsireiškimą“.

Žiūrint į kai kurias mūsų šei
mas tiesiog griaudu darosi, kaip.jie 
kalbasi šeimoje. Tėvai nemoka 
angliškai, vaikai lietuviškai, kalba
si žargonu, ir taip Įpranta ausis ir 
liežuvis iš mažens į darkytą kalbą. 
Praranda vaikai kalbos grožio pajau
timą, stilių ir niekados jie nemokės 
gerai nei anglų nei lietuvių kalbos. 
Tėvai norėdami geriau išmokti ang
liškai nežino kokia skriauda daro 
vaikams. Teko matyti kaip tėvai 
atvedę vaikus į lietuvišką mokyklą, 
patys čia pat mokyklos kieme ir pa
talpose kalbasi su jais angliškai, 
tartum patys nemokėdami lietuviškai- 
Kokia gali būti iš to nauda, netenka 
aiškinti. Kol tėvai nekalbės su vai
kais namuose lietuviškai, tol maža 
vilties, kad vaikai kada išmoktų 
lietuviškai ir kad jie kada pamiltų 
tą lietuvybę, kurios patys tėvai ne
brangino. Nutautėjimas ateina su 
tėvais, o ne su vaikais.

Šeima turi begaliniai dideles 
įtakos vaikų dvasios susiformavimui 
ir tėvai neša pilna atsakomybę už 
vaikus ne tik prieš įstatymus, bet ir 
prieš Dievą. Moralinis įstatymas 
įpareigoja ne tik vaikus klausyti 
tėvų, bet ir tėvus rūpintis savo vai
kais. Jei tėvai dėl savo apsileidimo 
nepasirūpina savo vaikų išmokyti 
lietuvių kalbos ir įdiegti vaiko dva
sioje lietuviškos sėklos grūdo, jie 
pasilieka atsakomingi prieš tautą ir 
prieš Dievą.

JUOZUI BACIUNUI PAMINKLAS
P. M. Rėklaičio iš Chicago’s 

pranešimu. S.m. gegužes men. 31 d. 
buvo atidengtas a.a. Juozui Baciūnui 
didingas, 12 pėdų, aukščio pilkai 
juodo marmuro paminklas, kurio 
priešakyje ant specialaus paaukšti
nimo pastatytas velionio biustas.

Juozas Bačiūnas Įvairiaspalvėje 
visuomenėje turėjo daug simpatijų, 
ir jo paminklo atidaryme dalyvavo 
didelė minia žmonių. Paminkle iškal

ti žodžiai:“Siekdamas laimes ki
tiems lietuviams - pats laimingas 
tapau. Juozas Bačiūnas 1893 " 1969“

Australijos lietuviai, kuriuos 
J. Bačiūnas buvo tarsi adoptavęs, 
gali tik džiaugtis, kad jo atminimą 
liudys didingas antkapio paminklas.

Australijos lietuviai būdami 
dėkingi Juozui Baciūnui už jo paro
dytą mums meilę ir mūsų reikalų 
gilų supratimą, yra didžiai susirūpinę 
likimu J.Bačiūno biografinės kny
gos “Vieno išeivio istorija” para
šytos Įžymaus lietuviško žodžio 
kūrėjo, didžiausio Australijos lietu
vių rašytojo, dabar jau mirusio.

' Pulgio Andriušio.Su viltimi manome, 
kad knygos rankraštis nebus žuvęs, 
o atspausdinta knyga liudys viso 
pasaulio lietuviams Juozo Bačiūno 
kilnia asmenybę, jo didžius darbus 
bei meile Lietuvai ir lietuviams.
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LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪSŲ GARBĖS REIKALAS.

Gerb. .p. Redaktoriau,

Prieš kiek laiko esu gavęs 
pakvietimą dalyvauti Sydnėjaus 
Apylinkes Lietuvių susirimkime ir 
pabalsuoti už ten siūlomus kandida
tus. Jau pats kandidatų sąrašas bei 
pakvietimas man atrodė, auksinė 
mintis, verta pastangos - dalyvauti 
ir atlikti savo pareigas.

Kiek vėliau, skaičiau “M.P.” 
apie to susirinkimo dideli pasiseki
mą. Jausdamasis, kad tik aš vienas 
ten nebuvau, dabar, kada jau šaukš
tai po pietų, lyg tai gėda darosi, lyg 
sąžine graužia ir veltui siekiu pasi- 
kastyti sau ‘kuprą1, sugalvodamas ko
kia stambia priežasti savęs nura
minimui.

Nesvarbu kokią nebuvimo prie
žasti aš dabar pakisčiau, nes išti
krųjų tingėjimas yra mano didžiausia 
yda.

Kaip man viskas paprasta ir 
lengva būtų buvę, jeigu būčiau turė
jęs galimybę pridėti ženkliuką prie 
tos mergaitės pavarde’s (mat gyvnaš- 
lis esu), ir tuo pačiu, apsimokėčiau 
savo lietuvybės skolą. Paštu bal
suojant (jeigu yra ir daugiau panašiai 
negaluojančių) turėtų pridėti doleri 
extra,.: už sudarytas pašto bei kitas 
išlaidas. Vistiek tas būtų pigiau už 
benziną kelionei į susirinkimą.

Rimtai kalbant, aš manau kad 
jau būtų prinokęs laikas sudaryti ir 
panaudoti visas galimybes sujungiant 
plačiai išsimėčiusius tautiečius 
tokiems Įvykiams, kaip mūsų rinki
mai. Telefonas, Telegrama, pašto 
dėžutė būtų didelė pagelba tingi- 
niams- V. Shopis

Sydney

LIETUVIU DIENOS

Pastaruoju laiku “M.P.” pada
ryta nemaža pareiškimų ir kontra- 
pareiškimų dėl buvusių ir būsimų 
Australijos Lietuvių Dienų. Kadangi 
pareiškimai pradėti su “perkūnų 
trenksmais?, rodo, kad nesilaikyta 
šalto proto ir jie dažnai prasilenkia su 
tiesa, nekalbant jau apie ateitį, 
kurios tiesa išryškės tik po būsimų 
Sydney Lietuvių Dienų.

Todėl, kad spaudoje nesikartotų 
klaidingi išvedžiojiami ir apsivano- 
jimai, man, kaip Melbourne Lietuvių 
Dienų Komiteto vadovui, tenka pada
ryti kai kurių paaiškinimų.
1. Rengiant 1970 metų Lietuvių Die
nas Melbourne, sudarytas jų rengi
mo komitetas jau turėjo kelių Lie
tuvių Dienų, anksčiau Meno Dienų, 
pavyzdį, kuris nemaža leme sudarant 
1970 ęn. programą, jos vykdymo būdus 
bei priemones. Kadangi anksčiau 
buvusių Lietuvių Dienų parengimų: 
dainų švenčiu, tautinių šokių šven
čių, sporto rungtynių pravedimai 
nesukėlė kritikos ir buvo užgirti, 
tai Melbourne K-tui ir parengimų va
dovams neteko daug sukti galvos, 
kaip tuos parengimus pravesti. Tai
gi turimi pavyzdžiai daug ką lėmė.
2. Pradėtoji sporto šventės kritika 
ir dėl jos padaryti spaudoje pareiš
kimai nebuvo, kaip anksčiau sakyta 
šalto ' proto padiktuoti ir ramiai 
apgalvoti.
3. Visiems Lietuvių Dienų parengi
mams vadovavo sudarytasis komite
tas per parengimų vadovus ar suda
rytas speciales komisijos.
4. Viena speciali komisija buvo 
Maitinimo Komisija. Ši komisija 
buvo sudaryta iš Socialinės Globos 
Moterų Draugijos ir Katalikių Moterų 
Draugijos atstovių. Komisijai vado
vavo L.D. Melbourne Rengti K-to 
pirmininkas. Abiejų draugijų moterys

Gerb. Redaktoriau,

Perskaitęs “M.P.” Nr. 22 p. 
V. Šliogerio straipsnį “Tarptautinė 
Politika ir Mes”, kuriame jis nurodo' 
iš anksto galvojimo liniją ir šaltini 
žinių, su tokia nuomone nesutinku?

Šiandien, kaip niekad žmonijos 
istorijoj, yra nustatytas masiškas 
galvojimas, vienos ar kitos krypties 
linkme. Tokiose aplinkybėse indivi
dui gresia nustojimas individualaus 
galvojimo moralinėje ir dvasinėje 
srityje ir pasidaryti masine auka 
politinių ar nepolitinių manipulato- 
rių tikslų siekimo.

Turint omenyje šių laikų “ma
ses pasireiškimą”, ar tai būtų ma
siniai susirinkimai, masiniai protes
tai, masinė propaganda- agitacija, 
masiniai debatai, kitaip sakant, re
miamasi daugumos, bet ne indivi
dualiai suvokta teisybe.

Tokiuose veiksmuose nustel
biama žmonių mintys ir individualus 
pasireiškimas nustoja egzistavęs. 
Turint visa tai galvoje, negaliu su
tikti su p. Šliogerio teigimu “kas 
reikia skaityti”. Mano nuomone, visi 
raštai yra galima skaityti, bet reikia 
juos mokėti suprasti. Individui 
reikia negalavai paruoštos nuomonės 
o žinių iš kuriu jis pats galėtų pa
daryti išvadas ir komentuoti poli
tinius Įvykius.

K. Prašmutas.
Melbourne

MELBOURNE

jų garbei tenka pasakyti, gerai su
prasdamos Melbourne lietuviams 
skirtų garbę ir pareigą, suruošti 
Lietuvių Dienas su didžiu pasišven
timu, susiklausymu, nuoširdžiu ben
dradarbiavimu, gražia talka atliko 
pačių prisiimtas maitinimo pareigas 
be preikaišto. Todėl Melbourne mo
terų organizacijos ir talkininkės 
užsitarnavo nuoširdžią,, ir didžią 
padėką.
5.Lietuvių Dienų Melbourne K-tas 
per Maitinimo Komisiją, paruošė vi
sų parengimų dalyvių maitinimą, ir 
tik jis apmokėjo visas maisto pro
duktų ir jo paruošimo išlaidas.
6.Sportininkų maitilnimo reikalai
lyginant su anksčiau buvusiomis 
Lietuvių Dienomis, Melbourne ne
buvo blogesni. Kadangi sportiniai 
parengimai-rungtynės vyksta ne 
vienoje vietoje, bet per kelias die
nas įvairiose vietose ir Įvairių lai
ku, tai maistu pasirūpinti, kaip ir 
anksčiau buvo palikta patiems spor
tininkams. Bendrieji sportininkų ir 
jaunimo pietūs bei susipažinimo
pobūvio vakarienė (2 maisto patieki

mai) buvo patiekti laiku ir dėl ju 
nusiskundimų negirdėjome.
7. Apgyvendinimui atvykstančių
dalyvių ir svečiu buvo sudaryta 
speciali “Butų Komisija” kuriai 
vadovavo p. Antanas Ramanauskas. 
Komisija stengėsi visų pageidavimus 
patenkinti, nors kai kurių buvo 
tiesiog kurioziški. Turint galvoje 
ateities Lietuvių Dienas reikėtų, 
kad atvykstančios grupės ar 
atskiri dalyviai pristatytu ..tikslius 
ir nustatytu laiku sąrasus, kuriems 
reikia parūpinti apsigyvenimas, o 
taip suteiktų ir kitas prašomas in
formacijas. Melboumo Butų Komisija 
kaip tik buvo apsunkinta netikslio
mis ir pavėluotomis žiniomis. 

8.Australijos Lietuvių Bendruomenėje 
visos organizacijos yra" lygios, to
dėl negali būti ne kalbos apie ko
kius užmetimus ar reikalavimus at
skirai organizacijai atlikti kokius 
nors darbus. Tik nuoširdus bendra
darbiavimas, abipusis reiškiamas 
susipratimas ir pagarba, o taip pat 
ir talka yra laidas našaus darbo.

Busimų Lietuvių Dienų Sydney 
rengimo komitetui linkiu našaus ir 
sėkmingo darbo Australijos Lietu
vių Bendruomenes labui.

A.E. Liubinas
LIETUVA AUSTRALIJOS

BIBLIOTEKOSE

Ne kartą jau buvo kreiptasi ir 
spaudoje užsiminta apie knygas 
anglų kalboje, kuriose šio krašto 
gyventojai galėtų daugiau žinių ras
ti apie mūsų krašto istoriją, jos 
vargus ir siekius.

Visa mūsų tautinė ir kultūrinė 
veikla grindžiama Lietuvos laisvini
mo idėja. Mūsų pareiga tą idėją 
skelbti, plėsti ir surasti kiek galint 
daugiau pritarėjų svetimtaučių tarpe.

Okupacija, tautos žudymas, 
išprievartavimas pagrindinių asmens 
laisvių yra šiendieninis mūsų tautos 
gyvenimo vaizdas. Pasaulis atitver
tas geležine uždanga, mažai žino 
apie musų tautos kančias ir vargus. 
Australijos spauda yra šykšti mūsų 
reikalams ir tik po didelių pastangų 
pavyksta prasiskverbti, ir tai tik 
keliais sakiniais, bendrybėmis, apie 
padėtį Lietuvoje.

Australijos kultūrinis gyvenimas 
yra labai judrus. Universitetų, mies
tų ir valstijų bibliotekos talpina 
milijonus knygų. Bet knygų apie Lie
tuva labai mažai ir tos dažnai pase
nusios, su iškraipytomis, netikslio
mis žiniomis - išleistos kitokiems 
tikslams.

Pokario metais lietuviai atsi
dūrę užsienyje suprato informacijos 
ir populiarumo svarbą. Išleido įvai
riomis kalbomis knygų, brošiūrų 
apie Lietuvą, jos vargus ir dabar
tinę padėtį. Nedidelis kiekis siu 
leidinių rado kelią į Australijos 
bibliotekas, nes Joms skaitytojų 
pareikalavimo veik nebuvo. Dėka 
keletos organizacijų ir pavienių as
menų, Asutralijos universitetų, 
miestų ir valstijų bibliotekose šian
dien randasi lietųanistinė literatūra.

A.L.B. Krašto Kultūros Taryba 
kreipiasi į visas apylinkes, seniūni
jas ir pavienius asmenis, kiek sąly
gos leidžia, stengtis parūpinti li
tuanistinių knygų anglų kalboje 
viešosioms bibliotekoms.

Juo plačiau bus žinoma Lietuva 
ir jos siekiai, juo daugiau turėsime 
draugų ir pagelbininkų Lietuvos 
laisvinimo darbuose.

A.L.B. Krašto Kultūros
Taryba* **

Lenkijoje, Poznanės mieste 
š.m. balandžio 25 d. mirus prof 
Jonui Otrembskiui (Otrębski), lie
tuvių kalbos mokslas neteko vieno 
didžiųjų tyrinėtojų, lietuvių tautos 
bei valstybės bičiulių. J. Otrębski 
buvo gimęs 1889m. Jis 1921 - 1945 
m. gyveno Vilniuje. Greit susidomė
jo lituanistika, mokėsi lietuvių kal
bos, vėliau vedė ir Vilniaus krašto 
lietuvaitę - Eleną Horodničiūtę - 
Samaniutę. Stropiai tyrinėjo Tvere
čiaus lietuvių tarmę. 1932 - 34 m. 
Krokuvoje pasirodė svarbus Otrębs- 
kio darbas - „Rytų lietuvių tvere- 
čėnų tarmė. Nuo 1945 m. velionis 
gyveno ir dirbo Poznanėje. Jis buvo 
užsimojęs paruošti didelę, 5 tomų 
lietuvių kalbos grama.tiką. Iki 1963 
m. Varšuvoje išleisti jos trys tomai 
Otrębski buvo stambi asmenybė 
lituanistų, baltistų, anapus Lietu
vos ribų tarpe. ELTA.
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KULI HMD VIHUIUlDt
Vyt- Bernotas

W. BRANDT PAKELIUI Į

WASHINGTON^

Kiek paremontavęs tiltų tiesi
mą. j rytus, vak. Vokietijos kancle
ris W. Brandt išvyko neoficialiu 
vizitu j JAV-bes. Prieš apleidžiant 
Bonną vyr. kanclerio patarėjas 
Bauer pareiškė, kad tokiu vizitu 
Amerikoje bus siekiama išsklaidyti 
neaiškumus susijusius su naujomis 
vak. Vokietijos pažiūromis Sov. 
Sąjungai ir sovietų dominuojamam 
rytiniam Europos blokui.

Tiesa, viešoji Amerikos nuomo
nė nevisai susigyvenus su Bonnos - 
Maskvos nepuolimo sutartimis, o 
taip pat amerikonai mažai gilinasi 
bei supranta Bonnos skverbimąsį j 
rytus. Dažnam amerikonui social - 
demokratų puoselėjama Ostpolitika 
tarsi primena grynai socialistinį 
Vak. Vokietijos supanašėjimą su 
komunizmu.

Kaip tik dėl to, W. Brandt lan
kydamas prez. R. NiXoną ir kai ku
riuos senatorius, kurių tarpe teks 
kalbėtis su buvusiais vak. Vokieti
jos administratoriais Me Cloy ir 
Lucium Clay, kancleris mėgins pa
teisinti gerus socialdemokratų norus 
ne vien Vokietijai, bet ir politiniai 
bei ekoniminiai apjungtai Europai.

Galbūt W. Brandt bandymai ry
tų Europoje yra drąsūs ir gal kiek 
naivūs, tačiau nelieka didelės abe
jonės jo geroms intencijoms ir no
rams ne vien Vokietijos atžvilgiu, 
bet tveriant ketvirtą pasaulio ga
liūną Europoje.'

AUKSINĖ ŽUVIS

Pasaulinėje aviacijos parodo
je Paryžiuje lankytojų dėmesį 
daugiausia atkreipė sovietų išstaty
ti kariniai bei komerciniai lėktuvai. 
Sprausminių lėktuvų tarpe matėsi 
supersoninis TU - 144 ir IL - 76. 
Gi visų dėmegj- atkreipė pasaulyje 
didžiausias turbinų varomas AN - 22.

Pirmą sykį istorijoje Sov. 
Sąjunga priiminėjo užsakymus kurių 
pasitaikė nemažai, ir kaip reikėjo 
tikėtis, lėktuvų kainos buvo žymiai 
mažesnės už gamintus imperialisti
niuose vakaruose.

Visais atžvilgiais sovietų avia
cijos išstatyti eksponatai dominavo

V. Vokietijoj gyvena 
100,000 Lietuvos žmonių
Lietuvos vokiečiai emigrantai lojalūs Lietuvai ir lietu
viams, bet to negalima pasakyti apie visus klaipėdiečius

Vokietijos lietuvių bendruome- 
,nė priskaito Vakarų Vokietijoje 
gyvenančių lietuvių apie aštuo
nis tūkstančius. Kiek lietuvių gy
vena Rytų Vokietijoje, niekas ne
žino, net atspėti būtų sunku. Ta
čiau lietuviai pabėgėliai, užsilikę 
“paliegėliai”, tai toli gražu ne vi
si Vokietijose gyveną iš Lietuvos 
kilę žmonės. A. Bohmann knygo
je “Žmonės ir sienos” (Koeln, 
1970 leidykla Wissenschaft. Po- 
litik) apie tai pateikia tokius 
duomenis.

Lietuvos vokiečių organizaci
jos kartotekose suregistruota 34, 
270 asmenys. Iš jų 21,068 gyve
na Vakarų, 5,090 Rytų Vokietijo
je. Emigravusių už Vokietijų ri
bos, dar 8,112. (1941 m. iš Lie
tuvos Vokietijon repatriavo 52,— 
000 žmonių). Paskutinė, 1964 m. 
statistika, pravesta Fed. Vokieti
jos valstijose, nurodo apytikrį 19, 

uiviud, LUULI1 V1SK2.S DUtŲ 
baigėsi „triumfališkai“, jei nebūtų 
įvykęs „mažas“ incidentas.

Gi atsitiko taip, kad parodą 
pravedęs erdvių specialistas Ana
tolijus Fedoseiev dingo be žinios 
ir tik po kelių dienų atsirado Londo
ne, kur jam buvo suteiktos politinio 
pabėgėlio teisės.

Remiantis anglų spauda, 52 
metų Fedoseievui buvo pavesta 
sovietų erdvių programos atsakomy
bė, o be to šis mokslininkas pritai
kė daugybę militarinių bei erdvės 
gynybos paslapčių. Ne veltui ang
lai patys savęs klausia: ar Anatoli
jus nebus pati brangiausia žuvis 
patekus į laisvę po antrojo pasauli
nio karo?

AUTOMOBILIAI, BET NE 
VISIEMS ‘

Prie Maskvos Metropolio susto
jo dvi mašinos. Neužilgo praeivių 
būrys apstojo jas smalsiai žiūrėda
mi į ligi šiol nematytą anglišką for- 
dą. Vienas iš sustojusių stebėtojų 
neiškentęs paaiškino, kad va šita 
mašina yra „naša“ o ta didesnioji 
„zagraničnaja“.

Tiesa, mažesnysis automobilis 
tikrai buvo gamintas Sov. Sąjungoje 
Fiato fabrike Togliatti mieste, ku
ris randasi maždaug 400 mylių nuo 
Maskvos į pietryčius prie Volgos 
upės.

Vistik aiškintojas ne viską tei
singai pasakė. Kad automobilio 
vardas „Žiguli“ yra sovietiškas ir 
pavadintas pagal kalvas supančias 
Togliatti miestą, dėl to niekas ne
galėjo ginčytis. Bet kad viskas 
kita itališka, tą aiškintojas nutylė
jo. Nutylėjo tai ir sovietų valdžia 
nepaaiškindama savo piliečiams 
kokiu būdu ir kodėl taip staiga 
pradėjo kursuoti Ma'skvoje Fiato 
mašinos.

Su nauju Fiato gaminiu padidės 
sovietijoj lengvų mašinų gamyba 
ligi 500,000 per metus, iš kurių 
160,000 bus itališki „Žiguliai“. 
Tik, deja, ir su padidinta gamyba 
nebus patenkintas pareikalavimas, 
kadangi ir po dešimties metų tik 
vienam iš 40 sovietų piliečių gal 
pasiseks įsigyti judomą nuosavybę.

Taigi šiuo metu mažai kas iš 
liaudies ir svajoja apie judomą 
nuosavybę. 0 vis dėl to, ir sovietų 
piliečiui kartais įdomu nors iš tolo 
pasižiūrėti į įvairiaspalves maši
nas ir sukandus dantis nutylėti apie 
„brolišką ir proletariatinę lygybę“.

000 vokiečių iš Lietuvos skaičių.

60,000 klaipėdiečių
Kaip su klaipėdiečiais? Klaipė

dos krašte 1939 m. pradžioje 
(prieš “Anschlussą”) gyveno 154, 
000 žmonių. Kalipėdos vokiečių 
organizacijos kartoteka (regis
truojanti tik vokiečius) suskaito 
88,949 asmenis. Iš tų 75,261 Va
karų, 9,688 Rytų Vokietijoje, ir 
1,074 emigravusių. Pagal 1964 m. 
surašymą jų skaičius siekia apie 
60,000 asmenų.

Šiuos skaičius sudėjus išeitų, 
kad Vakarų ir Rytų Vokietijoj:: 
gyvena net apie 100,000 žmonių 
kilusių iš Lietuvos: Vakarų Vo; 
kietijoje 60,000 klaipėdiečių, apie 
20.000 Lietuvos vokiečių ir 8,000 
lietuvių pabėgėlių. Rytų Vokieti
joje iki 14,000 klaipėdiečių ir Lie
tuvos vokiečių ir nežinomas skai
čius lietuvių. Iš Draugo

Baltų Tarybos pirmininkas Juozas Lapšys padeda vainiką prie žuvusiems 
paminklo.

„SPECIALIOS LIGONINĖS“

SOVIETINIO REŽIMO PRIEŠAMS

Sovietų Sąjungoje leidžiamos 
pogrindžio spaudos - „Samizdat“ 
žiniomis, paskutinis nepriklauso
mos Estijos prezidentas Konstantin 
Paets, 1940 metais Estiją okupa
vus, suimtas bei išgabentas į Rusi
jos gilumą, vėliau, ištisus 15 metų, 
1941 - 1956 m., buvęs laikomas 
„specialioje ligoninėje“ Kazanės 
mieste- Leidinio straipsnyje „Dujų 
kameros pakaitalas“ nurodyta, kad 
iš Kazanės jis buvęs išsiųstas į 
senelių namus Jaemejala, netoli 
Viljandi, Estijos vidury. Gyvento
jams susidomėjus buvusiuoju prezi
dentu ir jiems pradėjus rengti, ga
lima sakyti, piligrimų ekskursijas 
į K. Paets gyvenamą vietą, jis ir 
vėl buvo išvežtas, nežinoma krypti
mi - Sovietų Rusijos gilumon.

„Samizdat“ straipsnis š.m. va
sario mėn. persispausdintas rusų mė
nesiniame laikrašty „Posev“, Frank
furte ir neseniai jo turinys pakarto
tas estų informacijos biuleteny 
Stockholme ( Nr. 469). Leidiny pa
žymėta, kad Stalino laikmečiu viso
je Sovietų Sąjungoje ir, būtent, Ka
zanėje, buvusi vos viena tokia „spe
cialaus gydymo ligoninė“. Ji buvo 
skirta asmenims, kurie laikomi pa
vojingais net ir priverčiamo darbo 
stovyklose. Matyt, Paets buvęs lai
komas tokiu ...Toliau nurodyta, kad 
tokios ligoninės dabar veikia kiek
vienoje sovietų respublikoje. Jos 
yra pavaldžios KGB (Valstybės sau
gumo komitetui - Komitet Gosudarst- 
vennoi Bezopastnosti) ir jose laiko
mi asmenys, pagal atitinkamą Baud
žiamojo kodekso straipsnį esą „pavo
jingais visuomenei“.

Tai 59:2 Rusijos Federacijos 
respublikos Baudžiamojo kodekso 
straipsnis (jis panaudotas pavyz
džiu paskirų respublikų kodeksuose) 
ir jis štai ką byloja:

„Teismas gali nuteisti proti
niai nesveikus asmenis, kurių pro
tinė būklė bei socialinio pobūdžio 
veiksmai juos pavertė ypatingai pa
vojingais visuomenei, - juos laiky
ti specialioje psichiatrinėje ligo
ninėje. Ligonys specialioje psichi
atrinėje ligoninėje bus griežtai sau
gomi, siekiant juos sulaikyti nuo 
naujų veiksmų , pavojingų visuome
nei, vvkdvmo“.

Baudž. Kodekso 58 str. apta
ria asmenis, kurie gali būti pas
merkti laikyti „specialioje psichia
trinėje ligoninėje“ šiuo būdu:

„Nepakaltinami už savo nusi
kalstamus veiksmus asmenys, prieš 
juos nuteisiant, arba vykdant spren
dimą, išprotėję tiek, kad nesupranta 
savo veiksmų...“

Prievartinio psichiatrinio gy
dymo centras yra Serbski Psichiatri
jos Institutas Maskvoje. Politiniais 
kaliniais rūpinasi instituto 5-as sky
rius - šiam vadovauja prof. Lunz. 
Esą, normalus „gydymo“ laikas po
litiniams kalinimas siekia nuo vie- 
nerių iki penkerių metų, arba, vidu

Mūsų .Pastogė

tiniai - trejus metus.
Pogrindžio leidiny dar paminėta 

kad dviejose stambiausiose „spe
cialiose ligoninėse“ Rusijos Fede
racijos respublikoje - Kazanėje ir 
Leningrade - įsteigtose buvusiame 
moterims skirtame kalėjime - ligi 
1960 m. tebuvo laikomi politiniai 
kaliniai, gi kriminaliniai nusikaltė
liai buvę siunčiami į kitas sanato
rijas. Tačiau šiuo metu daugumą 
įnamių šiose „specialiose ligoninė
se“ sudaro kriminaliniai nusikal
tėliai.

KGB pastaruoju metu tose 
„ligoninėse“ politinių kalinių neat
skiria nuo kriminalinių nusikaltėlių 
lygiai, kaip politiniai ir kriminali
niai kaliniai drauge laikomi darbo 
stovyklose. Tose Sovietų Sąjungos 
srityse, kur dar nėra įsteigta minė
tų „specialaus gydymo“ ligoninių, 
abiejų rūšių kaliniai patenka į pap
rastas protinių ligų sanatorijas. Vie 
nas pavyzdys, tai Seevald namai - 
klinika netoli Talino, Estijos sos
tinės- (Lietuvoje tokia „ligoninė“ 
veikia Vilniuje, Rygoje gi -Sarkan- 
kalns - šioji pastaroji, Vakaruose 
gautomis žiniomis, nesenai uždary
ta, gal būt, dėl per didelio garso 
išeivijoje...)

***
Latviai Vakaruose patyrė, kad 

komunistai Latvijoje šį pavasarį lik
vidavo pagarsėjusią Sarkankalns 
psichiatrinę ligoninę Rygoje, kurio
je pastaruoju metu buvo „gydomi“ 
komunistų nepataisomais lakomi, 
pasipriešinimo prieš režimą kovoto
jai, visi tie, kurie komunistų laikomi 
„liaudies priešais“, Vakarų gerbė
jais, prieš režimą nukreiptos lite
ratūros platintojais ir pan.

Tuo būdu į Sarkankalns ligo
ninę 1970 ir 1971 metais buvo pate
kę žydų kilmės Griša Feigin, karys 
be to, savo metu pasižymėjęs lat
vių kolchozo pirmininkas, bet vėliau 
patekęs į nemalonę, lenkų kilmės, 
Latvijoje užaugęs - J- Jachimovič 
ir daugelis kitų. Sis buvo protesta
vęs prieš sovietų invaziją Čekoslo
vakijoje?

Sovietų pogrindžio leidinys 
„Paskutinių įvykių kronika“ 17-je 
laidoje buvo paskelbęs, kad š.m. 
vasario 17 d. buvusi suimta žinoma 
latvė vertėja (iš prancūzų k): pašli
jusios sveikatos, Maija Silmale. 
Kovo mėn. ji atsidūrusi Rygos kli
nikoje ir apie įvykį plačiai rašė 
švedų spauda. Ji vėliau išvežta į 
vėžio ligų kliniką.

Tomis pačiomis žiniomis, to
kiose „gydymo“ įstaigose „ligoniams“ 
naudojami dviejų rūšių vaistai - nuo 
dai- Pirmiji mažiau pavojingi, ta
čiau palaužia atsparumą. Kiti, pa
liečių kalinių dvasinę būklę, ypač 
sukelia koncentracijos stoką. Mano
ma, kad tokiais „vaistais“ apnuo
dytas, dabar laisvėje atisdūręs 
Jachimovič.

Neabejojama, kad panašiai gy
domi „ligoniai“ ir beprotnamiuose 
Vilniuje, Maskvoje, Kazanėje bei 
kitose ne tik pačių sovietų, bet ir 
jų pavergtų kraštų vietovėse. ELTA
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Dalis publikos ir jungtinio choro Adelaidės Town Hall Scenos kairėj pu
sėj stovi solistė_ir Lithuania choro dirigentė G. Vasiliauskienė

JAUNIMO KONGRESO REIKALAIS

ADELAIDĖS KRONIKA.

13.6 Išvežtųjų paminėjimas 
atliktas labai iškilmingai. Didžiulė 
Rotušės salė prisirinko pilna žmo
nių mišrios publikos. Gražiai nuskam 
bėjo A. Topman Reųueim, kurį at
liko jungtinis Estų, Latvių ir Lietu
vių choras. Dirigavo solistė G. Va
siliauskienė. Senatorius G.S. David' 
son tiksliai suminėjo Pabaltiečių 
istorijos svarbiausius įvykius ir jų 
kultūrinius laimėjimus. Labai įspū
dingai latvių ir lietuvių choras su
dainavo dvi latviškas dainas ir pa
baigai, kartu su soliste G. Vasi
liauskiene, B. Budriūno „Mano pro
tėvių žemė“. Dirigavo latvis K. 
Svenne. Akomponavo R. Kubiliūtė.

***
6.6. Lietuvių Namuose įvyko 

Moterų Sekcijos metinis susirinki
mas. Paaiškėjo, kad pereitos kaden
cijos metu, M. Sekcija padarė beveik 
$3000 apyvartos. Energinga, buvusi 
pirmininkė B. Jonavičienė, dėl svei
katos nesutiko būti renkama sekan
tiems metams. Nauja Sekcijos V-ba 
susideda iš 7 asmenų. Atrodo, kad 
pirmininkė bus p. E. Reisonienė.

***
12.6 Katalikų Centre įvyko pir

masis Adelaidės Jaunimo Kongreso 
Komiteto Literatūros vakaras. Pro
grama buvo gana plati ir įvairi. Buvo 
atsisakyta literatūros vakarams pri
imto atributo-pulto, o skaityta atsi
sėdus už stalo ir pačiam užsidegus 
žvakę. Po paskaitymo žvakė užpučia 
m a. Toks nuolatinis braukymas 
degtukų, degimas ir užpūtimas žva
kės, nustojo savo simbolinės reikš
mės. Čia reikia kaltinti režisorių. 
Labai gera dikcija skaitė R. Kubi
liūtė ir R. Radzevičiūtė (Vankuve- 
riškę) Pr. Pusdešrio rašinį -Simai, 
kur tu?-Daugiau jausmo ir subtilu
mo deklamacijoje parodė Aid. Stepa- 
nienė (jun.) deklamuodama V. Ku
dirkos - „Varpas“. Reikia manyti 
kad sekantį kartų, pavyks geriau. 
Labai gaila, publika jaunimo pastan 
gų neįvertino. Salė buvo pustuštė. 
Atmetus programos dalyvius nebuvo 
daugiau kaip 50 žmonių.

***

Galima sakyti, parapijos tėvo 
B. Didžiūno sūnus Algis, 5 d. birže
lio apsivedė su melbourniške Kristina 
Marganavičiūte. Į vestuves iš Ade
laidės išvyko visas vagonas gimi
nių ir pažįstamų su klebonu Kūn. Kaz
lausku priešakyje...

***

Šio sezono baliavonių kulmina
cinis taškas -pasiektas Adelaidės 
studentų S-gos metiniame baliuje. 
L. Namų sienos beveik plyšo nuo 
gausios publikos. Puikiai dekoruota 
salė, geras orkestras, fuksų įvesdi
nimas, šventiškai nusiteikusi publi
ka, kartu su „šv. Agnieška“ ir „Vaikš 
čiojančių Jonu“, praleido keletą ma
lonių valandų.

Musų Pastogė Nr.26. 1971.7*5. psl.4

Adelaidė garsi ne vien lietuvių 
pasiektais kultūriniais pasireiškimais. 
Štai 29 gegužės Adelaidės latvių cho
ras atšventė 20 metų sukaktį. Ta pro
ga, latvių namuose Talava tikrai pui
kus pobūvis. Gauta sveikinimų iš 
Rygos, Amerikos, Vokietijos, Sydne- 
jaus ir Melbourno. Už Latvijos ribų 
jų choras Adelaidėje yra pats didžiau
sias. Šiuo metu jis turi 90 dainorių. 
Lietuvių vardu sveikino choro Lithu
ania dirigentė, solistė p. G. Vasiliaus
kienė. ***

Pajutęs vis kasdien įkyrėjančių 
našlystės dienų vienumą, teisininkas 
Mečys Rudzenskas staiga ėmė ir apsi
vedė p. B. Marcinkienę. Daug laimės 
ilgamečiams „Mūsų Pastogės“ skai
tytoj ams!

***
Trys panevėžiškiai: J. Račiū

nas, B. Abukevičius ir J. Zakaraus
kas, sriūbčiodami alutį L. Namų ba
re, sutarė įamžinti Panevėžio vysku
po K. Paltaroko atminimą. Pagal 
skulptorės J. Pocienės sukurtą pro
jektą, padarytas gražus Šv. Kazimie
ro kplyčios vieno lango spalvuoto 
stiklo vitražas. Ryškių spalvų žais
me matosi didinga Kristaus Karaliaus 
figūra. Gretimai jos ryškus Panevė
žio katedros frontas, vyskupo lazda 
ir mitra. Truputį žemiau, žalsvame 
fone Panevėžio miesto herbas. Žemu
tinėje vitražo dalyje - violetinės 
spalvos juostoje parašas - Pirmo 
Panevėžio Vyskupo K. Paltaroko 
atminimui, 1958. Darbas atliktas 
pasigėrėtinai.
Viskas kainavo virš $500. Reikia ma
nyti, kad tų trijų vyrų tikrai kilnų dar 
bą parems ir kiti panevėžiečiai, ku
rių Adelaidėje gana apstu.

* **
J. Bačiūno vardo bibliotekoje 

pirmo Australijos lietuvių metraščio 
išpardavimas vyksta labai gerai. 
Užkietėję pirkėjai laukė prie biblio
tekos durų 10 metų, kol gavo gana 
stambią nuolaidą.

***
Į Vilnių - pasimatyti su savo 

motina išvyko p. J. Baltutis su žmo
na. Po to, apvažiuos pasaulį ir grį
žęs į Adelaidę vėl vežios lietuvius 
su savo nuosavu taksi.

VI. Dumčius

VARŠUVOJ NUGIRSTA
—Netrukus Lenkijoje nustos 

dirbę lovas.
—Kodėl?
—Nes mirusieji miega kapuo

se, didvyriai ant laurų, studen
tai miega pamokose, žemdirbiai 
— ant šieno, darbininkai — su
sirinkimuose, priešas nemiega, o 
o partija budi.

***
—Jaunai merginai namai vi

suomet atrodo kaip kalėjimas, o 
vedusiai kaip darbo stovykla.

A.L.B. Apylinkių Valdyboms, 
Seniūnijoms, Jaunimo Kongreso 

Komitetams ir Visiems 
Lietuviams

Antrąjam Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresui numatyta data yra 1972 m. 
liepos mėn. 4 d. savaitgalis.
Kongresas įvyks Čikagoje, J.A-V.
Programoje numatyta:

Atidarymas (su parodomis ir 1.1.)
Studijų savaitė
Tautinių šokių šventė (numa
toma 2.7.72)

Kongreso stovykla vyks prie Toronto, 
Kanadoje.

Kongreso reikalams J.A.V. yra su
darytas Centrinis Kongreso Komi
tetas iš įvairių jaunimo organiza
cijų atstovų.
Į komitetą įeina Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos narė jau
nimo reikalams p. Lenkauskienė.

Kitų kraštų (ne J-A.V.) lietuviška
sis jaunimas atstovaujamas komi
tete per P.L.B. Jaunimo Sekciją.
(Vadovė p. Lenkauskienė)

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
DAINOS SAMBŪRIS REMIA

LIETUVIŲ NAMUS

Su apgailestavimu Daino Sam
būris atsisveikino su savo mecenatu 
A.A. Alfonsu Bikulčium. Vykdydami 
Jo priešmirtini pageidavimą sambūrie- 
čiai ir vadovybė, vietoje vainikų ant 
Jo kapo; pagerbė Jį įteikdami Klu
bo Tarybai $50.00 auką - Lietuvių 
Namų išlaikymui.

Melbourno Lietuvių Namų rūpes
čiai randa atgarsio ne tik pavienių 
melbourniškių širdyse, bet taip pat 
organizacijų vadovybėse. Tarp visos 
eilės organizacijų suteikusių Lietu
vių Namams piniginę paramą įsirikia
vo ir Dainos Sambūris. Po nepaprasto 
Melbourno Lietuvių Klubo narių su- 
sirinikimo paaiškėjus, kad Lietuvių 
Namai atsidūrė finansiniuose sunku
muose Dainos Sambūris neatidel ro
damas atėjo pagelbon paskirdamas 
tam reikalui $100.00. D-S.V.

RITOS TAMOŠIŪNAITĖS

SUŽIEDUOTINĖS
Rita Tamošiūnaite, Melbourno 

“Bevilčių” vadovė, š.m. birželio 
mėn. 19 d. priėmė sužieduotuvių 
žiedeli iš “Bevilčio” Valentino 
Mačiulaičio. Sužieduotuvės Įvyko 
p. Jono ir Birutės Tamošiūnu namuo
se Heidelberge, kur dalyvavo, be 
šeimininkų, sužadėtinio tėvai ponai 
Mačiulaičiai iš Dandenongo, kun. 
P. Dauknys, giminės “Bevilčiai” in 
corpore, krepšininkai ir gausus bū
rys jaunimo. Ta proga Įteikta “Be
vilčių” ir kitų dalyvių gražių dova
nų.

Sužieduotuvių vaišių metu žodį 
tarė Ritos tėvelis, kun. P. Dauknys 
ir padėkojo sužadėtinis Valentinas 
Mačiulaitis. Sužieduotuvių svečiams 
besilinksminant “Bevilčiams” be
dainuojant, rūgščiu kopūstų sunkos 
beieškant, persirito vidurnaktis, o 
paryčiui skirstytas! namo.

Laimės ir džiaugsmo Ritai ir 
Valentinui “Bevilčiams” su viltimi 
greit pasikeisti aukso žiedais.

IGA 

Australijos Lietuvių jaunimas palai
ko ryšius su Centriniu Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso Komitetu 
per Australijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybą.

Visos Lietuviškos organizacijos, 
apylinkės ir seniūnijos ir visi tau
tiečiai prašomi remti savo jaunimo 
komitetų darbus ir pastangas, kad 
kuo didesnis Australijos lietuvių 
Jaunimo skaičius galėtų dalyvauti 
2-jame Jaunimo Kongrese. Tinkamų 
jaunimo atstovų Australijoje mes 
turime daug.

Jaunimo kongreso veiklai ir darbams 
bei finansų organizavimui ir dele
gatų parinkimui yra sudarytos tai
syklės ir išsiuntinėtos visoms Apy
linkių Valdyboms, seniūnijoms ir 
Jaunimo kongreso komitetams.

Pagal galimybes jos bus skelbiamos 
kuo anksčiausia lietuviškoje spau
doje: „Mūsų Pastogėje“ ir- „Tėviš
kės Aiduose“ visų Australijos 
lietuvių žiniai ir informacijai.

A.L.B. Krašto Valdyba 
Narys Jaunimo Reikalams

J. Neverauskas

DAINOS SAMBŪRIO ALUTIS

Visi melbourniškiai džiaugia
mės girdėdami sambūriečius dainuo
jančius koncertuose ar Įvariuose 
tautinių švenčių parengimuose. 
Todėl ir sakome, kad kol jus sambū- 
riečiai dainuosite, mes visada būsi
me su jumis. Ir štai, sambūriečiai 
mus kviečia pabuvoti kartu su jais 
š.m. liepos mėn. 17 d. jų.ruošiamame 
Lietuvių Namuose Alutyje. - Sako, 
būsiąs kontinentaliais orkestras, jų 
pačių paruošta programa ir visa 
kita, kas reikia kad būtų geras ir 
linksmas pobūvis. O ir visas pelnas 
skiriamas Lietuvių Namams, kaip 
jų slenksčio mokestis.

Todėl išpildykime savo paža
dėjimą visada būti su sambūriečiais. 
•Įėjimas tik popierinėmis (ne skam
bančiomis) aukomis.

IGA

:MELBOURNAS SNIEGUOTUOSE

KALNUOSE

Ilgojo savaitgalio proga Mel
bourno “Neringos” klubas šnieguo- 
tuose kalnuose atidarė žiemos sezo
ną. Į atidarymą kartu su Neringiečiais 
vyko “Bevilčiai” ir nemažas būrys 
jaunimo.

“Neringos” vilos svetainėje 
šeštadienio vakare (19.6) įvyko 
oficialus atidarymas ir suneštinės 
vaišes p. Gabrielius Žemkalnis, 
Melbourno Apylinkės Pirmininkas 
tarė oficialųjį atidarymo žodį, o p. 
Jonui Gružauskui vadovaujant su
dainuota tradicinė daina. Vėliau 
“Bevilčiams” vadovaujant ir p. 
Vytui Straukui pritariant gitara, 
daina seke dainą.

Gražiai įsilinksminę Neringie- 
čiai ir svečiai, persiritus vidurnak
čiui, lipo į kalno viršūnę sniego 
pusnyse ieškoti vieno pražuvėlio 
Ar jis surastas, istorija tyli...

Sekmadienį vėl slidinėta, džiaug
tasi sniego papuoštais kalnų regi
niais, o vakare, prie bendros vaka
rienės, vėl linksmai pabendrauta. 
Neapsieita ir be pokštų, kada visi 
sutarę nukeliavo prie lenkų būstines 
vidurnakčio lietuviškų dainų koncer
tui.

Pirmadienį visi atsigaivinę 
sniegu ir gamtos grožiu, vienas po 
kito traukė Melbourno link tardami 
iki pasimatymo savaitgaliais prie 
sniego senio.

Raudona Nosis

i
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JAUNIMO LITERATŪROS

VAKARAS

Pirmojo Lietuviu Jaunimo Kon
greso metu Amerikoje, buvo iškelta 
mintis rengti muzikos - literatūros 
vakarus, kurių iniciatoriais ir iš- 
pildytojai būtų pats jaunimas, be 
vyresniųjų pagelboš.

Tą mintį įkūnijo Antrojo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kongreso 
Adelaidės Komitetas, suruošdamas 
tokį vakarą birželio 12 d. Katalikų 
Centro salėje.

Ne taip lengva rašyti, kada tiek 
Įvairių jausmų širdyje. Tai gėdos, 
pasididžiavimo ir paguodos jausmai.

Gėdos, kad mes, senesnioji ir 
vidurinioji kartos, kurios Lietuvoje 
užaugom ir subrendom, kurie matėm 
savo Tėvynės grožį ir didžiavomes 
jos laimėjimais pasiektais per taip 
trumpą Nepriklausomybės laiką, tie, 
kurie dideliais patrijotais save va
dinam ir garsiai šaukiam apie savo 
meilę Lietuvai, tie, kurie nepasiti
kim mūsų jaunimu, bijodami, jog 
kada mes išmirsime, žus ir lietuviš
kas žodis ir lietuviška veikla Aus
tralijoje - kur tie “mes” buvome 
12-ta birželio?

Atsakysiu R. Kubiliutes skaity
tais žodžiais iš : “Kur Tu, Simai?” 
“Tik Lietuvos šaukiantis balsas 
užgeso ir nutilo. Tie kurie išbėgo 
su šv. Rašto žodžiais širdyse ir 
lūpose: ‘Lietuva, jei Tavęs kada 
nors išsižadėsiu, te nudžiusta man 
dešinė ranka ir te prikempa liežuvis 
prie gomurio...’ Tie, kurie tuos 
žodžius, kaip malda kartojo, šian
dien naujose rezistencijose prie 
šilto židinio ir T.V..... ’ ’

Sugėdino mus jaunimas ir pasi
teisinimo žodžio surasti negalim. 
Akis nuleidę sėdėjom, kad nematy
tume tuščių vietų salėje.

Pasididžiavimo jausmas, kad 
mūsų jaunoji karta, iš kurios nei 
vienas nematė savo krašto, apie 
kurį tik girdėjo iš tėvų ar mokytoju 
pasakojimo, parodė tokia, didele 
meilę savajai Tėvynei. Jie tai Įrodė 
iš savo pasirinktų programoje išpil
domų dalykų ir iš jų perdavimo.

Kiekvienas asmuo ar tai skai
tydamas, deklamuodamas ar dainuo
damas išreiškė gilų jausmą, neme
luotą meilę savo tėvu šaliai, dideli 
supratimą laisvos ir pavergtos tau
ros išgyvenimams ir šių dienų prob
lemoms.

Paguodos jausmas, kad tokį 
jaunimą turėdami savo priešaky, ne
turime bijoti, kad išnykus vyresniajai 
kartai, išnyks lietuvybė ir nebus kam 
prižiūrėti mūsų Kultūros Centrus:- 
Lietuvių Namus ir Katalikų Centrą, 

. nebus kam mokinti priaugančią kar
ta lietuviu kalbos, tautiniu šokiu, 
puoselėti lietuvišką dainą, lietuviš
ką knygą.

Jaunoji karta vis daugiau perima 
pareigas iš vyresniųjų Įnešdami nau
jų idėjų, šviežio oro.

Prieš vakaro pradžia M. Neve- 
rauskaitė paprašė tylos minute pagerb 

ti 11-to birželio mirusi didelį visuo
menes veikėja^ ir jaunimo draugą 
V. Raginį.

Kadangi šis vakaras buvo suriš •' 
tas su išvežtųjų į Sibirą minėjimu, 
publika buvo paprašyta neploti.

Pagrindine mintim literatūros 
vakarui, jaunimas pasirinko Tėvynės 
kančias ir vargus pirmoje dalyje - ir 
antroje: Tėvynės meilė ir kaip mū
sų rašytojai bei poetai savo kūrybo
je tą meilę išreiškia.

Programa vyko ne scenoje, kaip 
yra priprasta, bet pačioje salėje 
prie staliukų, prie kurių sėdėjo ir 
žiūrovai.

Įžangos žodis buvo pradėtas 
visiškoje tamsoje, vėliau tęsėsi 
prie vienintelės žvakes šviesos.

Baigus kalba, skaitytoja žvakę 
užputę. Užsidegus švieselei prie ki
to stalo,, programa vyko toliau.

Dalyviai buvo apsivilkę juo
dais ar tamsiais drabužiais taip, 
kad žvakių buvo apšviesti tik jų 
veidai.

Programa tęsėsi be jokio sus
tojimo pusantros valandos, bet pra
bėgo kaip 30 minučių.

Išpildyti buvo šie dalykai: 
“Jaunos Mintys” R. Kubiliutes, 
“Jaunimo Giesmė” Maironio, “Sniokš 
čia Sraunios Upės” Liet. Kovotojų 
Daina, “Mortuus Voco” Putino, 
“Vizija” Giedraičio, “Tremtinio 
Malda” Brazdžionio, “Varpas” 
Kudirkos, “Araš\Krėvės, “Simai, 
kur tu?” Pusdešrio, “Snaudalis 
Dirvonėlyje” Andriušio, “Tėviškės 
Sodai” Brazdžionio, Ištrauka iš dra- 
mos “Mindaugas” Marcinkevičius, 
ištrauka iš “Mūsų,Vargai” Maironio, 
“Be Tėvynės” Bradūno. Pianinu 
R. Kubiliutė išpildė “Viziją” Jau
čiaus ir “Paskendusi Katedra” 
Debussy; “Gulbės” Baumer, pa
skambino J. Mockūnas.

Vis labiau populiarėjanti nau
ja grupė “Katės ir Kačiukas”, ku
ria sudaro V. Brazuskaitė, L. Lau- 
nikaityte, ir L. Ruzinskaitė, gita
ra pritariant L. Vasiliūnui, padaina
vo “Stoviu aš Parimus” ir “Leis
kit Į Tėvynę”.

Be paminėtu asmenų dar daly
vavo:
V. Bardauskaitė, R. Staugaitė, A. 
Stepanienė (jun) J. Neverauskaitė, 
R. Radzevičiūtė, J. Vitkūnaitė, V. 
Neverauskas (jun), R. Pocius, A. 
Bernaitis.

Pasibaigus programai, kun. 
Kazlauskas labai šiltais žodžiais 
padėkojo jos išpildytojams, pabrėžęs 
kad tokio vakaro dar nėra buvę ir 
apgailestavo kad yra neįmanoma jo 
pakartoti visur, kur gyvena bent vie
nas lietuvis.

Krašto Valdybos narys jaunimo 
reikalam J. Neverauskas pasakė, kad 
jam teko iš arti stebėti jaunuolius 
ruošiant šią programą ir jis buvo 
nustebintas jų pastangomis ir giliu 
lietuviškos kultūros supratimu pasi
renkant medžiaga literatūros vakarui

Mielas jaunime! Nulenkę gal
vas atsiprašome, kad neišgirdome 
Jūsų balso šaukiančio laikraščiuose<

Melbourne Jaunimo Komitetas.
sėdi iš kairės:- D. Juškaitė, sekretorė; R. Vaitiekūnaitė, narė; H. Antanaitis, 
pirmininkas, D. Saženytė, narė; L. Baubinaitė, iždininkė; stovi iš kairės:- 
P. Jokūbaitis,_ sekretorius’, A. Milvydas, narys; V. Špokevičius, narys! R. Šar
kis, vice-pirmininkas.

LATROBE VALLEY

Š.m. birželio mėn. 13 d- minint 
Baisiojo Birželio trėmimų 30-ties 
metų sukaktuves, seniūno p. V. 
Pleškūno pastangomis buvo, gedulo 
ženki an, pusiau stiebo Morwell’io 
vėliavų aikštėje, iškeltos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tautinės vėlia
vos. Kurios bylojo, kad jau spėjo 
prabėgti 30 metų nuo masinio Lie
tuvių ir kitų pabaltijos tautų geno
cido pradžios-

Kartu patvirtindamos, kad nors 
mūsų tautos ir yra laikinai, bolše
vikų, pavergtos, bet nenugalėtos.

Ir mes norėdami nugalėti di
delį ir labai klastingą priešą varto
kime jo priemones bei metodus. 
VISU ŠALIŲ LIETUVIAI 
VIENYKITĖS KOVOJE 
PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ

Latrobietis-

PERTHAS.

Birželio Įvykių minėjimą šiais 
metais Perthe suruošė vieni lietuviai.

Į pamaldas, atvyko dalis jaunimo 
tautiniais rūbais. Jaunimas nešė vė
liavą ir dalyvavo pamaldose su tau
tine vėliava per rišta šydu. Tai die
nai pritaikintą pamokslą pasakė Kun. 
L. Kemėžys. Po pietų visi rinkosi 
Į Leedevilles salę tolimesniam mi-
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ir skelbimuose ir prašome tik vieno: 
nenuleiskite rankų, nenusivylkite 
dėl mūsų parodyto abejingumo. 
Sparnus iškėlę aukštai skraidykit, 
nes jaunystė ir tikėjimas daug gali.

Pagarba Jums,
Valė Neverauskiene

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Nariui

VACLOVUI RAGINIUI

mirus, Jo žmonai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 
L.A.S. Adelaidės Skyrius

PADĖKA

Mūsų gili padėka jums mieliems kaimynams, draugams, pažįstamiems, ben
dradarbiams ir giminėms už gausų dalyvavimą visose laidotuvių apeigose, pa
lydint mano vyrą a.a. Leoną Zigaitį į amžinybę.

Taip pat Kun. P. Butkui ir Kun. P. Mortūzui už palaidojimą, Šv. Mišias ir 
giesmes.

„Dainos“ choro vadovui ir choristams, taip pat ir A. Plūkui už suorga
nizuotą gražų pagiedojimą bažnyčioje.

„Aušros“ Tunto Tuntininkui ps. V. Deikui už jautrius atsisveikinimo 
žodžius kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame už jūsų visų atsilankymą, už jūsų maldas, užuojau
tas, gražias gėles ir Mišių aukas.

Esame labai patenkinti Lietuvių Laidojimo Biuro Funerals of Distinction 
Fairfield patarnavimu.

Albina Zigaitienė ir dukterys Gražina ir Julija
***•

nejimui.
Minėjimą atidarė Valdybos Pir

mininkė ir po įžanginio žodžio, pa
kvietė visus sustojus pagerbti mūsų 
tautos žuvusius kankinius. Paskaitą 
skaitė Dr. Budrikis apibudindamas 
visas mūsų tautos kančias ligi šių 
dienų Simu Kudirka.-

Meninėj dalyj J. Stankevičius 
pasakė eilėraštį, V. Baronas paskai
tė „Lietuvos kario jausmas gyvas“, 
A. Pasezkaitė eilėraštį, Taškunas 
solo pagrojo „Lietuva brangi“, V. 
Lukošius paskaitė „Partizano svajo
nės“ ir tuo pačiu buvo gyvas paveiks
las vaizduojąs šių dienų Lietuvos 
padėti.

Prieš baigiant programą pirmi
ninkė pakvietė p. Taškūną duoti pla
tesnį pranešimą apie lietuviškų kny
gų ir. apie Lietuvą W.A. Universiteto 
bibliotekoj. Po to dėka B. Jaso buvo 
paklausyta radio programos transliuc 
jamos Sibiro lietuviams per Filipinų 
radio stotį.Po minėjimo buvo pasi
vaišinta kavute ir praleista keletą 
valandų kartu.

L

Pertiškis.

Rusai siekia kuo daugiau iškasti 
gintaro Baltijos jūroje. Neseniai pra
dėti darbai įrengti naujai Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) gintaro kombinato kasyk 
lai. Pernai minėtas kombinatas papuo
šalams panaudojo 458 tonas gintaro. 
Naują kasyklą manoma galutinai už
baigti 1974 metais ir tais metais gin
taro gauti iki 1150 toną per metus ir 
daugiau. Rusai patikina, panaudoję ir 
Tass agentūrą:gintaro atsargą turė
sią pakakti dar ilgiems metams...

***

Darius Gečiauskas ir Alvidas Dulinskas Mokyklos vakaro programoje.

Musų Pastogė Nr.26. 1971.7.5. psl.5

5



SYDNĖJAUS MALDOS NAMAI.

Ar lietus lyja, saulė šviečia, pa
vasaris ar rudenėlis, kiekvieną sekma
dienį mūsą broliai sydnėjiškiai bliz
gina savo automobilius, ponios ištrau
kia iš skrynių geriausias skrybėles ir 
visą šeimą susisodinę vyksta į Lid- 
combo lietuviškas pamaldas Švento 
Joachimo bažnytėlėje, kur lietuviai 
turi įnamių teises. Čia girdime kun. 
P. Butkaus ir kun. P. Martūzo poetiš
kus pamokslus. Čia atliekomos krikš
to, jungtuvių ir laidotuvių apeigos. 
Čia taip pat prie bažnytėlės turime 
savo parapijos Sekmadienio mokyklą, 
kuriai globojant kun. P. Butkui, jau 
eilė metų vadovauja energingoji p. 
E. Badauskienė su būriu pasišventu
sių mokytojų. Tai vargo mokykla, ku
rioj mūsų mažieii mokosi lietuviškai 
kalbėti, skaityti, rašyti ir įsisąmonin
ti Tėvynės Lietuvos pažinimą savo 
jaunose širdelėse. Garbė šiems pasi
šventėliams, nes jie stato paminklą, 
kurio nei lietūs, nei audros, nei laiko 
bėgis nebeišnaikins.

Čia taip pat prisiglaudęs vargin
gas lietuviškų laikraščių ir knygų 
kioskelis.

Bet mūsų klebono nusim.inimui ne 
visada ši bažnytėlė pilna. Vasarą, ka
da saulutė šypsosi ir paplūdimiai vi
sais Pacifiko krantais vilioja, ji labai 
patuštėja. Tačiau visvien šventoriuje 
sutiksime įvairių organizacijų vadovų 
ir net asmenų, kurių santykiai su kata
likiška malda jau senai yra nutrūkę, tai 
taip vadinami „politiniai kątalikai“. 
Jie čia ateina susitikti su pažįstamais, 
kitus pamatyti ir patiems pasirodyti, 
-svarbiausia juos čia atveda lietuviš
kumas pasiilgimas savųjų.

0 kartais ši bažnytėlė taip per
pildyta, kad suolai lūžta. Tai reko
lekcijų, didžiųjų religinių ir tautinių 
metu. Tas kaip tik parodo kur tas „tik 
tik“ pas mus yra ir kokia didelė šir
dies ir proto jėga susikaupia, kada su
jungti religiją ir tautiškumą į vieną 
harmoningą vienetą. Juk dar neišblė
so tie audrinigi atsiminimai vokiečių 
okupacijos metu Vilniuje, kada Sv. 
Jono bažnytėlėje A.A. kun. Lipniūnas 
skelbė mesijanišką mūsų tautos pri
sikėlimą laisvam, nepriklausomam 
gyvenimui. Ir visiems užgiedojus Mai
ronio „Marija, Marija...“ ir Tautos Him
ną, žvakės gesdavo ir bažnyčios skitam 
tai drebėdavo. Visi „bezbožninkai“ ten 
susirinkdavo ir grįždavo namo atgimę 
dvasiniai ir tautiniai.

Kaip tik daugiau šitokios dvasios 
mums reikėtų emigracijoj, kur sąlygos 
yra daug palaidesnės. 0, rodos, taip 
aišku-pagrindinuose dalykuose turime 
siekti vienybes, o šalutiniuose didžiau
sios tolerancijos ir parodę geros va
lios ir širdingai padavę viens kitam 
ranką kartu dirbkime mūsų brangios 
tėvynės laisvei.

Bet Lidcombės bažnytėtėjį jaučia
mas ir ekumeninis momentas. Čia mū
sų garbaus muziko ir menininko p. A. 
Pluko suorkestruotas jaunimo Sv. Mi
šios keletą kartų nuskambėjo būgnų 
ir trimitų garsais. Be pagyrimų girdė
jome ir skundų, kad, girdi, daug kam 
visi rožančiai susimaišė kai būgnus 
išgiido, o trimitai lyg į karą šaukė . 
Daug kam atrodė, kad ši nors ir gra
ži muzika bažnyčioje lyg ir per daug, 
lyg ir trugdo susikaupimui bei tyliai 
širdies maldai.

Lyg tai išgirdęs Šv. Tėvas Romo
je šį penktadienį (16.4; ’71) pranešė 
kad ne kiekviena muzika tinka bažny
čioje. Jis kvietė labai apsvarčius pa
rinkti liturgijai muziką ir įspėjo: „Ne 
viskas yra pripažinta. Ne viskas yra 
teisėta. Ne viskas yra gera“. Jis sakė, 
kad priimtina, muzika turėtų apimti 
„meno garbingumą su maldos jautrumu“. 
Popiežius pareiškė tūkstančiui susi
rinkusių italų bažnytinės muzikos 
Mūsų Pastogė Nr.26 1371.7.5.

ekspertų po to, kai Vatikano Liturgi
nė Kongregacija atnaujino seną kovą 
atsikratyti tokiais vestuvių maršais 
kaip „Here comes the Bride“ bažny
tinėse apeigose. Kongregacija skatino 
vietines bažnyčias atmesti ką Vati
kanas jau senai kritikavo kaip „per- 
fumuotą muziką“.

Popiežius kalbėjo apie liturginę 
muziką bendrai nesileisdamas į de
tales. Tačiau jis pareiškė, kad kai 
kuri jaunimui skirta muzika galėtų 
būti atlikta jaunimo susirinkimuose už 
bažnyčios ribų, lyg tokia muzika bū
tų netinkama „įžengti į šventyklą“.

Tai buvo kaip ir netiesioginis nu
rodymas į kai kurias „Beat Mass“ mu
zikos formas.

G.J. Demberagas.

PAS VENGRUS

Š.m. birželio 27 d. Melbourno 
vengrų bendruomenė Kew Town Hall 
buvo surengusi Vengrijos Nepriklau
somybės netekimo ir 1956 m. tautos 
sukilimo prieš komunistinę priespau
dą minėjimą.

Gausioj publikoj, kuri visiškai 
užpildė didoką salę matėsi daug 
vengriškų uniformų ir tautiškais rū
bais pasipuošiusių mergaičių. Sve
čių tarpe buvo eilė Viktorijos ir Cen 
tro valdžios parlamentarų ir šiaip 
žymių australų.

Labai įspūdingas buvo minėji
mo atidarymas, kada kariško trimi
to garsas skelbė ir lydėjo iškilmin
gą įnešimą vėliavų, išsirikiuojan
čių prieš vengrų trispalvę gražiai 
papuoštą sceną.

Įžanginioj kalboj, pas akytoj 
bičiulio australo, girdėjome apie 
tūkstančio metų Vengrijos istoriją, 
apie amžiną vengrų tautos laisvės 
troškimą ir apie žiaurų 1956 m. su
kilimo truškinimą sovietų tankų or
domis. Kalbėtojas pagarbiai primi
nė kardinolo Mindszento likimą, 
kuris 1948 dėl neteisingų kaltinimų 
suimtas išlaikė negirdėto žiaurumo 
tardymą, smegenų plovimą ir kan
kinimą, ir nors jam būtų buvus pro
ga persikelti į Romą atsisakė ap
leisti savo kraštą ir tebegyvena 
Amerikos atstovybės jam suteikta
me prieglobstyje.

Labai' įdomi programa buvo su
daryta iš vengriškos muzikos, ven
grų tautinių šokių ir savotiško tele
vizijos, radijofono ir spaudos mon
tažo, atvaizduojančio modernaus 
pasaulio rėksningą nesąmonę, tam 
prieš pastatant amžiną Dievo tiesą.

Reikia stebėtis Melbourno ven
grų bendruomenės gyvybingumu, ku
ris reiškiasi dideliu skaičiumi (apie 
keturias dešimt!) brangiais ir sko
ningais kostiumais apsirengusių šo
kėjų, darniai ir temperamentingai 
atlikusių daugybę šokių ir aukštu 
meniniu lygiu smuiko ir fortepijono 
solistų. Visas parengimas buvo per
sunktas karšta vengrų patrijotine 
dvasia.

Ypatingai minėtina yra ugninga 
australo visuomenininko p. Santa 
maria kalba, kurioje kalbėtojas ap
žvelgė pagrindinę mūsų laikų prob
lemą - žūtbūtinę kovą tarp laisvo 
pasaulio ir sovietinio tirono. Pats 
būdamas kilęs iš italų žemdirbių 
tėvų gerbiąs savo tautos kultūrinį 
palikimą ir ragina vengrus neišsi
žadėti savo kalbos ir savo kultūros.

Minėjimas buvo baigtas vėlia
voms, šokėjams ir menininkams su
stojus scenoje, grojant vengrų tau
tos himną, ir giedant publikai.- y p 

***

Čekoslovakijoje , Usti miestely, 
kasmet vykstančiose jaunųjų smui
kininkų varžybose, šiais metais 
pirmąsias ir antrąsias vietas laimė
jo trys Vilniaus M.K. Čiurlionio vid. 
meno mokyklos mokiniai: Algirdas 
Paukštė, Vyt. Mikeliūnas ir kt.

ELTA.
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SOVIETAI BIJOSI TIESOS Rimties valandėlei
jautrumą 
iškėlimo 
Suomijo-

Sovietų nepaprastą 
Baltijos valstybių padėties 
reikalu žymi įdomus įvykis 
je. Žinomas suomių dienraštis „Uusi 
Suomi“ (Naujoji Suomija š.m. balan
džio 25 d. paskelbė užsienio reika- 

’lų žinovo pavarde nepasirašytą 
straipsnį apie Estiją. Autorius nu
rodė į dabartinę~Estijos padėtį, pri
minęs, kad laisvosios Estijos bei 
kitų Baltijos valstybių paskirti 
diplomatai tebedirba visoje eilėje 
Vakarų pasaulio valstybių.

Rusų reakcijos neteko ilgai 
laukti. Į laikraštį su protestų krei
pėsi ligšiolinis Sovietų Sąjungos 
ambasadorius Pelinsky (jį neseniai 
pakeitė iš Stockholmo atkeltas Šve
dijoje buvęs ambasadorius). Sovie
tai pažymėjo, kad tokiais straips
niais kenkiama geriems Rusijos ir 
Suomijos santykiams.

Sovietų atsakymas apie „netie
są“ buvo ne tik paskelbtas Suomijos 
komunistų laikrašty, bet, jo atspau
das, per ištisą puslapį, įdėtas, ru
sams pageidavus, ir Estijos laik
raščiuose. Savo nuomonę pareiškė 
ir Suomijos užsienio reik, ministe- 
ris Karjalainen. Jis teigė: „Uusi 
Suomi“ pasirodęs straipsnis - „ne
teisingas“, bet Suomijos vyriausy
bė, būdama demokratinė, negali sa
vo spaudos varžyti.

Įvykis aiškiai liudija ę sovietų 
vyriausybė susijaudinusi...Šiuo me
tu dar nežinoma tolesnė -šio „inci
dento“ eiga.

Kad straipsnis suomių dien
rašty laikomas, Maskvos akimis, 
„provokaciniu“, nes jis skaitytojams 
atskleidęs Baltijos kraštų likimą, 
išeivių veiklą ir kt., liudija Tass 
agentūros išsiuntinėtas komentaras. 
„Komj. Tiesa“ Vilniuje jį įdėjo 
gegužės 15 d. numery. Nurodoma, 
juos suomių dienraštis „Uusi Suomi“ 
išspausdienęs „provokacinį antita
rybinį straipsnį, kuriame priešingai 
visų žinomiems istoriniams faktams 
grubiai iškraipoma tarybinį Pabal
tijo kraštų respublikų padėtis. Mi
nėto provokacinio išpuolio tikslas 
aiškus - pakenkti sėkmingai besi
vysiantiems TSRS ir Suomijos geros 
kaimynstės santykiams, kurie, ma
tyti, nepatinka kai kuriems Suomijos 
ir užsienio reakciniams sluoksniams

Taigi, kai kalbama apie provo
kacijas ir dar Suomijoje, tai tik įro
do, kaip piktai reaguoja rusai. Bet... 
naudinga ir skaitytojams Lietuvoje 
patirti, kad priversta būti „draugiš
ka“ ir neutrali Suomijos valstybė 
vis dėlto turi gyventojų sluoksnius 
kurie gerai supranta Baltijos tautų 
padėtį ir ją teisingai įvertina.

— Namai be moters lieka 
liūdni, bet be vaikų jie yra mi
rę. Frank O’Connor

PADĖKA
Mano brangiam tėveliui a.a. Leonui Zigaičiui gegužės mėn. 25 d. mirus, 

man ir mano šeimai užuojautas pareiškusioms organizacijoms:
Sydnėjaus Studentų Vadlybai ir nariams, Sydnėjaus Apylinkės Valdybai, Sporto 
Klubui „Neris“, Tautinių šokių Grupei ir vadovei ir „Aušros“ Tuntui iš visos 
širdies dėkoju.

A.A. JUOZUI BARONUI

staiga mirus,Jo žmoną A. Baronienę, sūnus Gedeminą, Kęstutį ir 
Mindaugą ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų kūrėjui, Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos Garbės Pirmininkui

A.A. VACLOVUI RAGINIUI

mirus, skausme ir liūdesyje likusią jo žmoną p. Oną Raginienę ir artimuosius 
giliai atjaučia ir kartu liūdi.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI

ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas.
o Šventenybė popiežius Paulius 

VI liepos mėnesui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:
b endrąj ą - Kad krikščionys 
žodžiu ir darbais priešintųsi nuolat 
augančiam gedimui, tinkamai panau
dodami Evangelijos moralines ver
tybes.
m i s i j ų - Kad Bažnyčia misijų 
kraštuose taptų atsparesnė savo 
ištikimybe Kristaus Vietininkui. 
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU _ TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE! Liepos mėnesis 
skirtas ŠVENČIAUSIOJO KRISTAUS 
KRAUJO garbei.

Brangus Broli, Sese,

Mes turime savo akis dažnai 
kreipti j Nukryžiuotąjį. Jame atpa
žįstame Dievą, kuris mus yra sutvė
ręs, kuris myli ir kuris mirė už mus 
ant kryžiaus. Be to, mes turime sa
vęs dažnai klausti - kuo atsilygin
siu Viešpačiui, kuris mane pakvie
tė iš nebuities gyvenimui, manė 
sutverdamas? Kaip turiu mylėti 
mano Sutvėrėją, kuris mane taip 
labai pamilo? Ir kaip privalau gy
venti Išganytojui, kuris mirė iš 
meilės man?

Jo krucifiksas yra mums dieviš
kosios išminties parašytoji ~knyga- 
Iš jos mokomės suprasti - koks di
delis blogis yra nuodėmė, būtent, 
kad nuo jos atpirkdamas pasaulį 
Dievas mirė žiauriausia mirtimi. 
Panašiai iš jos mokomės - koks šiam 
bingas yra pragaras, nes nuo jo va
duodamas Viešpats mirė ant kry
žiaus. Pagaliau, iš jos sužinome - 
kaip nuostabus bus mūsą prisikė
limas iš mirusiųjų, pasiektoji gar
bė, šlovė ir mūsų dangiškoji laimė, 
jei taip noriai Išganytojas mirė, i- 
dant mums tai visa užtikrintų!

Kun. S- Gaidelis, S.J 
PLUNKSNOS KLUBO

SUSIRINKIMAS.

Birželio 19 d. p.p. Skrinskų bute 
įvyko Plunksnos klubo susirinkimas, 
kuriame Dr. L. Petrauskas papasako
jo savo įspūdžius iš Lietuvos, iš ku
rios jis nesenai buvo sugrįžęs. Buvo 
pasikalbėta ir pasidalyta nuomonė
mis. Bėgamuose reikaluose buvo ap
svarstyta Pulgio Andriūšio minėjimo 
reikalai ir naujų narių priėmimo klau' 
simas.

Posėdžiui pasibaigus ponia 
Skrinskienė pakvietė prie turtingai 
paruošto vaišiu, stalo tęsti kalbas. 
Daugumos nuomone vyravo kad reikia 
gyvinti Plunksnos klubo veikla.

Gražina Zigaitytė ir šeima

Pertho Ap. Valdyba ir tautiečiai

Adelaidės Lietuviu Sąjungos Valdybe
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VISI Į KOVO BALIU!

Kaip jau daugumas sydnėjiskių 
žino, šių metų liepos 10 d. (šešta
dienį) Ukrainiečių salėje Lidcombe 
Sydnėjaus kov iečiai rengia savo 
metinį balių. Niekuomet sydnėjiš- 
kiai lietuviai dar nėra apsivylę ruo
šiamais Kovo bent kuriais parengi
mais, todėl, ypatingai jų metinis 
balius, bus šaunus. Neskaitant jau 
geros muzikos, bufetų su ska niais 
užkandžiais ir gėrimais, programoje 
pirmą kartą bus parodytas Lietuvių 
Televizijos pusvalandis, kurio dalį 
artistų ir dainininkų jau ne vieną 
kartą esame su pasigėrėjimu stebė
ję. Tačiau, šiame pusvalandyje, be 
mums jau visiems gerai žinomų, pa
matysime ir išgirsime keletą visai 
naujų profesionalų „žvaigždžių“, 
taip kad savo atėjimu, pamatę gerą 
programą, linksmai pasidžiaugę, 
paremsime ir koviečius sportininkus, 
kurių taip išaugęs klubas yra reika
lingas finansinės jūsų paramos. Tat 
iki pasimatymo K 0V0 BALIUJE

GREITASIS ČIUOŽIMAS

Australijos lietuvių tarpe mes 
turime tur but tik vieną sios Įdomios 
sporto šakos reprezentantą, sydnė- 
jiški kovieti Viktorą Bagdonavičių, 
kuris Australijoje yra vienas iš ge
riausių ir yra laimėjęs paskiruose 
nuotoliuos pirmąsias ir antrąsias 
vietas. Be greitojo čiuožimo Viktoras 
labai mėgsta ir kitą žiemos sporto 
šaką - slidinėjimą ir per paskutinią
sias lietuvių žiemos šventės slidi
nėjimo varžybas, vyrų grupėje jis 
laimėjo visas pirmąsias vietas.

Būdamas odontologijos studentas 
ir turėdamas 20 metų amžiaus Viktoras 
šiuo metu ypatingai yra atsidėjęs 
greitajam Čiuožimui, nes jis nori su 
savo atsiektais laimėjimais užsitikrin
ti sau vietą būsimoje žiemos olimpia
doje Japonijoje reprezentuojant Aus
tralijos rinktinę, kas, atrodo, jam tik
rai turėtų pasisekti ir visų sportinin
kų, ypatingai koviečių vardu, jam lin
kime tik geriausios sėkmės.

Nenuostabu, kad Viktoras nuo 
pačių savo jaunystės dienų yra labai 
geras sportininkas, ką, pamatęs ji 
kalnuose slidinejant, pareiškė vienas 
garsusis buvęs olimpinis austras sli
dinėjimo instruktorius. Augęs dakta
rės ir dantų gydytojo Kosto Bagdona
vičiaus šeimoje, jis jau ankstyvoje 
jaunystėje savo tėvelio, buvo supa
žindintas su pirmaisiais sportiniais 
žingsniais. Kostas Bagdonavičius,

V. Bagdonavičius laimi II-sios 
lietuvių žiemos varžybas. 

po Dr. L. Petrausko antrasis nesens
tantis mūsų sportininkas, savo ilgąją 
sportinę karjerą, pradėjo Lietuvoje 
Joniškio gimnazijoje, kuri buvo pa
dariusi didžiulę sensaciją tuo laiku 
Kostui vadovaujant laimėjo Lietuvoje 
gimnazijų antrąją vietą. Vėliau stu- 
dantavimo laikais, Kostas žaidė gar
sioje Grandies krepšinio rinktinėje ir 
yra Estijoje reprezentavęs Lietuvos 
krepšinio rinktinę. Šiuo mętu Sydneju- 
je Kostas reprezentuoja Kovą stalo 
tenise ir laisvu laiku atsiekia gražių 
laimėjimų golfe. Tikrai gražu ir svei
kintina, kai abu tėvas ir sūnūs dabar 
aktyviai žaidžia ir reprezentuoja mūsų 
lietuviškąjį Sydnėjaus Kovą. Tai yra 
labai gražus pavyzdys visiems.

Norint supažindinti mūsų lietu
vius sportininkus ir skaitytojus su 
šia mažai mums žinoma sporto šaka, 
kreipiausi i ši greitojo čiuožimo ir 
slidinėjimo čempioną Viktorą Bagdo
navičių, prašydamas savaisiais įspūd
žiais pasidalinti ir su mumis, ką jis 
labai mielai ir padarė.

Greitasis čiuožimas, kaip ir le
do rutulys, bei figūrinis čiuožimas 
yra olimpinė sporto šaka, pradėjo 
Viktoras, tik gaila, kad Australijoje 
šios žiemos sporto sakos dar nėra 
labai išpopuliarėję ir neturi daug savo 
pasekėjų, vien tik dėl to, kad sąly
gos čia yra gana menkos žiemos spor
tui. Iki šiol, nežiūrint šių sunkumu 
Australija jau eilė kartų buvo paski
rose žiemos švenčių olimpiadose 
reprezentuota, nors geresnių rezul
tatų ir nebuvo atsiekta, nes pav. grei
tajam čiuožimui mes turime ledo ta
kus tik 14 ilgio, palyginus juo su ki
tais kraštais, turinčiais pilno ilgio, 
kuriuose ir rezultatus galima geresnius 
atsiekti.

Sekančiais metais 1972 Japoni
joje Įvyks Žiemos Olimpiada ir mes 
darysime viską, kad galėtume tinka
mai reprezentuoti Australiją ir grei
čiausiai, vien tik dėl lėšų trukumo 
greitajame čiuožime bus pasiųstas tik 
vienas čempionas, todėl kompeticija- 
yra labai didelė, nors būtų daug tiks
liau, jeigu paskiruose nuotoliuose 
galėtų dalyvauti tų nuotolių laimėto
jai. Labai daug galimybių turi patekti 
buvęs laimėtojas iš Melbourno, ku
ris jau Australiją reprezentavo 1968 
metų olimpiadoje Gothenburg, Švedi
joj. Kol kas dar niekas nebuvo išrink
tas ir, žinoma, kartu su kitais ir aš 
labai atydžiąi treniruojuosi atsieki
ami įstojimo laiko, kai per rinkimu 
Australijos varžybas pažiūrėsim 
kas bus geriausias-

Šiuo metu aš su kitais čiuoze- 
jais turiu treniruočių rungtynes dų kai 
tus per savaite Sydnėjuje, tai trečia
dieniu vakarais Canterbury čiuožyk
loje ir šeštadieniais Prince Alfred 
Park. Šeštadienių popietėmis yra 
tarpklubiųės lenktynės dėl čempiono 
dovanos ir pernai metais tik du punk
tai skyrė pirmųjų dviejų vietų laimė
tojus, nežinant iki pačios pabaigos 
kas taps laimėtoju. Šių metų sezono 
kova yra dar kietesnė, norint kiekvie
nam laimėti sau vieta į olimpinę ko
mandą.

Canterbury varžybos vyksta - dau
giau individualiniai, duodant galimy
bių kiekvienam čiuožėjui parodyti sa
vo asmenišką pajėgumą. Šiuo metu 
po užsidariusio pačio didžiausio žie
mos sporto stadiono-čiuožyklos 
Burwoode, praeitų metų kovo mėnesi 
atsidarė visus metus veikianti Can
terbury čiuožykla, prie ko labai daug 
prisidėjo savo savanorišku darbu 
visų šio sporto mėgėjai. Šia čiuožyk
la tvarko Ledo Čiuožimo Klubas ir 
visas pelnas yra skiriamas populia
rinimui ir išplėtimui šios sporto ša
kos. Ateityje tikimasi pastatyti didės 

nis ir daug geresnis žiemos čiuožimo 
stadionas, nes žiemos sportas ypa
tingai slidinėjimas ir čiuožimas Aus
tralijoje paskutiniu laiku labai popu
liarėja ir auga ir žmones isisamonėja, 
kad šios žiemos sporto šakos būda
mos tokios sveikos ir geros, gražiai 
ir rimtai egzistuoja ir Australijoje.

V. Bagdonavičius ir šiais me
tais tikisi, jeigu tik tuo laiku jam ne- 
sutrugdys Australijos greitojo čiuo
žimo varžybos, savo nugalėtojo var
dą tinkamai ginti ir lietuvių žiemos 
šventėje, kuria rengia Canberros Vil
ko klubas. Sėkmės mūsų jaunajam 
sportininkui tiek greitojo čiuožimo, 
tiek slidinėjimo sporto šakose ir mes 
tikimės, kad tai bus pirmasis^lietu
vis, reprezentavęs Australija Žiemos 
Sporto Olimpiadose. ‘ A L

SPORTO REPORTAŽAS IŠ

MELBOURNO

VARPAS - COBURG 52:16
. (23j6) .

Berniukiai žemiau 16m
Šį kartą priešininkas buvo silp

nokas, ir resultatas galėjo būti aukš
tesnis mūsiškių naudai. Taškus pel
nė: Braniška 25, Leknius 15, Siman- 
kevičius 9, Liubinas 2, Mucenie- 
kas 1, Aranauskas. Žiūrovas.

***
KOVO KLUBE

VYRŲ 1 - STATES 58:27 (21:18)

Šiose rungtynėse Čerkesas tu
rėjo ypatingai gerą žaidimo formą, 
kai Mikalauskas atgavo savo puikų 
kovingumą prie krepšio, kas leido 
koviečiams antrame puslaikyje at
siekti labai gražų laimėjimą prieš 
praeitais metais buvusią 1-sios di
vizijos stiprią komandą. Taškai: 
Čerkesas . 24, Mikalauskas 13, Gus
tafson 10, Atkinson 6, Kraucevičius 
if Maščinskas po 2, Gulbinas 1.

*** r

POZICIJŲ VIETOS

Pasibaigus pirmajam žiemos 
turnyro ratui Kovo krepšinio koman
dos išsirikiavo sekančiai:

Vyrų 1-ji komanda savoje 11—je 
divizijoje yra pirmaujančioje pozi
cijoje, ypatingai savo pranašumą pa
rodė laimėdami prieš anksčiau buvu
sias I-sios divizijos komandas 1970 
metais West’s ir States.

Vyrų II-ji komanda, susidedanti 
iš amžiumi truputį vyresnių žaidė
jų 5-je divizijoje stovi 6-je vietoje. 
Jie laimėjo iš žaistų 8 rungtynių 3, 
bet antrajame rate tikisi pasirodyti 
daug geriau.

Jauniai iki 18 metų paskutiniuo
ju laiku padarę laba'i didelę pažangą, 
po to kai juo paėmė treniruoti vie
nas iš iškiliausių koviečių krepšin
inkų Ph. Gustafson. Jie atsiekė an
trąją vietą iki 18-kos metų varžy
bose, pralaimėdami pirmajame rate 
vienas rungtynes prieš Canterbury - 
Bankstown. Atrodo jie tikrai papuls 
į didįjį finalą.

***
Moterų I-ji komanda, žaidžianti 

aukščiausioje I-je divizijoje, po pir
mojo rato stovi ketvirtoje vietoje, 
laimėdamos iš 8-nių rungtynių ketu
rias. Jos savo pralaimėjimuose tu
rėjo dvi ne sėkmės, kurios galėjo 
pasibaigti su koviečių laimėjimu, 
ypatingai prieš geriausią lentelėje 
komandą Arncluffe Scots, prieš ku
rias jos pirmąjį puslaikį vedė taš
kais. Reik tikėtis, kad antrajame 
rate laimė atsisuks į koviečių pusę.

Mergaitės iki 18 metų turi gana 
sėkmingas varžybas, nes pirmą kar
tą susiformavę jos atsiekė po pirmo
jo rato trečiąją vietą, laimėdamos 
iš 8-nių rungtynių 5-kias. Šios var
žybos yra Sydnėjaus iki 18 metų 
pirmojoje divizijoje ir devynios mer
gaitės yra N.S-W. valstyjos iki 18 
metų rinktinėje, žaidžiančios pirmo
se dviejose komandose.

Mergaitės iki 14 metų stovi 
trečioje vietoje laimėdamos iš 6-šių 
rungtynių trejas. Pačios jaunosios 
kovietės pradeda įgauti žaidimo 

pajutimą ir su savo trenere A. Krau- 
cevičiene jos turi labai daug vilčių 
išsikovoti į pirmaujančių komandų 
eilę. ***

Berniukai iki 12 metų (žaidžian- 
tieji su mažesniu sviediniu) pradės 
žaist savo pirmąjį ratą liepos 17 d. 
ir būtų labai gražu, jeigu kuo daugiau 
krepšinio mėgėjų ir sportininkų tėvų 
atvyktų į šias , pačių jauniausių 
krepšininkų „krikšto“ rungtynes, kas 
duotu mažiesiems gražią moralinę 
paspirtį. _

Dr. Gediminas Grudzinskas Vietname

LAUKIAMAS G. GRUDZINSKAS

Po laimingų 18 mėnesių išbuvimo 
kariuomenėje ir Vietname grįžo į 
Sydney senas Kovietis Dr. Gedas 
Grudzinskas. Jis tikisi paskutiniuo
sius 6-šis mėnesius tarnauti Sydneju- 
je ir jo draugai krepšininkai laukia 
jo aikštėje, kada ir vėl jis galės 
parodyti savo 20-ties pėdų gražiuo
sius metimus.

***

PAVYKUSI IŠKILA

Kovo valdyba buvo suruošus! 
National Park gegužinę-iškilą sa
viesiems sportininkams ir sporto 
bičiuliams. Ši gegužinė skyrėsi 
tuo, kad visas dėmesys buvo atkreip
tas į mūsų jaunuosius, surengiant 
jiems įvairias varžybas, lenktynes, 
žaidimus ir kita, kai tėveliai ir vy
resnieji ar patys dalyvaudami , ar 
stebėdami, galėjo gėrėtis savojo 
prieauglio pasirodymu. Dalyvaujant 
virš 40 vien tik jaunuolių, ši iškila 
buvo labai pavykusi ir ateityje rei- 
kėtųpanašias gegužines padaryti 
jaunimui dažniau. Ypatinga sportiniu 
kų ir jaunuolių padėka tenka Don 
Atkinson už parūpinimą laimėtojams 
tikrai puikių sportinių ir brangių do
vanų ir visą šios iškilos pravedima. 
Didelė padėka taip pat priklauso ir 
Snaigei Gustafson už jos įdėtą dar
bą ir rūpestį, kai visiems kitiems 
prisidėjusiems prie šios iškilos sėk
mingo parengimo priklauso didelis 
sportiškas ačiū.

BUSIMIEJI KOVO ĮVYKIAI

1. Kovo vyrų I-ji komanda užsiregis
travo žaisti įvykstančiame N.S.W. 
valstijos krepšinio turnyre šių metų 
liepos 24 ir 25 dienomis.
2. Koviečių moterų komanda rugpiū- 
čio 7-8 dienomis žais N.S.W. valsti-1 
jos moterų pirmenybėse.

Šios vyrų ir moterų varžybos 
yra ypatingai koviečiams svarbios 
nes jose žais pačios geriausios šios 
valstijos vyrų ir moterų komandos, 
todėl tikėkimės jog ir savo morali
nių rėmėjų atvyks nemažai į krepši
nio stadioną Aleksandrijoje.
3. Spalio mėnesio ilgąjį savaitgalį 
koviečiai krepšininkai vyks į Temorę 
įvykstantį Krepšinio Festivalį, kur 
vyrų I-ji komanda gins savo perei
tais metais laimėtą titulą. Taip pat 
ir moterys turėtų pasirodyti labai stip
riai. (Apie tai bus daugiau žinių 
vėliau).

I'.usų Pastogė Kr. 26. 1971.7.5. psl.7
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Pranešimai
MELBOURNAS

Melbourno Apylinkės Valdyba, 
susitariusi su Lietuvių Klubo Mel
bourne Taryba, praneša, kad šių 
metų liepos 18 d. sekmadienį bus 
atidaryta skaitykla. Skaitykla veiks 
lietuvių namų reprezentaciniame 
kambaryje:
ŠEŠTADIENIAIS nuo 10 ryto iki 6 po 
pietų, SEKMADIENIAIS nuo 1.30 
iki 6 po pietų.

Kavą ir sausainius skaitykloje 
parūpins skaityklos vedėjai • Sek
madieniais nuo 1.30 iki 4 valandos 
naujojoje salėje taip pat bus galima 
gauti karštus pietus paruoštus So
cialinės Globos Moterų Draugijos.

Kiekvienas mūsų bendruomenės 
užsimojimas gali prigyti ir augti 
arba žlugti. Tai pareina nuo pačios 
bendruomenės - jos entuziazmo, pri
tarimo, pagelbos. Skaityklai ir val
gyklai pritarimo ir entuziazmo tiki
mės daug. Ne kartą buvo susirinki
muose kalbėta ir spaudoje rašyta, 
kad Lietuvių Namai Melbourne turi 
tapti pastoge - klubu į kurį visi lie
tuviai galėtų ateiti, susitikti, pa
bendrauti. Skaitykla ir valgykla yra 
pirmieji konkretūs žingsnai ta kryp
timi. Reikalinga, tačiau ir pagelba.

, Prašome:
1. Aukoti arba skolinti lietuviškus 
žurnalus ir laikraščius. Juos priims 
visi - Melbourno Valdybos nariai. 
Siunčiant adresuoti: 24 Hedge End 
Rd., Mitcham, Vic. 3132.
2. Reikalingi skaityklos budėto
jai. Mes tikimės, kad atsiras Užten
kamai sutinkančių budėti ir tą dar
bą bus galima pasiskirstyti po 3-4 
valandas kas 6 ar 8 savaites. Su
tinkantieji • budėti prašome pranešti 
valdybai anksčiau minėtu adresu 
arba ~ skambinti telefonu 874 4494.

Žiemos metu skaitykla šildoma. 
Slenksčio mokestis nei skaityklon, 
nei valgyklon nebus renkamas.

ALB Melbourno Ap. Valdyba 
***

SKELBIMAS

Esu našlė 56 metų amžiaus, 
aukšto ūgio, linksmo būdo, noriu 
susirašinėti su lietuviu vyru našliu 
ar viengungiu vedybų, reikalais: 
Mano adresas Mrs. A.G. 13 5 Red- 
mood Drive, ROSLIN L.Y.,N. York. 
11576 U.S.A.

***

Mirė Juozas VEDECKAS ’

Pertiškiai vėl neteko vieno tau
tiečio. S.m., birželio 19 d. mirė Juo
zas Vedeckas 63 metų amžiaus, 
kilęs iš Mažeikiu apsk. Jis buvo 
mažai kam žinomas mūsų bendruo
menėj, nes dirbo toli nuo kitų lie
tuvių.

Ilsėkis mielas Juozai baigęs 
šios žemės kelionę. .

P ertiskis.

SKAIDRIŲ VAKARAS

S.m. liepos mėn. 10 d. 7 vai. 
vak. šeštadienį, Melbourne Road., 
(prieš gazo fabriką) Shire of Corio., 
North Geelong Hall - salėje, bus 
rodomos spalvuotos skaidrės iš Vil
niaus, Italijos, Vokietijos ir kitų 
kraštų.

Po programos suneštinė, ben
dra kavutė ir pasišokimas prie plokš
telių muzikos.

Maloniai kviečiame jaunimą ir 
senimą atsilankyti į šeimyninio po
būdžio vakarą, esant šaltesniam orui 
salė bus apšildoma.

Valdyba išvirs kavutės bet 
stipresniais dalykais kiekvienas 
pasirūpina pagal skonį, nes leidimas 
gėrimams gautas.

Laukiame visų malonaus atsi
lankymo.

Geelong’o Liet. S-gos Valdyba 
***

M.L. KULTŪROS FONDO

BIBLIOTEKOJE

Nežinomas geradaris padovanojo 
M.L.K.F. bibliotekai 15 vertingų 
lietuviškų knygų. Biblioteka taip pat 
gavo iš p. Antaninos MaČiuikienes 
gyv. Detroite, J.A.V., Danguolės 
Sadunaites poezijos rinkini “Laiš
kai Dievui”.

Poniai Maciuikienei ir nežino
mam aukotojui M.L.K. Fondas nuo
širdžiai dėkoja.

Šia proga primename, kad bib
liotekos turimomis knygomis gali, 
naudotis visi Melbourno lietuviai, o 
ypač laukiamas jaunimas.

Biblioteka veikia Lietuviu Na
muose kiekviena šeštadieni nuo 
1 vai. iki 2 vai. p.p.

M.L.K.F.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Teko patriti, kad p. Paulius 

Rūtenis, lietuviškasis vaidyla, 
kaip mes jį dabar vadiname Austra
lijoje, jau savo meniška patirtimi 
talkininkauja sporto Klubo Kovui 
programai paruošti. Tie koviečiai 
tikrai neriasi iš kailio kad patenki
nus savo svečius. Žada padaryti 
staigmenų. Gerai, gerai, lauksime, 
na. ir linkime sėkmės.

***

Birželio 15-tą dieną laivu „Ei
linis“ iš Melbourno uosto išvyko 
Laima Paukštytė.

Laima vyksta Amerikon kur ma
no pabūti keletą mėnesių aplankyti 
gimines bei pažįstamus, o po to 
vyks į Kanadą - Toronto., kur žada 
padirbti mokyklose ir susipažinti su 
šio krašto mokslo sistema.

1970 metais Laima gavo Commer. 
ce diplomą, o pereitais metais iš
laikė ir gavo Education diplomą, ir 
dirbo mokytojos darbą. Iš Kanados 
vyks į Angliją, Vokietiją (kur bus 
olimpiniai žaidimai), Prancūziją, 
Šveicariją ir kitus Europos kraštus.

Laima buvo skautė , dalyvavo 
skautų ir ateitininkų stovyklose. 
Mokėsi muzikos pijano ir akor io 
ir dalyvavo jaunimo koncertuose. 
Taip pat, vienu laiku, šoko tautinius 
šokius.

Sėkmės, Laimai!
***

Kaukių Balius Sydnėjuje pra
ėjo kaip visados jaukioje nuotai
koje , matėsi daug jaunimo. Truko 
senimo ir ypač skautų veteranų, 
židiniečių. Tikėkime, kad jie suras 
kita proga mūsų skautus paremti, 
o parama jiems labai reikalinga.

***
Knyga - Putino Laiškai Australijon 

jau atspausdinta, randasi kny
grišykloje. Išleido Canberros Apy
linkės Valdyba. Už poros sąvaičių 
knyga pasirodys rinkoje.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į MELBOURNO „DŽIUGO“ TUNTO

LINKSMA VAKARA » •

POBŪVI
ĮVYKSTANTĮ 1971 M. LIEPOS 10 D. 7 VAL. VAK. 

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE
GERAS ORKESTRAS

ĮĖJIMAS $3.50 SU VAKARIENE. GERAS GĖRIMU BUFETAf
BILIETUS GALIMA UŽSAKYTI TELEF. P. S. EIMUTIS

■ 277 - 8223, P. S. SAKALAUSKAS 337 - 9062.

MELBOURNO
LIETUVIŲ VYRŲ OKTETO

KONCERTAS
7 vai. vak., Šeštadienį, 17-tą Liepos, 1971

Įėjimas $1.00

ifca|c>įcaįca|tM

LIETUVIU,LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PO E.

FAIRFIELD, N.S.W.

* TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

* * *

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija Talka 
Moka už indėlius 5 % metinių palūkanų, 

už įnašus iki 6 % dividendo.
Duoda paskolas iki 3000 dolerių 

iš 8—9 % užskaitant kas 3 mėn.
Talkos įstaiga veikia šeštadieniais nuo 11 vai. ilki 13 vai.

Lietuvių Namuose, 50 Errol Str., North Melbourne.

Pereitą šeštadienį, Jonas Bas
tys ir ponia, savo namuose suruošė 
š’.aunias „Jonines“. Svečių buvo 
virš 30, jų tarpe ir Kun. P. Butkus. 
Prie paruošto skanių vaišių stalo, 
vaišingų šeimininkų prižiūriami, 
svečiai linksmai vaišinos ir šneku
čiavos.

Svečiai pasveikino Joną ir su
giedojo „Ilgiausių Metų“. Buvo su
dainuota daug lietuviškų liaudies 
dainelių, ir gražiai pasilinksminta 
iki ryto 3 vai. Padėkoję: svečiai 
šeimininkams skirstės su gera nuo
taika į namus. Lai gyvuoja Jonai!

***

Algis Serelis baigė B.Sc. Hons. 
mokslus organiškos chemijos srityje 
ir gavo Valdžios stipendiją; dabar 
galės mokytis toliau.

Maloniai kviečiame atsilankyti į

Sporto Klubo Kovo Ruošiamą

METINI J

Kuris įvyks 1971 m. liepos 10 d.
Ukrainiečių salėje 11-15 Church Street, Lidcombe.

Programa: Pirmą kartą Sydnėjuje - Lietuvių televizijos pusva-,, 
landi s. Išpildo „Tie Patys“. o

* ’Baliaus gražuolės rinkimai. o

Moderni kapela, geras bufetas, turtinga loterija. ,,
Baliaus pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. ryto. °
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