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Bet mes nenorime mirti I
Simas Kudirka apie rusiškąją lietuvių 

naikinimo politiką
Čia perspausdiname iš 
Europos Lietuvio pas
kelbta A. Shub platų, 
reportažą apie Simo Ku
dirkos teismą , atspaus- 
dintą rugp. 7-8 d. amer
ikiečių ‘ Herald Trib
une’ tarptautinėj Pary
žiaus laidoj.

Red.

Shub ir šiame platesniame reportaže 
pradeda istorija, kuri 1970 m. lapkričio 23 
d. įvyko JAV pakrantėje, kai Simas Kudir
ka buvo grąžintas sovietams. S. Kudirkos 
,.iš:’avimo" bylą svarstė Lietuvos respubli
kos aukščiausias teismas Vilniuje gegužės 
17-20 d. d. Pagal užsienyje gautąjį doku
mentą. teismui .pirmininkavo Nisiūnas 
(manytume, kad Misiūnas), prokuroras bu
vo Petrauskas. Gynėju buvo paskirtas Gav- 
ronskis, bet Kudirka atsisakė nuo to gynė
jo. Paklaustas, kodėl jis nenori to gynėjo. 
Kudirka atsakė:

„Jeigu Gavronskis yra garbingas vyras 
ir gins mane pagal savo sąžinę, tai jam ši
tai vien tik bloga padarys. O jeigu jis yra 
negarbingas ir vaidins tik antrojo prokuro
ro vaidmenį, kaip dažnai būna politinėse 
bylose Lietuvoje, tai aš galvoju, kad mano 
byla yra jau pakankamai išgliaudyta ir už
tenka vieno prokuroro.

Paklaustas, ar jis laiko save kaltu, Ku
dirka atsakė: „Nelaikau savęc . altu, kadan
gi neišdaviau 3.. ve tėv.. ;,v.ą LKi-UVos. Nelai
kau Rusijos, šiandien vadinamos Sovietų 
Sąjunga, savo tėvyne“.

Aiškindamas priežastis, kurios jį paska
tino bandyti pabėgti į Vakarus, Kudirka 
kalbėjo daugiau kaip keturias valandas. Jis 
pasisakė, kad esąs užaugęs labai neturtin
goje šeimoje ir esąs patyręs socialinės ne
teisybės. 1940 m., .kai Raudonoji armija už
ėmė Lietuvą, Kudirka sakė, socialinė netei
sybė padidėjo, nes prasidėjo tautinė netei
sybė. Jis priminė, kad 1941 m. birželio mėn. 
buvo siunčiami į Sibirą žmonės, kuriuos 
jis laikė didžiausiais Lietuvos patriotais, 
įskaitant daugumą nacionalistų mokytojų, 
kuriuos sovietinė propaganda pakrikštijo 
„buržujais“. 1941 m. vokiečių okupacija pa
keitė sovietinį valdymą. 1944 m„ prieš su
grįžtant Raudonajai armijai, Kudirka sa
kė, pradėjo sklisti gandai, kad sovietinė 
santvarka pasikeitė. Tačiau tų pačių metų 
vasarą jis įsitikino, kad jeigu ji ir pasikei 
tė, tai tik į bloga. Jis vėl pamatė, kad į Si
birą siunčiami nekalti žmonės. Taip pat bu
vo praktikuojami masiniai žudymai.

Daugumas jo draugų įsijungė i antiko
munistinius partizanus; beveik visi jie žu
vo. Jis neturėjo pakankamai drąsos pasekti 
jų pavyzdžiu, pasakė Kudirka teismui. Jis 
bandė tęsti studijas Vilniuje, baigdamas aš
tuntąją klasę, o tada nusprendė pasidaryti 
jūrininku.

„Mano senelis buvo jūrininkas“, pasako
jo teismui Kudirka, „ir mane patraukė to
limi kraštai. Buvo noro pamatyti pasaulį. 
Be to, galvojau, kad jūroje užmiršiu savo 
tautos tragediją. Norėjau pabėgti iš tos 
keistosios scenos; nepraeidavo nė savaitė, 
kad įvairių Lietuvos miestų turgavietėse 
nebūtų krūvomis primesta sumaitotų Lie
tuvos partizanų lavonų. Norėjau, pabėgti 
nuo bado, kuris tada viešpatavo kolchozuo
se, nuo visiško beteisiškumo... primenančio 
baudžiavą Lietuvoje prieš 100 metų.

„Skandalinga, bet ir laivyne aš susidū
riau su ta pačia neteisybe ir tautine diskri
minacija. Spaudoje aš skaičiau apie didįjį 
lietuvišką laivyną, bet iš tikro nėra tokio 
lietuviško laivyno. Jis lietuviškas tik tiek, 
kiek eina kalba apie lietuvius jūrininkus.

„Lietuviai vadovauja tiems laivams tik 
išimtiniais atsitikimais; daugumas vadovų 
net nemoka lietuvių kalbos. Vyriausioji to 
vadinamojo lietuviško laivyno vadovybė 
gyvena Maskvoje ir nepasitiki mumis, lie
tuviais. Leidimas plaukti į užsienius ir išei
ti į krantą apskritai lietuviams neduoda
mas...“

Vyriausiasis teisėjas tada paklausė Ku
dirką šitokį klausimą: „Tu tvirtini, kad no
rėjai rasti laisvę JAV, kokios, tavo nuomo
ne, nėra Sovietų Sąjungoje. Kaip tu paaiš
kinsi tai, kad jie tave atstūmė?”

Kudirka atsakė, kad „eiliniai amerikie
čiai mane priėmė labai gerai. Matydami, 
kad man šalta, jie davė man šiltą drabužį, 
tuo tarpu kai rusai jūrininkai sumušė ma
ne iki sąmonės netekimo, ir jie sužalojo 
man kelią, kol tą keletą mėnesių gulėjau 
kalėjime. Nelaikau didele tragedija, kad 
jie (amerikiečiai) atstūmė mane. Pagal Te
herano, Jaltos ir Potsdamo konferencijų 
nutarimus ištisos tautos atsidūrė vergijoje. 
Amerikiečių karinės administracijos akyse 
aš, kaip lietuvis, buvau teisėta nuosavybė 
Brežnevo, Stalino įpėdinio, ir turėjau būti 
jam grąžintas".

Gegužės 18 d., apklausinėj ant liudinin
kus, jūrininkai prisipažino, kad jie sumušė 
Kudirką.

Pirmininkas paklausė kitą liudininką, 
kuris gerai pažinojo Kudirką, kodėl šis no
rėjo pabėgti iš Sov. Sąjungos. Kai liudinin
kas atsakė, kad Kudirka buvo priverstas, 
pirmininkas tuojau nebeleido jam. daugiau 
kalbėti.

Sovietskaja Litva politinis komisaras pa
klausė Kudirką, ar jis būtų stengęsis gauti 
Jungtinėse Valstybėse politinį prieglobstį, 
jei būtų žinojęs, kad „tu negautum ten dar
bo o įe’- .gautum, tai tik valyti išeinamą
sias vietas?“ Kudirka atsakė: „Darbas nei 
svarbu. Nėra negarbingo darbo, ir jei aš 
būčiau valęs išeinamąsias vietas, tai dary
čiau šitai švaria sąžine, ne taip, kaip jūs 
atliekate savo darbą. Jūsų partijos nario 
kortelė yra vien tik maisto kortelė“.

Gegužės 19 d. prokuroras pasakė pasku
tinę savo kalbą, pareikšdamas nepasitenki
nimą Kudirkos išdavimu. Jis pareikalavo 
nubausti 15 metų griežto režimo darbo sto
vyklos ir konfiskuoti visus jo priklausinius.

Gindamasis Kudirka kalbėjo pats, cituo
damas Herceną, Marksą ir Leniną, jis sten
gėsi išaiškinti skirtumą tarp socialistinės 
teorijos ir praktikos Lietuvoje. Kudirkos 
požiūriu, Lietuvoje nėra socializmo, tėra 
tik beveik neaptariamos rūšies socializmo 
„parodija“.

„Tarptautinės teisės požiūriu“, sakė Ku
dirka, „aš nesu nusikaltėlis. :,n->
sprendimas iškeliauti __ ..iešta-
ra’uja Jungtinių Tautų žmogaus teisių de
klaracijai ir net sovietinei konstitucijai. 
Dėl to laikau save visiškai nekaltu. Tačiau 
labai gerai žinau, kad saugumo organai jau 
yra nusprendę mano likimą“.

Kudirka papasakojo, kaip tardymo sky
riaus direktorius vyresnysis leitenantas Ur
bonas, KGB majoras generolas Petkevičius 
ir daugelis kitų slaptosios policijos parei
gūnų, kurių kai kurie tyčia buvo atvažiavę 
iš Maskvos, bandė jį perauklėti, kol jis bu
vo kalėjime.

Jie siūlė jam pasmerkti „buržuazinį na
cionalizmą“ Lietuvoje ir užsieniuose, kas, 
kaip jie sakė, ideologiškai paruošė jį išdavi
mui, ir jie darė užuominas, kad jis galėtų’ 
susilaukti lengvesnės bausmės. Eet Kudir
ka pareiškė, kad jis atsisekęs savo paties 
laisvės dėl tikrosios savo tėvynės Lietuvos, 
šeši mėnesiai vienutėje davė jam pakanka
mai laiko giliai apsimąstyti, sakė jis.

Kudirka tęsė: „Atsimenu, kai studijavau 
Vilniuje, ten vietoj dviejų kalėjimų, kurie 
buvo vokiečių laikais, sovietinio valdymo 
metais buvo septyni, ir buvo apie 20.000 ka
linių. Jie buvo perpildyti iki 1955 m. Dar 
1950 m. lietuviai bangomis su savo vaikais 
keliavo į koncentracijos stovyklas... Stalino 
mirtis išgelbėjo mano tautą nuo fizinio iš
naikinimo. Tačiau politikos esmė išliko ta 
pati.

„Dabar“, tęsė Kudirka, „mums yra skir
ta mirti daug lėtesne mirtim — asimiliuo
tis. Bet mes nenorime mirti. Dešimtį metų 
mūsų broliai miškuose, kovojo, tikėdamie-

(Nukelta į g psl.)

Dail. J. Juodžio paveikslas “Laisvės auka”, skirtas išduoto jūrįninko Simo 
Kudirkos garbei. Nuotr. L. Tamošaičio

S.

PASAULIS APIE KUDIRKĄ
KUDIRKA: * As neišdaviau savo 

tėvynės - Lietuvos’
Simo Kudirkos pareiškimai Vil

niuje, s.m. gegužės 17-20 d. Įvykusioje 
byloje, pateko į Vakarus ir rugpiūčio 
7-8 d. paskelbti laisvojo pasaulių rad
ijų, spaudos bei televizijos. Rugpiū
čio 7 d. ypatingai gausiai apie Simo 
Kudirkos pareiškimus skelbė JAV die
nraščiai, kaip ‘The Washington Post’, 
jo korespondento Paryžiuje, Anatole 
Shub, straipsnyje, ‘ Boston Globe’, 
Kudirkai, jo mintims teisme paskyręs 
kelias skiltis su visa eile nuotraukų, 
* The New York Times’, rugp. 8 d. Įdė
jęs Associated Press agentūros prane
šimą, * The Los Angeles Times’ dien
raštis, daugelis laikraščių įvairiose 
JAV valstijose, kaip Pennsyvanijoj, 
Illinois, New Jersey ir kitur. Apie Ku
dirką plačius pranešimus skelbė ‘ N.Y., 
Times’ radijas New Yorke (rugp. 7 d. 
tuoj po astronautų pavykusio nusileidi
mo Ramiajame vandenyne) ir kiti radi
jai ne tik New Yorke, bet ir kitur JAV. 
Eltos gautomis žiniomis, Kudirkos pa
reiškimai rado platų atgarsį ir Europos 
bei kitų kontinentų spaudoje bei radio.

Pogrindis patiekė smulkias žinias 
apie S.Kudirkos bylą. 'N-Y.Times’ rug- 
piūcio 8 d. nurodė, kad smulkus Kudir
kos bylos aprašymas į pogrindžio (vad. 
maištininkų) rankas patekęs s.m. rug
piūčio 7 d. S.Kudirkos byla prasidėju
si Lietuvos Aukščiausiame Teisme 
š.m. gegužės 17 d., vykusi tris dienas 
ir Kudirka, kaip jau buvo paskelbta, 
buvo nuteistas 10 metų kalėti sovietų

priverčiamojo darbo stovykloje.
Žymiai svarbesnė bei platesnė yra 

rugp. 7 d. ‘The’ Washington Post’- at
stovo Paryžiuje, Anatole Shub (dirbu
sio Maksvoje ir prieš porą metų Sovie
tų ‘ išprašyto’) informacija. Jos antraš
tė 
iki galo’.

Pabėgėlio Teismas: priešinosi

Esą, lietuvis Kudirka, prieš teis
mui nuteisiant ji 10 metu priverčiamo • 
darbo stovyklos bausme, teisme ‘ itin . 
stipriai pasisakė už Lietuvos Nepri
klausomybę’. Pagal dienraščio kores
pondentą, Kudirkos bylos aprašymas 
(summary), draugu paruoštas Sovietu 
Sąjungoje, Vakarus pasiekė šia^ savai
tę (tarp rugp.2-7d.-Red). Bylos apra
šyme patiektos smulkmenos labai Įdo
mios.

VIZITAS KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKUI.

Lietuvių Skautu Brolijos Vyriau
sias Skautininkas v.s. P. Molis, lan
kydamasis Adelaidėje, š.m. rugpiūčio 
mėn. 18 d. padarė vizitą ALB Krašto 
Valdybos pirmininkui V. Neverauskūi. 
Vizito metu svečias perdavė LS Bro
lijos sveikinimus Australijos Lietu
viams ir ta pačia proga išreiškė pa
dėką Krašto Valdybai, ir visiems 
lietuviams už rodoma^ rūpestį ir tei
kimą pagalbos skautams Australijoj.
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BENDRUOMENĖS MEDIS

Dažnai nusižiūrėję i gamtą mėg
stame savo socialinius junginius 
palyginti su. augmenija ar kitais gy
vais organizmais. Tai darome todėl 
kad gamtoje randame išminti, tvarką 
ir, taip sakant, geležinius dėsnius, 
kurių, privalu laikytis kiekvienam 
gyvam organizmui. Žmonių gyvenimą 
taip pat reikia priskaityti prie natūr
alaus gamtos dėsnių vykdymo, tačiau 
žmogus turėdamas protą gali veikti 
tuos gamtos natūralius kelius - jis 
gali patobulinti, pagerinti ir gali pa
gadinti arba ir visai sunaikinti. To- 
dėT žmogus nuolat svarsto, ieško ir 
dirba darbą, kuris apsireiškia kaip 
kultūra.

Aš Čia norėčiau musų bendruo
menę palyginti su augančiu medžiu. 
Esame persodinti i svetimą dirvą, 
prigijome, auginame žiedus ir ruo
šiamės duoti vaisių. Taip pat natūr
alu, kad mes puoselėjame visas savo 
kultūrines apraiškas, kaip tas medis, 
leidžiame pumpurus ir auginame ša
kas. Suprantama, mums yra sunku 
svetimame dirvože.myje, nes nepa
kankamai gauname tautinės kultūros 
sulčių , o svetima kultūra stipriai yra 
mus užg ožusi ir mūsų medžio šakos 
negaudamos saulės šviesos viena po 
kitos ima džiūti. Atsiranda pavojus 
visam medžiui nudžiūti. Siame atsi
tikime protas tegul bus musų sodin
inkas. Kaip geras sodininkas šiuo 
atveju turėtų pasielgti? O gi pirm
iausiai jis apkarpytų džiūstančias 
šakeles ir pasirūpintų patręšt gerai 
šaknis, kad medis atgavęs jėgą pra
siveržtu naujais ūgliais pro apgož- 
usius jį kitus augalus.

Dabar, kękie reikalai mūsų ben
druomenėje? Štai Adelaidiškis šiame 
MP numeryje rašo (Krašto Valdyba 
pas ' savuosius’), kad Adelaidėje 
yra užregistruota 41 organizacija. 
Vien i jų valdybas užangažuota apie 
170 asmenų. Toks pats vaizdas yra 
Sydnėjuje ir ~ Melbourne. Daugumas 
tu organizacijų egzistuoja tik popiet
yje, taigi džiūstančios šakos.

Jos medžio sveikatai tikrai ne
padeda. Taigi ar nereikėtu protingai 
galvojant tas merdinčias organizaci
jas įjungti i gyvą, mūsų bendruomenes 
veiklą. Ir tada užuot besirūpinę savo 
šakelės žiedu susirūpinkime visome- 
džio šaknimis. Reikia mums pasistie'. 
b:ti savo tautinėje kultūroje, kad 

galėtume ’ pasinaudoti saulės šviesa 
ir šiluma kuri krenta ant visų lygiai. 
Pirmoje vietoje Šaknys yra mūsų eg
zistencijos. sąlyga ir mes turime ne 
kiekvienas apie save triūsinėti, savo 
šakele besirūpindami, bet visu med
žiu o tai yra mūsų visa bendruomene.

Aš čia nekalbu apie tas šakas 
kurios auga ir žaliuoja, jos yra būti
nos, jas reikia stiprinti, jos yra mūsų 
medžio gyvosios dalys, jas privalome 
remti ir palaikyti.

J. Tininis (deš.) su prof. J. Eretu ir jo dukra Europoj, Vasario 16 gimn. 
sode vienų lietuviškųjų studijų metu.
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TRAGIŠKAI MIRĖ RAŠYTOJAS

Rugpjūčio 2 dieną, apie 4 vai. 
popiet, pavažiavus kiek už San 
Louis Obispo Beach, Calif. Juozo 
Tininio mašina susidūrė su iš prie
kio skubančia mašina, ir Juozas Ti- 
niniš . buvo užmuštas vietoje, o jo 
bendrakeleivė. Juzefą Strikaitienė 
sunkiai sužeista.

JUOZAS TINIMUS
paėmė savo žinion Public Adminis
trator. Palaidotas iš automobilio 
draudimo lėšų.

Nuo gimnazijos dienų J. Tininis 
priklausė Ateitininkų sąjungai, Uni
versitete buvo meno draugijos 
“Šatrijos” narys, čia Los Angeles 
kolonijoje priklausė ateitininkams 
sendraugiams, Lietuvių Bendruome
nės L. A. apylinkei, buvo aktyvus 
Dailiųjų Menų Klubo narys, Liet. 
Rašytojų Draugijos ir Žurnalistų 
S-gos narys.

Prieš keletą metų iš čia buvo iš
vykęs į Vieną, Austrijoje, kur uni
versitete parašė disertaciją daktaro 
laipsniui gauti. Keletą metų buvo 
UCLA lietuvių kalbos lektorium.

Skaudžiai liūdime netekę savo buvusio nario ir nuoširdaus 
bičiulio rašytojo

JUOZO TININIO
Jo tragiška mirtis yra kietas likiminis smūgis ne tik plunksnos 

bičiuliams, bet ir visiems lietuviams.
Sydney Lietuvių Plunksnos Klubas

Susidaręs mėnesį atostogų — ga
vęs iš darbovietės dvi apmokamas 
savaites ir prisidėjęs dvi neapmoka
mas, — J. Tininis planavo aplanky
ti įdomesnes Kalifornijos vietoves. 
Tą dieną jis vyko Į Hearsto pilį, 
San Simeon, Calif.

J. Tininio laidotuvės įvyko rugp. 
6 ir 7 dienomis. Rugp. 6, penkta
dienio vakarą, Hamrock koplyčioje 
buvo rožančius. Čia atsisveikinimo 
žodžius tarė Bernardas Brazdžionis
— “Lietuvių Dienų” redakcijos ir 
artimųjų vardu, Bronys Raila — 
Lietuvių Rašytojų Draugijos vardu; 
Elena Tumienė paskaitė J. Tininiui 
dedikuotą eilėraštį “Mozaika”, pa
rašytą dar jam gyvam esant ir at
spaustą jos rinkinyje.

Šeštadienį, rugp. 7 d., Šv. Kazi- 
mietro bažnyčioje kun. A. Olšaus
kas atlaikė gedulingas šv. Mišias ir 
pasakė pamokslą. Pagiedojo. Ona 
Deveikienė. Karstą nešė artimieji 
gyvenimo ir visuomeninės veiklos 
draugai: J. Andrašūnas, K. Karuža, 
B. Mackiala, J. Motiejūnas, B. Rai
la ir A. Skirius. Nulydėtas į Kal
varijos kapines, karstas padėtas į 
mauzoliejų, iš kur pagal velionies 
valią jis norėjęs būti parvežtas į 
Lietuvą.

Kapuose atsisveikinimo kalbas 
pasakė: J. Motiejūnas — Ateitinin
kų Sendraugių vardu, Alg. Gustaitis
— Dailiųjų Menų klubo, Edm. Ar- 
bas — Lietuvių Fondo, E. Radve- 
nis — Lietuvių Bendruomenės, Los 
Angeles apylinkės, St. Paltus — 
L. Žurnalistų S-gos vardu. Pasku
tinį žodį — giminės ir artimųjų var
du tarė Bern. Brazdžionis.

Vietoje gėlių Lietuvių Fondo Los 
Angeles sk. pirm. E. Arbas rinko 
aukas J. Tininio vardo įnašui į Lie
tuvių Fondą, J. Motiejūnas — at- 
kų sendraugių aukas Balfui.

Kadangi velionis nepaliko testa
mento, visą palikimą — nedideles 
santaupas, knygas ir kt. daiktus —

Pragyvenimui dirbo fizinį darbą 
ir už poros metų planavo išeiti į 
pensiją, visą laiką skirti vien lite
ratūros ir mokslo darbui. Literatū
ros dirvoje ir dabar buvo labai ak
tyvus — rašė ir spausdino straips
nius literatūrinėmis temomis, recen
zijas, noveles, vertimus, su paskai
tomis dalyvavo studijų programose.

Atskirai knygomis išleista: 1957 
m. — novelių rinkinys “Sužadėti
nė”, pernai metais Lietuviškos kny
gos klubas išleido romaną “Daili
ninko žmona”, o visai neseniai iš:- 
jo Nidos klubo išleistas novelių rin
kinys “Nuskandintas žiedas”.

Iš lituanistinių J. Tininio darbų 
pažymėtina jo redaguotas A. Bara
nausko “Anykščių šilelio” lietuviš
kai angliškas leidimas, kuriam J. T. 
angliškai parašė išsamų aptarimą ir 
kitus reikalingus priedus.

Prieš perą dienų prieš savo ne
lemtą mirtį J. Tininis dalyvavo li
teratūras vakaro Santa Monikoj 
programoje skaitė novelę “Profe
ransas mauzoliejuje”. Čia vaizduo
jama, kaip kapinėse trims lošikams 
kortomis naktį pasisiūlo ketvirtasis, 
kuris, pasirodo, neseniai buvo mi
ręs auto nelaimėje. Kas galėjo pa
sakyti, kad po savaitės į kapinių 
mauzoliejų bus atvežtas panašioje 
nelaimėje miręs autorius...

Juozo Tininio labai pasiges mū
sų kolonija, kurioje jis taip bm a 
prigijęs, tiek turėjo draugų ir bi
čiulių. Jo paslaugumas, jo pagal
ba saviems, artimiems ir svečiams 
padėti, pavėžinti, aprodyti miesto 
meno turtus ir įžymybes užpelnė

KRAŠTO VALDYBA PAS SAVUOSIUS
Per keliolika savo veiklos metu 

ALB Krašto Valdyba bendruomenei 
vadovavo 4 užsidariusieji’ sostinėj 
Sydnėjuje. Su padaliniais buvo pa
laikomas daugiau biurokratinis ryšys 
- aplinkraščiais ir laiškais. Tik labai
retomis ir iši mtinomis progomis Kraš
to V-bos pirmininkas pasiekdavo ■ 

bendruomenes apylinkes, es
ančias tolimesnėse vietovėse. Šią 
4 tradiciją’ sulaužė velionis buv. 
Krašto V-bos pirmininkas Narušis. 
Jis, lyg koks keliaujantis vaidyla, 
per savo kadenciją bent po kelis kar
tus apkeliavo visas apylinkes ir sen
iūnijas, įskaitant ir tolimąjį Pertą. 
Ir visi anuomet praregėjome ir supra
tome kaip yra svarbus visuomeninėj 
tautinėj veikloj gyvas ryšys, kurio 
negali atstoti jokie aplinkraščiai ir 
formalus raštai. Krašto V-bos narių 
susirinkimai su apylinkių visuomen
ininkais virto savaime suprantama 
būtinybė, be kurios neįsivaizduojama 
sėkminga bendruomenine veikla.

Neabejotinai šiam patyrimui pri
tardama, ir dabartinė Krašto Valdyba 
jau pirmiausiais menesiais šią as
meninio ryšio tradiciją ėmė naudotis, 
susitikdama pasikalbėjimams ir issi- 

jam ilgai nenykstantį vietos žmonių 
ir svečių atminimą.

Giminėms, artimiesiems ir drau
gams, netekus Juozo, reiškiame gi
lią užuojautą.

--------- ----- Velionis 
buvo gerai žinomas Australijos lie
tuviams, nes 5 metus gyveno Sydne- 
juje ir aktyviai buvo Įsitraukęs į 
lietuviu kultūrine veiklą. Daug rašė 
Mūsų Pastogėje, dalyvavo Plunksnos 
klube, priklausė Kataliku Kultūros 
D-jai ir vienu metu buvo tos draugijos 
Literatu ir Filosofu būrelio steigėjas 
ir pirmininkas. Skaitė uždaruose su
sirinkimuose ir viešai daug paskaitų 
Įvairiomis temomis. Velionis buvo 
švelnaus ir taikingo būdo, todėl labai 
visų mėgiamas ir gerbiamas. 1954 m. 
persikėlė gyventi i Ameriką, bet ryšių 

su Australijos lietuviais niekados 
nenutraukė. Daug rašinėjo laišku, o 
kartais parašydavo ir i spaudą.

Juozas Tininis gimė 1911 m. 
lapkričio mėn. 4 d. Reizgynės vien
sėdijoje, Rokiškio apsk. 1928 m. 
baigė Rokiškio gimnaziją, 193 5 m. 
baigė VDU teologijos-filosofijos 
fakultete klasikines kalbas. 193 8 m. 
Prancūzijoje Nancy universitete stu

dijavo prancūzų literatūrą. 1945-48 
studijavo Tiubingino universitete 
senovės graikų kalbą, 1958-59 stu
dijavo retoriką. 1960 m. Vienos uni
versitete Austrijoje studijavo kal
botyrą ir parašė disertacija. Galima 
sakyti, kad rašytojas Juozas visa 
savo amžių studijavo ir mokinosi.

Tininis anksti pradėjo rašyti 
spaudoje, darė daug vertimų iš pran
cūzą ir vokiečių kalbų. Savo rašinius 
ir vertimus spausdino Ryte, Ateityje, 
N. Romuvoje, Mūsų Pastogėje, Drau
ge, Aiduose, Lietuvių Dienose ir kt. 
Atskiromis knygomis išpausdino - 
Sužadėtinę, Dailininko Žmoną ir da
bar nesenai Nuskandintas Žiedas, 
kurio recenziją parašė Almis J. Jūra- 
gis ir dabar spausdiname šiame 
Mūsų Pastogės numeryje.

Eile metų dirbo Lietuvių Dienų 
žurnalo redakcijoje kaip literatūros 
skyriaus redaktorius. Jo raštai pasi
žymi gražiu stiliumi ir taisyklinga 
klasiška lietuvių kalba.

Jo tragiška mirtis yra didelis 
nuostolis lietuvių kalbos mokslui, 
literatūrai ir, apskritai, kultūriniam 
gyvenimui. A. M 

kalbėjimams su apylinkių vadovau
jančiais asmenimis.

Kaip iš spaudos aprašymų pa
stebėjome tokie susitikimai jau Įvyko 
Sydnėjuje ir Melburne. Pagaliau toks 
Krašto V-bos narių ir lietuviškų orga-
nizacijų vadovų susirinkimas buvo 
sušauktas ir Adelaidėje. Iš pirmo 

žvilgsnio atrodytų, kad Adelaidė, tu
rėdama po ranka Krašto Valdybą, ku
rios įvairiose institucijose užanga- 
zuota visa eilė vietinių lietuviu, turėtų 
būti apie Krašto Valdybos veiklą bei 
jos planus gerai informuoti. Tačiau 
taip nėra. Buvo jaučiamas reikalas 
Krašto Valdybos ir Adelaidės apylin
kės visuomenei abipusė ir nuosekli 
veiklos apžvalga ir tarpusavis nuomo
nių pasikeitimas.

Tokia proga buvo sudaryta vieną 
sekmadienio popietę. J pasitarimą 
atvyko didelis būrys Adelaidės Įvai
rių organizacijų vadovaujančių as
menų.

Krašto V-bos pirm- V- Neverau- 
skas padarė platų pranešimą, apie 
Krašto V-bos veiklą, jų planus ir su
tinkamus sunkumus. Jų neišvardinu, 
nes apie juos buvo rašyta MP, kai

(Nukelta, i 4 pud*).
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GLIAUDOS SIMAS

JURGIS GLIAUDĄ, SIMAS, 1971, 
Cleveland, 159 puslapių apybraiža, 
išleista Vilties d-jos.

Simo Kudirkos šuolis JAV van
denyse, prašant azylo teisės, sukrėtė 
išeivijos lietuvius, bet plačiai nu
skambėjo ir tarp kitataučių. Tas Įvy
kis davė turinį Jurgio Gliaudos * Simo’ 
veikalui.

Autorius mūsų visuomenei gerai 
pažįstamas. Profesijos teisininkas, 
rašyti ėmėsi tik išeivijoje. Be pasku
tiniojo Simas' yra parašęs 8 stambius 
apysakinius veikalus, kurių penki 
yra laimėję metines Draugo dienraš
čio premijas. Yra dar parašęs eilė
raščių ir scenai dramos kūrinių.

Paskutinysis kūrinys ‘ Simas’ 
yra apybraiža, panašiai kaip ir 1965 
metais pasirodžiusi ' Agonija’. Tai 
subeletristintas realių įvykių atpasa
kojimas.- ■

Gliaudos ‘ Simo’ turinio įvykiai 
istoriškai priklauso praeitų metų 
lapkričio 23 dienai ir tai tik jos pu
sei. Tačiau įvykių ir sprendimų gau
sybė skaitytojui sudaro įspūdį, lyg 
išgyvenamas labai ilgas laiko tarpas. 
Tai psichologinis laikas, kuris retro
spektyviai . visad atrodo ilgas kai 
daug įvykių, daug įspūdžių bei reik
šmingų pergyvenimų.

Žvejybine plaukiajančioji baze 
Sovietskaja Litva, Klaipėdos uoste 
registruotas sovietinis laivas, nulei
džia inkara JAV teritorijoje, vieną 
mylių nuo Martha Vineyard salos. 
JAV pasienio apsaugos kuteris Vigil
ant su žvejų delegacija ir prekybos 
departamento atstovu atplaukia ęrie 

Sovietskaja Litva konferencijai zu- 
klystės sureguliavimui, kuri vyksta 
sovietų laive. Tuo metu sovietų laivo 
denyje pasirodo radistas Simas Ku
dirka, kuris ženklais, vėliau rašteliu 
Vigilant tiltelyje budinčiam karinin
kui duoda suprasti, kad norėtų per
bėgti pas amerikiečius, suprask - 
prašyti azyliaus. Sulig tuo momentu 
užverda įtampa Vigilant laive ir JAV 
pasiekanti net Washingtone užsienio 
reikalų departamentą, atomazgoje 
gražinant sovietams į Vigilant šuoliu 
atšokusįjį Simą Kudirką.

Apybraižoje vykusiai pavaiz
duota amerikiečiuose vykęs blašky
masis ir pasimetimas. Ir tai dėl to, 
kad konferencija buvo vertinama kaip 
labai svarbus reikalas, kad pagal 
admirolų Williams Ellis, ‘ jeigu mes 
gausime perbėgelį, mes turime jį gra
žinti’, nes’perbėgimas sugriaus dery
bas’. Įspūdis užvertus knyga niūrus 
ir priglušinantis. Tai .kaltinamasis 
aktas amerikiečių biurokratijai. Apy
braižoje vykusiai prasiskleidžia Vi
gilant kapitono Ralfo Eustis ir pa
sienio apsaugos distrikto viršininko 
kapitono Brawn asmenybių menkystė 
ir admirolo William Ellis pragmatinė 
moralė.

Veikalo silpnybė tąi stoka cen
trinio veikėjo Simo Kudirkos dvasios 
atskleidimo, o taip pat ir sovietų 
laivo pareigūnų. Pastarieji lieka tik 
statistai, geriausiu atveju budeliai. 
Kudirkos apsisprendimas pabėgti nei 
psichologiškai nei politiškai Įtikin
ančiai nepagrįstas. Dėl to Simo šuo
lis knygoje pasirodo skaitytojui ne
pribrandintas. Aplinkybės verčia 
skaitytoją pasipriešinti autoriui: 
negi taip lengvai žmogus apsispren
džia sovietijoje šuoliui, palikdamas 

žmoną ir du mažus vaikus. Pasigen- 
dant Simo svyravimo bei dvasinės 
įtampos ir šuolio politinio ar asmen
inio pagrindimo, nesutinki su autor
ium, kai šis gretina Simą su čekų 
studentu Jan Palach. Susideginimas 
yra vykęs kitoje plotmėje ir kitokioje 
situacijoje.

* Simas’, deja, yra pati prasčiau
sia Gliaudos knyga. Kur tik autorius 
pabando kiek filosofuoti bei politi
kuoti, visur labai lėkšta. Gal del to, 
kad rašyta labai paskubomis? O gąl 
del noro išlikti kuo arčiausiai proto
kolinių faktų? Pasinešus tačiau įvykį 
pateikti subeletristintoje formoje, 
autorius buvo atsidaręs kelią kūry
binei laisvei.

Silpniausia vietaGliaudos ‘ Simo’ 
tai lietuvių kalba. Jos Gliaudą tikrai 
nemoka. Aišku, kad kitų jo veikalų 
kalba kas nors yra taisęs, o pasku
tiniajame, matyti, bus pasitikėjęs 
savimi. Kalba čia žiauri.

‘Simas’ laukiamas verstas į an
glų kalba. Reikia tikėtis kad tame 
apvalkale jis pasieks didesnio įspū
džio.

Visiškai suprantama, kad rašyti 
tokia aktualią nuogos tikrovės temą 
autoriui yra labai sunkus uždavinys." 
Su Kudirka identifikuojasi visa poli
tinė išeivija, todėl ir laukė Simo 
bėgimo įprasminimo, jo psichologinio 
ir politinio pagrindimo. Jei Gliaudai 
tas ir nepavyko reikiamai atskleisti, 
tai vis dėlto pabėgėlio išdavimo fak

tas ir priemonių, žiaurumas pateikta 
tikrai sukrečiančiai.

Kalbos nėra, kad Maskvai tai 
buvo kartus kąsnis praryti. Tikriau
siai sovietai būtų buvę laimingesni, 
jei Simas nebūtų grąžintas. Juk kaip 
nuogai pasirodė SSRS santvarkos 
beteisiškumas! Tai pats žmogaus 
sumušimo faktas, o vėliau teismas 
ir 10 metų kalėjimo bausmė. Ir už ką? 
Tik už bandymą pabėgti! Juk Simas 
tik eilinis žvejų laivo įgulos narys, 
taigi jokių paslapčių jis nežinojo 
Nėra jis ir karinis dezertyras. Vak
aruose toks įvykis net ir teismo ne
pasiektų. Jei kam nepatinka, pavyz
džiui, Australija, tai jis mielai iš
leidžiamas, kur tik nori. Ir viza iš
važiuoti tekaštuoja tik kelius doler
ius. Sovietijoj ir legaliai išvažiuojant 
į užsi-enį pasiviešėti reikia vizai 
mokėti 400 rublių. Tai aiški tenden
cija laikyti žmones sovietijos sienose 
lyg kalėjime.

, A. Zubras.

PENKIASDEŠIMTS.

Dažnai spaudoje, ar besikalbant 
apie baigusius Universitetą lietuv- 
ius-akademikus, operuojama skaičiais 
kurie yra toli nuo realybės. Žmonės 
spėlioja.

Kad susidarius tikslesnį vaizdą, 
aš apklausinėjau tautiečius, kurie 
reiškiasi vienokioje ar kitokioje vei
kloje, teiraudamasis, kiek galėtų būti 
lietuvių, baigusių Universitetus Ade
laidėje. Daugumas užklaustųjų, atsa
kė,. kad 80. Kiti atsakė apie 70 iki 
100. Ir tik vienas iš apklausinėtų, 
buvo netoli teisybės, pasakydamas, 
kad 60.

Kadangi jau senai vedu baigu
siųjų sąraša, tad iškaitant ir baigusius. 
šiais metais,t.y. 1971 metais, gavus
iais mokslo laipsnį, yra lygiai 50.

Šiais metais Universitete gavo 
mokslo laipsnius, šie baigusieji stu- 
dentai:
1. K. Baltrušaitis, Dipl. Arts &Ėduc.
2. A.R. Morkūnas, BDS
3. Vyt. Straukas, B.A.
4. Alg. Šerelis, B.Sc. (Hon.)
5. V. Vanagaitė, B.A.
ir Pietų Australijos Technologijos 
Institute
6. A. Zamoiskis, B. Tech.

Sąrašas patikrintas pagal Adel
aides ir Flinders Universitetu kalen
dorius.

Skaitoma, kad Adelaidėje gyve
na 1.200 lietuvių, kad per 17 metų 
t.y. 1954-1971 baigusieji lietuviai 
sudaro 0.25% per metus. Man atrodo, 
kad procentas mažokas ir turint gal
voje tą patį prieaugli, lietuvių, arba 
lietuvių kilmės akademikų 100 bus 
pasiektas tik 1988 metais.

Tarp baigusiųjų pirmauja tikslie
ji mokslai, medicina ir humanitariniai 
mokslai. Pagal fakultetus, baigusieji 
skirstosi sekančiai:
1. Medicinos 11
2. Humanitarini ' 9
3. Technikos ' 6
4. Architektūros 2
6. Odontologijos 6
7. Gamtos-Matematikos 5
8. Farmacijos 2
9. Teisės 2
10. Ekonomijos 1

Penkiasdešimtuoju, reikalinga
skaityti Algį Šerelį, kuris baigė ‘ Ba
chelor of Science’ (Honour) laipsniu, 
t.y. augščiausiu iš baigusiųjų 1971 
metais.

Kiek iš baigusiųjų siekia toli
mesnio mokslo? Kiek man yra žinoma 
tai Antanas Stepanas - medicinoje ir 
Algis Šerelis - Neorganinėje chemi
joje. Iš baigusių, du jau mirė, J. Ar
minas, B. Ec. ir A. Gavelis, B.A. 
4 apleido Australiją, 5 persikėlė Į 
Melbourną, 3 įSydney ir 2 į Canberra.

Spaudoje operuojama spėjimais. 
Man rodos, kad jau pats laikas, vis
oms Apylinkių Valdyboms, kur yra 
Universitetai, gauti ten esančių Uni
versitetų kalendorius ir atydžiai per
eiti per visat sąrašą^ ir atrinkti lietu
viškas pavardes, gauta mokslo laip
snį, baigtą fakultetą ir baigimo me
tus. Sudarius visų Universitetų, bai
gusiųjų sąrasus, turėsime tikrą ir 
pilną vaizdą, kiek yra baigusiųjų 
lietuvių-akademikų Australijoje.

(Bus daugiau). ju-Ra.

L.K.M.A. OTTAWOS ŽIDINIO 
SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 3 dieną Ottawos uni
versiteto Pedagogikos fakulteto rū
muose, profesūros svetainėje įvyko 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos Ottawos židinio viešas susirinki- 
mas-paskaita. Židinio pirmininkė dr. 
Marija Ramūnienė trumpai kalbėjo 
apie organizacijos židinio reikalus 
ir pranešė LKMA Romoje patvirtintų 
naujų narių pavardes: inž. J. Danys, 
inž. G. Mitalas, inž. K. Vilčinskas.

Ottawos universiteto Pedagogi
kos fakulteto vice-dekanas ir Lygina
mosios Pedagogikos centro direktor
ius dr. Antanas Ramūnas pristatė 
pagrindinį vakaro paskaitininką Chi
cago State universiteto profesorių 
Joną A. Račkauską ir koreferentą 
profesorių G. Procutą, Ottawos uni
versiteto Lyginamosios pedagogikos 
centro narį. Profesorius Račkauskas 
savo paskaitoje - * Lietuvos mokyto
jo vaizdas amžių eigoje’ išryškino 
pagrindines istorijos jėgas formavu
sias mokyklų ir svetimo sistemos 
išsivystimą Lietuvoje, ir parodė mo
kytojo vaidmenį bei darbą istorijos 
tėkmėje. Toliau G. Procuta, pratęs
damas pagrindinio kalbėtojo centrinę 
mintį, kalbėjo apie mokytojo padėtį 
Lietuvoje sovietiniame periode. Pa
skaitą sekė diskusijos ir komentarai. 
Po akademinės dalies buvo pasivai
šinta ir apžiūrėti Lyginamosios Pe
dagogikos centro kabinetai ir biblio
teka.

Susirinkime dalyvavo gražus 
būrelis O,ttawos lietuvių ir buvo iš-, 
reikštas pageidavimas ateityje turėti 
daugiau panašiu parengimu.

Pr.

Studentų Balius Adelaidėje

Adelaidės studentai kelias savai
tes stropiai ruošėsi metiniam baliui. 
Pagaliau atėjo nustatyta diena. Smul
kesni papuošimai .buvo ruošiami iki 

pat paskutinio momento. Atvyko sve
čiai į prašmatniai paruoštą salę; juos 
maloniai sutiko studentai ir palydėjo 
prie stalų.

Vakaro įvykiai prasidėjo tradici
niu ‘ fuksų’ pristatymu ir pereitųjų 
metų fuksų pakėlimu ^senjorus. Šie
met buvo pristatyti septyni fuksai 
(paminėti pereitame S.Ž. numeryje), 
ir septyni pakelti Į senjorus, (taip 
pat).

Pirmininkas Petras Kanas įteikė 
spalvas. Studentai gražiai sugiedojo 
‘Gaudeamus’, ir išnešė vėliavą. Tuo 
ceremonijos pasibaigė.

Tada prasidėjo linksmoji dalis. 
Grojo puikus orkestras ‘Tempo’. Visi 
maloniai praleido laika, _ypatingai 
svečiai iš Melbourno: R. Šarkis, R. 
Milvydaitė ir T. Reilley. Grupė link
smų studentų ekspromtu pašoko len
ciūgėlį ir žiogelį: tai labai patiko 
visiems, ypatingai svetimtaučiams. 
Taip pat visi linksmai įsijungė į pol
ka su ragučiais.

Po baliaus studentai susirinko 
pas Rūtą ir Silvio Apponyi, kur įvyko 
įspūdingas fuksų krikštas. Ačiū Rim
antui Šarkiui už gražu fuksų krikšto 
pravedimą.
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SUDARYTAS LIETUVIU. DIENOMS 
RENGTI SYDNEJUJE KOMITETAS

Sydnejaus Apylinkės Valdybos 
pastangomis prieš maždaug mėnesi 
buvo sušauktas Sydnėjuje veikiančiu 
organizacijų atstovų susirinkimas 
sudaryti ateinančioms Lietuviu Dien
oms rengti komitetą. Kadangi Lietu
vių Dienoms, kurios įvyks ateinančių 
metų pabaigoje, tinkamai pasirengti 
darbo numatoma labai daug, tai nu
matoma į šį pasirengimo darbą įtrauk
ti visus Sydnejaus organizuotus lie
tuvius. Tokiu bildu ir visi tame pasi
tarime dalyvavę orga.nizacijų atstovai 
ir sudaro visą Lietuvių Dienoms ren
gti Komitetą.

Apylinkės Valdybai teko gerokai 
pasistengti, kol surado tinkamą as
menį į Komiteto pirmininkus. Juo 
sutiko būti žinomas visuomenininkas 
Dr. B. Vingilis.

Pagal turimas Krašto Kultūros 
Tarybos instrukcijas be atskirų or
ganizacijų užsimojimų dar į Lietuvių 
Dienų programą kaip pagrindiniai par
engimai numatoma: a) Dainų Šventė, 
b) jaunimo vakaras - koncertas, c) te
atro spektaklis, d) literatūros vakar
as, e)tautinių šokių festivalis, f) dai
lės paroda ir g) foto paroda. Šitiems 
visiems parengimams pakviesti at
skiri asmenys, kurie jiems pavestas 
pareigas vykdys viską organizuodami 
patys betarpiškai. Štai jie:

Dainų Šventės organizatorius - 
Algis Dudaitis (126 Gladstone St, 
Cabramatta, N.S.W. Tel: 727-9191).

Jaunimo vakarą - koncertą organ
izuoja D. Labutytė-Bieri (88 Belevue 
St, Cammeray, N.S.W. Tel: (92-5798)

Teatro Spektakliu rūpinasi St. 
Skorulis (23 Virginiūs St, Padstow, 
N.S.W. Tel: 77-9011);

Tautinių šokių festivalį rengia 
M. Osinaitė-Cox (136 Pendlę Way, 
Pendle Hill, N.S.W. Tel: 631-3688);

Literatūros vakarą rengia V. Ka
zokas (13 Percy St, Bankstown, NSW. 
Tel: 709-8395);

Dailės paroda sutiko suorgani
zuoti Dr. G. Kazokienė.

Foto parodą rengia V. Vilkaitis 
(8 Boyd St, Cabramatta, N.S.W.)

Meno Dienoms Rengti Komiteto 
branduolį sudaro:
pirmininkas - Dr. B. Vingilis (22 Hill
top Ave, Mount Pritchard, N.S.W. 
Tel: 602-6358), 
vicepirm. P. Pullinen, 
sekretorius B. Žalys ir 
iždininkas J. Z inkus.

Minėtąjį susirinkimą atidarė apy
linkės valdybos pirmininkas p. A. 
Reisgys siūlydamas komiteto pirmin
inku Dr. B. Vingilį, kuris susirinku
siųjų buvo šiltai priimtas. Jis ir to
liau vede visą susirinkimą. Plačiau 
buvo -kalbėta apie Lietuvių Dienų 
programą bei jos tinkamą išdėstymą. 
Prisiminta taip pat, kad reikia, kad 
kas pasirūpintų ir svečių apgyvendi
nimu. Nutarta šioms pareigoms kvie
sti p. A. Bučinską, kuris minėtame 
posėdyje nedalyvavo. Vėliau gautomis 
žiniomis p. A. Bučinskas minėtas 
pareigas prisiėmė.

V.S. P. MOLIS ADELAIDĖJE

LSB Vyriausias Skautininkas 
v.s. P. Molis i Adelaidę atvyko š.m. 
rugpiūčio 17 d. 6 vai. vakaro. Areo- 
drome jį sutiko ps. C. Dubinskas ir 
si. M. Neverauskaitė.

Tą patį vakarą, 8 vai. Lietuvių 
Namuose svečias susitiko su ‘ Vil
niaus’ tunto vadovais, ASS Adelaides 
skyriaus nariais ir skautų tėvais. 
Buvo maloniai praleista pora valandų 
prie kavos puodelio. Svečias papasa
kojo savo įspūdžius iš pasaulinės 
skautų džembore Japonijoje, apie 
lietuvių skautų veiklą JAV ir savo 
įspūdžius bendrai. Adelaidiškiai at
silygino parodydami br. Moliui p. V. 
Vosyliaus paruoštą skaidrių ir muzi
kos montažą iš 1968 m. Tautinės 
Stovyklos Adelaidėje.

Kitą dieną brolis Molis išvyko 
atgal į JAV. Į aerodromą jį palidėjo 
ps. V. Ilgūnas.

JAUNIMO REIKALAIS
LITUANISTINIO ŠVIETIMO 

REIKALAI.
S.m. rugpiūčio 8 d. Apylinkes 

Valdybos iniciativa buvo sukviestas 
Dainavos salėje Sydnejaus savait
galio mokykloje dirbančiu mokytojų, 
dirbusių anksčiau lituanistinėse mo
kyklose ir kursuose, o taip pat vietos 
australų mokyklose dirbančių lietuvių 
mokytojų pasitarimas. Pasitarima 
atidarė Šydnejaus Apylinkės Valdy
bos pirm. A. Reisgys, kviesdamas 
susirinkusius pasidalinti mintimis, 
ieškant būdų, kaip galėtume sėkmin
giau organizuoti ir vykdyti Sydnejaus 
priaugančios ir jaunosios lietuvių 
kartos lituanistinį švietimą ir auklė
jimą.

Susirinkusieji, apžvelgdami esa
mą padėtu, prisiminė, kad pirmame 
kūrimosi dešimtmety Sydnėjui ir jo 
apylinkėse tuo pat laiku veikė ketu
rios savaitgalio mokyklos su gausiais 
mokinių skaičiais. Taip pat veikė 
lituanistiniai kursai. Dabar visame 
plačiame Sydnėjuje likosi tik viena 
sekmadienio mokykla, kurioje, vedė
jos p. Badauskienės pranešimu, yra 
per penkiasdešimt mokinių. Kiti mo
kyklinio amžiaus lietuvių vaikai nei 
savaitgalio mokyklos, nei Lit. kursų 
nelanko. Jų nėra.

Po įvairių pasisakymų prieita 
kai kurių išvadų ir sprendimų. Nu
tarta imtis žygių plačiu mastu, visų 
suderintomis pastangomis, išjudinti 
Sydnėjuje mūsų mažųjų ir jaunimo 
lituanistinį atgimimą.

Iki šiol šitas darbas buvo vyk
domas daugiau partizaniniu būdu. 
Pavieniai asmenys ar organizacijos, 
vykdydami savo užsimojimus, daž
niausiai nesirūpino ir nežinojo, ką 
daro kiti. Šitie užsimojimai dažnai 
buvo trumpalaikiai ir baigėsi nusivy
limu, kai dedamos kelių pasišventėlių 
pastangos, nesuderintos ir neremia

PAMINKLAS LIETUVIU KAPUOSE

Ne daug yra pasaulyje tokių vie
tų, kur lietuviai turėtų savo tautines 
kapines. Be Lietuvos turime vienas 
Chicagoje, kitas Pietų Amerikoje, 
berods, Argentinoje ir dabar trečias 
Sydne'.y. Be abejo kad kapai yra di
delės reikšmės paminklai paliekami 
ateities laikams. Čia ilsisi mūsų tė
vai, broliai, seseris ir mieli draugai, 
todėl ta vieta yra brangi, nuolat lan
koma ir puošiama gražiais paminklais 
žalumynais bei prasmingais užrašais. 
Štai ir Sydnejaus lietuvių kapai pasi
puošė dail. V.K. Jonyno suprojektuo
tu paminklu.

Pats paminklas lyg ir vaizduotų 
sulaužyto kryžiaus sudėta s dalis, 
kurių viršutinėje dalyje lietuviškos 
tautodailės motyvais bronzinis rūpin
tojėlis. Paminklo lentoje įrašyta: 
- Šis paminklas, tai simbolis kovos 
už tikėjimą ir Lietuvos laisvę paskir- t 
tas Dievo garbei ir atminimui tūk
stančių tų, kurie atidavė savo gyvy

mos kitų, pasirodė pūtimu prieš vėją. 
Pasiryžėliai vienas po kito, numoję 
ranka, nusisuko nuo mūsų gyvybinio 
reikalo - lietuvybės išlaikimo ir plė
timo Jaunojoj kartoj.

Štai beviltiškai padėčiai paša
linti nutarta prie Sydnejaus Apylinkės 
Valdybos sudaryti platesnio masto 
lituanistinio švietimo tarybą, kuri 
jungtų derintų šeimos, mokyklų jau
nimo, organizacijų ir visų suintere
suotų lietuvybės išlaikymui pastan
gas.

Visi sutinka, kad šeima yra pirm
as ir svarbiausias lietuvybės išlai
kymo šaltinis. Iš jo tekantį upelį 
vėliau papildo vaikų darželis, moky
kla, bažnyčia, jaunimo organizacijos 
ir visa lietuviška veikla. Motina, tėvas 
yra pirmieji ir svarbiausi lietuvio 
vaiko mokytojai ir lietuvybės išlai
kymo nešėjai. Musų visų akys ir rū
pestis turėtųbūti nukreiptas į jaunąs
ias šeimas. Reikėtų žinoti kokie, 
sunkumai, neaiškumai ir aplinkybės, 
šiuos pirmuosius lietuvybės puoselė
tojus sutinka. Daugeliui jų moralinė 
parama, kuklus patarimai ir paskutin
iai dažnai būtų labai pravartūs, o 
lietuviškam reikalui išganingi. Rei
kėtų rasti būdus ir eilę pasišventusių 
žmonių, kurie pagal esamas aplinky
bes užmegstų ir palaikytų ryšį tarp 
savo kaimyninių artimesnių šeimų ir 
apylinkes lituanistinio centro.

Pirmas darbas, kurį lituanistinio 
švietimo taryba turėtų atlikti, tai 
visos Sydnejaus apylinkes lietuvių 
vaikų, bręstančio jaunimo ir jų šeimų 
sąrašų - kartotekos sudarymas. Turint 
sąrašus, užmezgus su tėvais kontak
tą, žinant jų nuotaikas, pageidavimus 
ir nusistatymus, būtų galima iš apy
linkės švietimo centro perduoti jiems 
bendrus nurodymus pagal sudarytą 
planą ir programą.

Būtų labai pageidaujama, kad 

bes kaip kovotojai ir kankiniai už 
savo kraštą ir meilę Kristui. Taip 
pat tų kurie mirė šiame tolimame krašte 
su viltimi kad didžioji tautiečių auka 
nenuėjo veltui.

Apačioje lentos kun. P. Butkus 
kreipiasi šiais žodžiais:
- Lietuvi, lankydamas šį kapinyną 
prisimink ir tėvynės gynėjus ir trem
tinius Sibiro pančiuos.

Maldoj atleidimo linkėk ypač 
tiems kurie ilsisi čia: Teapgaubia 
Viešpats visus savo meilės - malo
nės šviesa.
Jei tektų suklupt po keleivio dienų 
šia našta,
Lai baigiasi žemės tremtis ir sielos 
nurimsta kančia.

Šio paminklo statybos brėžinius 
ir darbą prižiūrėjo inž. V. Bernotas. 
Rūpintojėlio ir kryžiaus darbus at
liko Algis Plūkas.

Paminklo šventinimas numatytas 
spalio men 31 d. Paminklą pašven
tinti sutiko Jo. Emin. kardinolas 
Norman Gilroy, kuris taip pat daly
vaus lietuvių pamaldose ir jo garbei 
ruošiamame koncerte ir vaišėse

Parapijos komitetas tom iškilmėm 
jau ruošiasi ir kviečia visus Sydne
jaus lietuvius prie to prisidėti. Yra 
gera proga mums pasirodyti ne tik 
kaip katalikams, bet ir kaip lietuv
iams ir ta savo pareigą atlikime be 
priekaištų.

B. Genys.

KRAŠTO VALDYBA PAS 

SAVUOSIUS
(Atkelta iš 2 pus L) 

tokie pranešimai buvo daromi kitur. 
Buvo nusiskųsta, kad Krašto V-bos 
veiklą varžo lėšų stoka, ir čia pat 
išvardijo, kas būtų galima padaryti, 
jei tokių lėšų būtų pakankamai. Taip 
pat buvo pabrėžta, kad visuomene 
nudelsia atsiskaitimą už ‘ Mūsų Pas
togės’ prenumeratą ir skelbimus. 
Tokiu būdu ‘ įšaldomos’ stambios 

vaikas, prieš eidamas į australų mo
kyklą, jau mokėtų ne tik lietuviškai 
kalbėti, bet, tarp kita, turėtų pradžia 
ir lietuviško skaitymo ir rašymo. Šita 
pradžia galėtų būti teisiama kasdien
iniu pasiskaitymu ir nurašynėjimu 
vieno kito sakinėlio iš vaiko knyge
les. Kasdien tokį darbelį kartodamas 
tėvų ir kitų pagiriamas, vaikas jaustų 
tai kaip savo tiška pramogėlę.

Būtų gera, kad artimesnės kai
myninės šeimos su mažais ir paaugu
siais vaikais palaikytų glaudų ryšį, 
sudarant progų vaikams dažnai susi
tikti, pažaisti su jais pasikalbėti, 
leisti jiems pasirodyti, ką jie lietu
viškai moka ir gali. Tai būtu lyg 
savotiškas vaiku darželis ar moky
klėle. iš lituanistinio centro jiems 
turėtų ateiti reikalinga pagalba, pa
skatinimas, programėlė. Atskiri vai
kai ir grupelės vėliau galėtų būti 
jungiami į didesnius vienetus - vai-' 
kų darželius, savaitgalio mokyklas 
ir lituanistinius kursus.

Prie šito didelio ir sunkaus dar
bo vygdymo turėtų jungtis į talką visi 
kuriems rūpi lietuvybės išlaikymas 
vienokiu ar kitokiu būdu pridedant 
savo ranka. Lietuvių vaiko lietuviš
kas dvasios išlaikymas yra mūsų, ne 
tik tėvų, reikalas ir rūpestis.

Šiuo metu daugelis vyresnių 
tėvų jau turi vaikaičių, yra seneliai. 
Išėję i pensiją, jie turi daug laisvo 
laiko. Kartu gyvenant, ar bent daž
niau susitinkant, senelių sąmoninga 
įtaka vaikaičiams gali būti labai 
reikšminga. Tokioj šeimos aplinkoj 
augdamas, trejų metų sulaukęs, vai
kas galėtų lietuviškai kalbėti, pa
sakėles klausytis, knygelėj paveik
slėlius aptarti, o gal ir dainelę ban
dyti dainuoti.

Pasitarimo dalyviai sutiko greitu 
laiku vėl susirinkti i kviečiamą pla
tesnį pasitarimą, kur būtų konkrečiau 
aptarta iškeltos mintys ir planai bei 
sudaryta lituanistinė švietimo tąryba, 
kad nedelsiant būtų pradėtas darbas.

J.R.
*****

pinigų sumos, kas apsunžiųa laik
raščio leidimą. Tėnka ieškoti kitokių 
būdų laikraštį finansuoti. Dėl tos 
priežasties didesnės apylinkės yra 
prašomos išleisti savo lėšomis bent 
po vienų ‘M.P.’ numerį, ruošiami 
‘ M.P.’ baliai ir 1.1.

Plačiai mūsų kultūrinį gyvenimą 
apžvelgė Kultūros Tarybos pirm. V. 
Baltutis. Pasidžiaugė, kad Amerikos 
lietuvių meninkų tarpe yra atsiradęs 
didelis susidomėjimas mumis. Tai 
greičiausia mūsų gerbiamo solisto 
Baro geros reklamos vaisiai. Šiuo 
metu vedami pasitarimai su trimis 
poromis įvairių menininkų, kurie su
tiktų (savo lėšomis) mus aplankyti. 
Daromi žygiai jų atsilankymą išdėstyti 
taip, kad jie nebūtų perarti viens prie 
kito. Toks menininkų derlius atneštų 
pragiedrulių į musų monotonišką gyve
nimą ir mes jų laukiame išskėstomis 
rankomis.

Buvo nusiskųsta mūsų kultūrinio 
gyvenimo stagnacija ir visuotinai 
įsigalinčia apatija bei pasyvumą. 
Sėkmingam ir vaisingam darbui di
džiausia kliūtis ar tik nebus perdi- 
delis išsiskirstymas į įvairias organ
izacijas. Pav. Adelaidės apylinkėj 
užregistruota 41 organizacija. Vien 
į jų valdybas užangažuota apie 170 
asmenų. Daugelis jų priklauso keliom 
valdybom. Reikia manyti kad panaši 
padėtis yra ir kitose apylinkėse.

Esant tokiai padėčiai, negalima 
tik ėtis veiklojapčioupamesnių rezul
tatų. Laikas būtų pagalvoti ir šia 
padėtį bandyti keisti, nes kai kurios 
organizacijos egzistuoja vien poper- 
iuje.

Taip pat pranešimąpadarė VLIKo 
įgaliotinis J. Lapšys.

Po pranešimų buvo pateikta eilė 
įvairių klausimų į kuriuos atsakė 
Krašto V-bos nariai. Susirinkimas 
buvo tikrai įdomus ir praėjo nuošir
džioj atmosferoj.

Adelaidiškis.
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NUSKANDINTAS ŽIEDAS
Retai kuriam išeivijos rašytojui 

pasiseka taip beveik iš karto išleisti 
dvi knygas, kaip rašytojui Juozui Ti- 
niniui, kuris, sukaupęs nemažai kūry
binės ugnies, pernai išleido romaną 
* Dailininko žmona’ ir čia aptariama 
penkiolikos novelių, rinkini ‘ Nuskan
dintas žiedas’. Šiuo metu kai, moterų 
išsilaisvinimo judėjimas visur prade
da triukšmingiau reikštis, ši knyga 
išleista pačiu laiku, nes beveik vi
sose novelėse svarbiausi personažai 
yra moterys. Autorius išveda į sceną 
ir vyrus, bet tik mažesnėse rolėse, 
nelyginant stuobrius ar nulaužtas 
kolonas, kurias skulptoriai daro sta
tuloms atremti, kad, sutvirtinus skulp
tūros apačią, ji tvirčiau stovėtų. Ir 
Tininio novelių veikėjoms vyrai gyve
nime tereikalingi tik kaip atrama, kaip 
duonos, pastogės ir patogumų paru- 
pintojai, kad jos, turėdamos daug 
laiko, laisvas rankas ir širdis, do
minuotų gyvenimo erdvę ir galėtų sav
anaudiškai užsiimti ‘ išlaisvinto’ mo
teriškumo amatu.

Nežinau, ar autorius to sąmonin
gai norėjo, ar ne, bet Tininio noveles 
vykusiai sugriauna romantiškosios 
literatūros išaugintą mitą apie moter
iškosios lyties atstovių silpnumą, 
kilnumą ir tą jų turimą visuotino gėrio 
dvasią, kurią J.W. Goethe vadina am
žinuoju moteriškumu - ‘ Das ewig Wei- 
bliche’. Tininio novelių veikėjos yra 
iš kito pasaulio. Realaus, žiauraus, 
savanaudiško. Jos savo elgesiu su
triuškina iliuzijas apie moterų gimin
ės pasaulį kilninančias savybes.

Imkime ‘ sugyvulėjusią’ moterį 
Matildą Urbšienę, aprašytą novelėje 
‘Testamentas’. Šunys yra jos vienin
telė meilė, jos gyvenimo tikslas. Sa
vo vyrą laiko prasčiau už šunį, reika
lauja kad jis šunims užleistų savo 
lova^ ir išvaro jį iš miegamojo kitur 
miegoti. Šunims žuvus, nepaguodžia
mai jų gedi, stato jiems paminklus ir 
pagaliau nusižudo, testamente palik
usi savo paskutinę valią - būti pa
laidota šunų kapinėse šalia jos myli
mųjų šunelių. Tuo testamento aktu 
ji save visiškai išsibraukia iš žmonių 
giminės.

Noveles ‘Gyvenimo tikslas’ vei
kėja Petronėlė Pūkienė net sveikata 
sugadina, šunimis besirūpindama ir šu
nis bemylėdama. Gydytojo patarta nusi
kratyti šunų ir susirasti kitokį gyvenimo 
tikslą, ji patarimo nepriima. ‘Ne, aš jo
kiu būdu negaliu keisti tokio kilnaus ir 
vertingo gyvenimo tikslo. Argi yra pas
auly tauresnis dalykas kaip pasiaukoti 
silpniems sutvėrimams’. (186 pusi.) 
Dabar, kada pasaulis pilnas vargstančiu 
badaujančių benamių našlaičių, toks 
moteriškės nusistatymas atrodo kaip 
žmogaus nevertas piktžodžiavimas. Tai 
tragiką moters, gero gyvenimo taip su
gadintos, kad nebesugeba būti žmogumi. 
Bet Pūkienė laimingesnė - jai dar neuž
sklęstos durys iš šuniškumo i žmoniš
kumą. Jos šunes apkandžioja vaiką, ir 
policija paima juos sunaikinti. Pūkienė 
savo meile atiduoda įsūnytam našlaičiui.

Nina Ungurienė novelėje ‘ Prancū
ziška skrybėlaitė’ yra tipiška poniutė - 
bejausmis tuštybės maišas. Vyras, net 
į kuprą sulinkęs, plūkiasi fabrike, ne
daug uždirbdamas, bet Nina būtinai už
sigeidžia 100 dolerių kainuojančios sk
rybėlaitės. Ungurys, kiek pasiginčijęs, 
pasiduoda. Nuperka jai tą skrybėlaitę, 
užsitraukdamas skolą, nes žino, kad 
pasipriešinęs žmonai, nieko nelaimės. 
‘ Kovojant su moters Įgeidžiu, visuomet 
pralaimima. Tai jau nuo Adomo laiku 
žinoma tiesa’. (175 pusi.) Pasipuošusi 
nauja skrybėlaitė Ungurienė gėdisi gatve 
kartu su vyru eiti ir liepia jam penkis 
žingsnius atsilikti. Jo nepuošnus apdar
as nepritinka prie prašmatnios skrybėl
aitės. Ungurienė baliuje išdykauja su 
kitais vyrais, flirtinio pasisekimo apsvai
ginta, užmiršusi į salės kampą nustumtą 
vyrą, o kitą dieną, kaip ir pritinka pliu
škei, su vienu dailininku pabėga iš na
mų. Unguriui lieka tik automobilio su- 
maigdyta skrybėlaitė ir už ja neišmokėta 
skola.

Ir kitų novelių veikėjos neigiamų 
charakterio bruožų: aikštingos, klastin
gos, tuščiavidurės rožės, be jokių skru
pulų ir svyravimų siekančios to, ko už
sigeidžia, nežiūrinčios ką pakelyje su
mindys.

Tininio stilius ir rašymo būdas rodo 
kad jis moterimi džentelmeniškai ir vy
riškai žavisi. Del to, vaizduodamas ne
gatyvaus charakterio veikėjas, jis lyg 
pats su savim kovoja, lyg dengiasi vos 
pastebimu ironijos šydeliu. Niekur 
jis nemoralizuoja, nesmerkia, nepa
tarinėja. Jis tik piešia, tarsi geras 
dailininkas, ryškius moterų charak
terio portretus. Net ir prastabūdes 
novelių veikėjos neatrodo tamsiais 
dažais nutapytos pabaisos. Jos na
tūralios, moteriškos, net, gal but, ir 
mylėtinos. Ir skaitytojas negali atspe 
ti, ar jų žiaurus elgesys kitų žmonių 
atžvilgiu yra piktas, sąmoningai ap
skaičiuotas, ar jis tik savaime, sa
kytume nekaltai, išplaukia iš sava
naudiškai nustyguotos moteriškos 
prigimties. Gal moterys kitaip išgy
vena kasdieninę realybę ir dėl to jų 
galvosena kartais yra tikroviška, kar
tais nuo tikrovės visiškai atitrūkusi, 
jausmo blaškoma ar visiškai nelog
iška?

Knygoje yra tik vienas teigiamas 
moteriškas personažas - vokiete An
na Sorgen, tokio pat vardo gana sku
botai parašytoje novelėje. Jos du sū
nūs žuvo kare, o vienas yra kare din
gęs be žinios. Likusi viena, su mo
tinišku rūpestingumu ir meile ji glo
boja, slaugo ir rūpinasi sergančiu iš 
karo grįžusiu jaunu lietuviu. Išsipar- 
davinėja savo daiktus, išnuomoja 
savo namus ir pati išeina tarnauti, 
nes ligonio priežiūra reikalauja vis 
didesniu išlaidu. Tai beatodairinis 
humaniškumas, pasiaukojanti artimo 
meilė, nors gal ir pakurstoma slaptos 
vilties, kad už jos geraširdiškumą 
svetimam jaunuoliui kas nors nežino
mas tuo pačiu atsilygins jos dingus
iam sūnui, jei jis dar būtų gyvas ir 
panašiame varge. Ir jos gerumas būna 
atlygintas - globotiniui Antanui mirus 
iš belaisvės grįžta jos dingęs sūnus.

Šitokia moteris, pastatyta greta 
moterų, šunų motinų, atrodo kaip šve
ntoji. Gal šitas sugretinimas ir yra 
Tininio moralizavimas. Nurodymas į 
ką, šių laikų nieko neveikančios mo
terys turėtų nukreipti savo rūpesti ir 
meilę. I žmonija, į žmones, kuriems 
likimas pavydėjo meilės, užuojautos 
ir globos.

Novelių personažų ryškumas 
rodo autoriaus išaštrinta pastabumą 
ir gerą psichologinį įžvalgumą. Jo 
stilius skulptūriškas: išraiškus, iš
baigtas, poetiškas. Jis gerbia žodį, 
žino jo svorį ir jį taupiai naudoja. Jo 
sakinyje nėra nereikalingo žodžio. 
Viskas apgalvota ir pasverta. Pasak
ojimą stato iš trumpų sakinių, mintį 
perduodamas kalbos tonu, poetiniu 

ir emociniu jos atspalviu. Užuomina 
ir nedasakymas jo pasakojime veikia 
ryškiau, negu žodžių srautas. Neap
sikraudamas pašaline medžiaga, Tin- 
inis skaitytojo dėmėsi iš karto panar
dina į judrią įvykių tėkmę ir įtampą 
išlaiko iki pasokojimo galo.

Šioje knygoje Tininis sugebėjo 
originalų pasakojimo realizmą neats
kiriamai sulydyti su grynai poetišku 
raibos skambėjimu. Ir tai yra žymus 
autoriaus laimėjimas. \
Juozas Tininis: Nuskandintas žiedas 
Novelės. Nidos Knygų Klubo leidinys. 
1970 m. 200 pusi. Viršelis E. Matuko 
Kaina 3 dol.

J.A. Jūragis

J.L. Janavičienės skulptūrine 
mozaika

Jolanta Janavičienė sukūrė nau
jai pastatytai bibliotekai Simon Stock 
High Pendle Hill mozaikinę skulptū
rą. Atidarimo iškilmes ir pati pašven
tinimą atliko Sydnėjaus arkiviskupas 
kardinolas Norman Gilroy.

Pati skulptūrinė mozaika užima 
20 kvadratinių pėdų plotą ir yra pilna

Ant. Gasiunas
SOL RE

Tu moteris. Ir Magda - Lena tu.
Su kūdikiais nuogais ir su Barabais
Prašausi jūsų eidamas per kančią - Šviesą
Mokinuos melstis žiūrėdamas į Pietų Kryžių,
Springstu paliesdamas lyg duoną,
(Joje nebuvo tėvo prakaito lašų!)
Opalo žemėje ieškodamas vandens
GRIMSTU, keliuos, sakau: . -
- Tėve mano, tėve, vaidylos sūnau,
Už ką tave baudžiu?
Kam noriu jau papėdėj tavo
Išglostyti blakstienomis tik lūpas?
Ir kam ant naktį vyto pančiaus pasikarti?
O tuštumoj----
Kaip Gaugui - Švento Jono Nepamuko broliui - auką nešti?
Kuo ilgesį mergos prikelt?
Kur klevo greblį, ranka rašytąjį, padėt?
Už vėtroj ąžuolus kuo verkt?
Ir berną tūnanti armonikos garsuos išpuoselėti KUO?
Kam žirgą, sakalą ir kardą,
Kam DUKRA, PAAUKOT KAD BŪT TVIRTESNES PILIES SIENOS?...
- Rambynui?
ar ...
Rusnei?

Tu moteris.
(Ir tik blakstienos lietė tavo lupas)
- - - Kvepiu žeme----
Nerodei man šviesos.
Neatsakei.
Šešėlis tu.
- MIRTIS -

Henriko Šalkausko Parodą Aplankius
Rugpiūčio 17 d. Holdsworth 

Galleries patalpose atidaryta dail. 
H. Šalkausko paveikslų paroda ir tę
sis iki rugsėjo 4 d.

Henrikas Šalkauskas yra mums 
gerai pažįstamas dailininkas ir la
biausiai pagarsėjęs Australijos pla
čioje visuomenėje savo suruoštomis 
parodomis ir gerais Įvertinimais bei 
ivairio laipsnio prizais, kuriais jis 
buvo apdovanotas už savo darbus.

Šioje parodoje yra išstatyta 3 3 
paveikslai, isdestyti trijose salėse. 
Paveikslai pavadinimų neturi, kata
loge sužymėti numeriais ir pavadinti 
- painting, landscape ir study. Tary
tum šiais trimis žodžiais būtų galima 
nusakyti visą dailininko kūrybą. Pa
veikslų kainos yra gana aukštos - iš 
3 3 paveikslų 13 pažymėti po 500 doL 
7 - po 250 dol., 2 - po 200 dolerių, 
6 - po 100 dol., ir 5 - po 80 dolerių. 
Daug paveikslų yra didelio formato 

įvairių simbolių ir reikšmių. Domi
nuoja trys labai ryškios spalvos, ku
rios reiškia: oranžine - žeme, raudo
na- ugnią ir meilę, mėlyna - vandenį. 
Joje matomas yra kryžius, oborigenų 
mitologinis pasaulio kūrybos; simbo
lis - 7 ratai, pietų kryžius ir Sv. Ger
ardo duonos kepalėlis.

Skulptūrinė mozaika labai origi
nali ir įspūdinga.

ir dominuoja juoda balta spalva. Maž
esniuose paveiksluose yra ir kitų 
spalvų, ypač patraukenčios aki spal
vos yra - žalia, mėlyna ir kai kurie 
deriniai su rausvomis.

Apie dailininko kūryba pasisa
kysime kitame MP numeryje, dabar 
norėtųsi atkreipti mūsų visuomenės 
dėmėsi į šią parodą, nes joje galima 
geriausiai pažinti H. Šalkausko kūry
bą. Šalkauskas yra didelis mūsų dail
ininkas ir gerai Įvertinamas. Štai teko 
patirti kad šiemet Sydney universitete 
studentams studijuojantiems meną ir 
norintiems įsigyti B.A. degree yra 
pateikti 9 žymesnieji Australijos dai
lininkai, jų tarpe yra ir musų dail. 
H. Šalkauskas. Tai rodo kaip aukštai 
yra vertinamas mūsų dailininkas.

Visais atvejais verta pamatyti 
šią parodąir geriau pažinti savuosius 
dailininkus.

a.m.
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PASIRUOŠIMAI ŽIEMOS 
OLIMPIADAI JAPONIJOJE

Jau dablr sportininkai išbando savo jėgas
ALDONA S. MICHTJLEATČLENE

bet taip pat ir Japonijos savi
saugos daliniai, kariškiai inžinie
riai, technikos dalys ir t. t. Pa
sijunti lyg būtum didžiuliame, 
gražiame sniego mieste.

Visur pakeliui bevaikštant su
tinki pardavėjus:. įrengtos kavi
nės ir iš sniego padarytose “pa
lapinėse” japoniški barai su karš 
ta “sake” ir t. t. Nepaprastai 
gražus apšvietimas vakarė, vi
sur garsiakalbiai, didžiuliai TV 
ekranai, žmonės mandagūs, jau
nimas krykštauja, sveikai’ atro
do. Turiu prisipažinti, kdd per 
visą dviejų dienų buvimą Hok
kaido nemačiau išblyškusių, pa
liegusių veidų ir gaurais apau
gusių gyvybių. Kaip visur Ja
ponijoje, taip ir čia Sapporo vi
sur pavyzdinga švara, viešbu
čiai švarūs, patarnavimas man 
dagus, niekas nelaukia ištiesęs 
ranką prašydamas “tipsų” kaip 
kokios išmaldos.

Kitą dieną specialiai žiemos 
keliams paruoštais autobusais 
keliaujame į ainų kaimelį per 
snieguotus miškus ir laukus. Ne
jučiomis prisimena lietuviškos 
žiemos grožis. Pakeliui aplen
kiame daug ežerų, viešbučių, į- 
rengtų. apsistoti keliautojams 
pašliūžomis, ir mažų restoranė
lių “susišildyti” bei atsigaivinti.

Pagaliau atvykstame į ainų 
kaimą. Tai vieta, kur gyvena 
dar išlikę tikri (gal būt, pirmie
ji) Hokkaido gyventojai, pana
šiai kaip Amerikoje indėnų re
zervatai. Ir ko tik čia nėra, kad 

i tik priviliotų turistus: krautu- 
i vės pilnos jų (ainų) dirbinių, 
daugiausia medžio drožiniai, 
vaizduoją meškas su žuvimi dan 
tyse, daugi gražiai išdirbtų viso
kių žvėrelių (vietinių) kailiukų 
ir pan. Gyvos meškos prirakin
tos prie grandinių , urzgia ir mie
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lai paima iš tolo praeivio numes
tą saldainį, riešutų saują ar pan.

Mus apspinta kaimo “unifor
muoti” gyventojai (nes jie kas
dieną yra apsirengę savo tradi
ciniais tautiniais rūbais). Iš tik
rųjų, ainai visais atžvilgiais ski
riasi nuo japonų; savo veido 
spalva ir išvaizda, apsirengimu, 
papročiais, kalba, dainomis ir 
muzika. Apžiūrėję jų mažą mu
ziejų, pasigrožėję jų tautiniais 
rūbais bei šokiais, pasiklausę jų 
savotiškų dainų, sėdame į au
tobusą ir vėl keliaujame į būsi
mos Žiemos olimpiados mieste
lį (Olimpic Village) netoli Sap
poro miesto.

Pasiruošimai būsimai olimpia
dai (beveik jau užbaigti; staty
ba, keliai ir visokie kiti įrengi
mai jau naudojami. “Olimpic 
Village” sudaro kelioliką didžiu
lių, penkių aukštų pastatų, kur 
bus apgyvendinti apie 1500 spor 
tininkų ir jų vadovų. Tai tikras 
nedidelis miestelis su restora
nais, salėmis, kavinėmis, kirpyk
lomis, pora krautuvių ir net at
skira suomiška sauna (pirtis).

Mes, ten besilankydami, ma
tėme besipraktikuojančius spor
tininkus vadinamoms “prieš o- 
limpinio žiemos sporto varžy
boms” iš įvairių valstybių. Pa
sigrožėję trumpai jų menišku 
čiuožimu didžiuliame čiuožimo 
stadione, kuris talpina apie 10, 
000 žiūrovų, pasukom vėl auto
busu į kalno Eniwa pusę, kur 
vyko pačliūžininkų rungtynės. 
Buvo labai malonu ir įdomu ste
bėti pilnus energijos įvairių kraš 
tų atstovus sportininkus, atvy
kusius ištirti ir išbandyti sąly
gas, kuriose bus vykdomos atei
nančių metų žiemą olimpinės 
sporto žaidynės.

(D-gas)

NERIES KLUBE
B.L.S.K. ‘Neries’ metinis balius 

praėjo gražioje nuotaikoje. Susirinko 
gausus skaičius žmonių. Dauguma 
buvo jaunimas. Buvo nemažas būrys 
studentų iš Melbourne, susidedąs iš 
lietuvių, latvių ir estų, kurie tuo metu 
viešėjo Sydnėjuje. Ponia Mickevič
ienė iš St. Marys, ir P. Lingė tuo 
pačiu metu atšventė savo gimimo 
dienas. Jiems buvo palinkėta ir su
dainuota ilgiausių metųv Baliaus 
gražuole tapo išrinkta p. Zižytė.

Neriečiai dėkoja poniai J. Muš- 
činskienei už paaukotus loterijai du 
tortus. Ne pirmas kartas p. J. Muš- 
činskienė paremia neriečius meniškai 
pagamintais tortais, už ką jai priklau
so pagarba neriečių. Dėkojame Dariui 
Gičauskiui už vyrišką rankinį laik
rodį paaukotą loterijai. K. Belkui už 
staliuką, D. Mickutei už išsiuvinėtą 
gražią pagalvėlę. Dėkojame visiems 
kurie vienu, ar kitu būdu prisidėjo, 
kad balius pavyktų.

Teko pastebėti nebe pirmą kar
tą , kada sporto klubas ‘Neris’ ruo
šia kokį didesnį parengimą, tai kitas 
sporto klubas, prisidengęs privačiu 
vardu, taip pat ruošia didesnio masto 
‘ barbekių’-iešminę. Kas žinoma nei- 

\giamai atsiliepia jaunųjų sportininkų 
bendradarbiavime. Gal tam tikri veik
sniai nepagalvoja kokią žalą jie daro 
sportuojančiam jaunimui.

S.N.

NERIEČIAI LAIMI FINALUS

B.L.S.K. 4 Neries’ vyro stalo 
teniso komanda, sušidedanti iš Juo
zo Penkaičio, A. Braželio ir V. Šat
kausko laimėjo savo grupėje pirmą 
vietą. Jie taip pat laimėjo Grand 
Finalą nugalėdami priešą 7: 4.

Bet mes nenorime mirti!
(Atkelta iš 1 psl.)

si, kad mūsų kova Vakaruose žinoma ir re
miama, nors bent morališkai. Tikėjo ir tie, 
kurie mirė mūšiuose ar koncentracijos sto
vyklose. (Net valstybės saugumo pareigū
nai pripažįsta, kad žuvo 50.000 lietuvių 
partizanų).

..Atlanto charta, kuri žadėjo pavergto

sioms tautoms laisvę, buvo tuščias pažadas, 
mano tautai kaštavęs 50.000 žuvusiais ir 
400.000 ištremtaisiais, iš kurių 150.000 susi
rado kapus Sibiro žemėje... Patys drąsiau
si ir ryžtingiausi Lietuvos patriotai buvo 
fiziškai išnaikinti.

..Bet užaugo nauja karta, kuri pasiryžusi 
eiti savo tėvų keliu. Kai aš atsisakiau iš
pildyti valstybės saugumo organų norus, jie 
grasino man mirties bausme. Tikiu, kad 
tas jų pažadas bus įvykdytas. Aš esu nuo
širdus katalikas. Dėl to, jeigu Aukščiausia
sis teismas pasmerks mane mirti, prašau 
pakviesti kunigą, kad atliktų paskutines 
katalikiškas bažnytines apeigas.

Tuo metu pirmininkas pertraukė Kudir
ką ir pasakė: ,,Nesuprantu, ką tu čia kalbi“

Kudirka: „Prašau Aukščiausiąjį teismą 
nepersekioti mano motinos, mano žmonos 
ir mano vaikų. Prašau neskriausti jų“.

Pirmininkas: ,,Tu pats savo elgesiu už
trauki šeimai sunkumus“.

Kudirka: „Ne aš. bet tamsta. Tikėjausi 
iš Amerikos daugiau padėti savo šeimai, 
negu iš to vergiško atlyginimo, kuri gaunu 
čia. Be to, tikėjausi juos išsivežti svetur“.

Pirmininkas perskaitė iš laikraščio: 
,,J. V. sudarytas komitetas remti Kudirkos 
šeimai“. Iš kito laikraščio: „J. V. pasiryžu- 
sios padėti Kudirkos šeimai, nors daug 
amerikiečių šeimų, kurių duondaviai žuvo 
Vietname, yra palikti likimo valiai".

Kudirka: „Matyt, tas komitetas yra tų
rankose, kurie taikos pusėje“.

Gegužės 20 d., prieš paskelbiant sprendi
mą, Kudirka pareiškė: „Nebeturiu daugiau 
nieko pridėti prie to, ką jau esu pasakęs, 
vien tiktai dar vieną norą, tiksliau sakant, 
prašymą Aukščiausiajam teismui ir Sovie
tų Sąjungos vyriausybei. Prašau, kad jūs 
duotumėte nepriklausomybę mano tėvynei 
Lietuvai“.

Pirmininkas: „Kaip tu įsivaizduoji nepri
klausomą Lietuvą?“

Kudirka: „Nepriklausoma Lietuva, mano 
nuomone, turi savo suverenią vyriausybę 
ir nėra okupuota jokios armijos. Vyriausy
bė turi tautinę administraciją, savo teisinę 
santvarką ir laisvą demokratinę rinkimų 
sistemą.

„Kitų kraštų įstatymai nėra tai vyriau-

Neriečių vyrių stalo teniso antra 
komanda, susidedanti iš R. Mickaus, 
J. Belkaus ir A. Garolio, taip pat 
laimėjo savo grupėje pirmą vietą. 
Jie irgi laimėjo Grand Finalą santy
kiu 8: 3.

Neries krepšinio vyrų I komanda' 
savo grupėje laimėjo pirmą vietą. 
Finale jie nugalėjo Bankstown Sports 
ir pateko į Grand Finalą. Grand Fin
alas bus žaidžiamas antradienio va
karą. 24.8.71.

S.N.

MELBOURNO SPORTAS
Varpas-Coburg 94:14 (39: 5) 

Berniukai žemiau 16 m.
Jau nuo pat pradžios mūsiškiai 

vyrauja, ir laike poros minučių rez
ultatas 12: 0. Varpas spaudžia ir to
liau silpna priešą, ieško vėl šimtinės. 
Del to tempas išlaikomas iki galo, 
bet nežiūrint dideliu pastangų 6 taš
kų pritrūko...

Taškai: Braniška 3, Oželis 33, 
Leknius 23, Simankevičius, Liutikas 
Bužinskas, Katilius ir Aranauskas 
po 2.

Žiūrovas.

Varpas - St. Kilda 108: 21 (49: 9)
Berniukai žemiau 16 m.

Pirmose rungtynėse po finalo, 
mūsiškiai parodė kad per atostogas 
jie nieko nepamiršo. Nuo pat pradžios 
jie dominuoja ir lengvai laimi didele 
persvara.

Taškai: Oželis 31, Braniška 
3 9, Leknius 3 2, Aranauskas" 2,'Liu- 
binas 2 ir Bužinskas 2.

.Žiūrovas.-

sybei privalomi, kaip dabar čia Rusijos įsta
tymai. Nepriklausomoje Lietuvoje nedomi
nuotų rusų kalba, kaip dabėr yra. Norė
čiau. kad Lietuvoje nebebūtų daugiau tokių 
bylų, kaip dabar manoji“'. >1'?1 f>- r 1

Pirmininkas: „Gal tu sakysi, kad šitas 
teismas yra nedemokratiškas ir neteisė
tas?“

Kudirka: „Žinoma, kadangi jis vyksta už 
rūpestingai uždangstytų langų ir uždarų 

durų, rusams kareiviams stovint sargybo
je. Demokratiniame teisme būtų leidžiama 
dalyvauti, jei kas norėtų. Jeigu aš išdaviau 
savo tėvynę, tai kodėl jūs bijote žmonėms 
parodyti išdaviką? Leiskite patiems žmo
nėms teisti mane. Deja, teismo salė yra tuš
čia. Be mano žmonos ir kelių čekistų, nieko 
daugiau nematau. Yra keletas sargybinių, 
bet jie nemoka lietuvių kalbos ir nežino, 
dėl ko mes čia ginčijamės“.

Trumpai pasitarus, pirmininkas paskelbė 
sprendimą: „Dešimt metų griežto režimo 
darbo stovyklos ir konfiskuoti asmeninę 
nuosavybę“.

Išgirdęs sprendimą, Kudirka nepajėgė 
nuslėpti savo pasitenkinimo. Jis buvo gal
vojęs, kad bus sušaudytas.

Tuoj po teismo valstybės saugumo tar
nautojai paėmė iš jo buto „Kauno“ baldų 
komplektą, kilimą ir radijo aparatą, visko 
vertė apie 700 rublių.

Kudirkos bylą aprašiusieji savo praneši
mą baigia tokiu prierašu: „Kudirka iki šios 
dienos nežino, kad jis vis gyveno grėsmėje 
patekti į psichiatrinę ligoninę. Tačiau jo 
giminės ir pažįstami atsisakė paklausyti če
kistų grasinimų ir pasirašyti pareiškimą, 
kad jis yra psichiškai nenormalus.

„Vilniaus miesto gydytojai, vadovaujami 
vyriausiojo psichiatro Gutmano, taip pat 
atsispyrė čekistų spaudimui. Jie paskelbė.
kad Kudirka visiškai sveikas".

Sovietinių politinių kalinių patyrimas ro
do, kad ilgas laikas psichiatrinėje ligoninė
je yra žymiai baisesnis negu priverčiamojo 
darbo stovykla ar kalėjimas.

200,000 žūsta nuo 
automobilių:

LAUSANE. — Tarptautinė 
turizmo sąjunga surinko žinias 
ir sako, kad kasmet visam pa
sauly automobilių nelaimėse žūs 
ta 200,000 žmonių. Kiek daugiau 
nei ketvirtadalis jų Amerikoj.
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MIRĖ DAINA MAŽELYTĖ

Mus pasiekė liūdna žinia, kad 
Adelaidėje mirė veikli lietuvaitė 
Daina Maželytė. Apie ją. bus daugiau 
sekančiame MP numeryje.

Mirė Antanas Kapočius,
didelis lietuviškos dainos myle, 
didelis lietuviškosios dainos mylė
tojas, ilgametis Sydnėjaus choristas. 
Mirė jis rugpiučio 24 d. Fairfield 
ligoninėj. Plačiau apie velioni para
šysime sekančiame M.P. numeryje.

***$$

ADELAIDĖS KRONIKA

1.8. Adelaidės Apylinkės V-ba 
sušaukė specialų visų organizacijų 
atstovų susirinkimą. įskaitant Krašto 
V-bą ir tarybos atstovus buvo 45 
dalyviai. Apylinkes V-bos p-kas. 
Maksas Reinkė patiekė sekančią die
notvarke:
1. Pranešimas dėl Mūsų Pastoges, 

Adelaidės numerio.
2. Pranešimas Jaunimo Kongreso 

reikalu.
3 . Choro Lithuania reikalai.
4. Lietuvio mokestis.

Adelaidės numerio redaktorium 
pakviestas J. Mockūnas. Numeris bus 
iliustruotas. Visus rankraščius ati
duoti ne vėliau 15.8.

Kalbant apie Mūsų Pastogę buvo 
prašoma atkreipti Apylinkės V-bos 
dėmesį, kad Adelaidės kultūrinių 
nutikimų aprašymuose reikėtų vengti 
priekaištų bendruomenei. Ji yra gana 
sunkiai libdoma jau 22 metus. Būti 
jos prokuroru, niekas neturi teisės. 
Pasiūlyta, kad visos lietuviškos 
organizacijos ruošdamos savo pobū
vius būtinai skelbtųsi M. Pastogėje. 
Iš to ji turėtų per metus apie 100 dol. 
pajamų.

Svarstant Jaunimo Kongreso rei
kalus, Konstantuota, kad šiuo metu 
J.K.K-tas turi apie 700 dol. Tai tik-

- rai puiki pradžia. Delegatų atranka 
darys organizacijos. Jos ir turės 
nešti didžiausia kelionės išlaidu naš
tą. Dirbantieji turi stengtis uz suteik
tą jiems garbę, apsimokėti kelionės 
išlaidas patys. Pasisakyta, kad kan
didatai turi turėt ir politinę nuovoką 
dėl Australijos įsijungimo į Vietnamo 
karą. Jiems gal būt teks susitikti su 
pasižymėjusiais Vietnamo kare lie
tuviais kurie bus tik 23 mt. amžiaus. 
Į visus klausimus liečiančius Jauni
mo Kongreso kandidatus, atsakinėjo 
Krašto V-bos narys jaunimo reikalams 
J. Neverauskas. Choro reikalais kal
bėjęs Apylinkės V-bos sekretorius 
Č. Zamoiskis pareiškė, kad choras 
gerokai nuseno. Jam labai stoka vyr
iškos balsinės medžiagos. Apeliavo 
į studentus, tautinių šokių šokėjus 
ir sportininkus kurie sudaro stambų 
bendruomenės kiekį. Jo manimu chor
as yra puiki lituanistinė mokykla.

Kalbant lietuvio mokesčio reikalu 
prieita vieningos nuomones, kad, bet 
koks V-bos užsimojimas, neturint 
pinigų, yra iš anksto pasmerktas 
mirčiai. Buvo kreipiamas dėmesys į 
sportininkus, kad jie mokėtų lietuvio 
mokestį. * Vyties’ Klubo p-kas Skip- 
aris atsakė: Sportininkai moka: klu
bo mokestį, asmeniškas treniruočių 
ir sporto švenčių išlaidas. Jo sąžine 
neleidžia reikalauti iš sportininku 
daugiau.

8. rugpiučio Lietuviu Namuose 
įvyko Leono Vasiliūno ir Julijos 
Neverauskaites vestuvės. Buvo su
kviesta 150 svečių. Daug laimės mie
lai lietuviškai porai.

V. Dumčius.

Simo Kudirkos vardu Marquette 
Parko lietuviai gyventojai nori pava
dinti gatvę, kuri dabar turi vardą 69. 
Tos gatves dalis nuo Western iki Ca
lifornia Street ir turėtų būti Simo Ku
dirkos garbei pavadinta. Tam tikslui 
jau paduotos peticijos 13 ir 15 wardų 
aldermanams.

Mielai
DAINAI MAZELYTEI

mirus jos tėvelius ir brolį giliai užjaučiame ir kartu liūdime
Didžių seimą.

Mielai
DAINAI MAŽELYTEI

mirus, jos tėveliams, broliui ir artimiesiems reiškiam nuoširdžią, 
užuojautą.

Jūrate ir Rimantas Reisgiai,
Andrius Garelis.

PADĖKA

Širdingai dėkoju gerbiamiems kun. P. Butkui ir kun. P. Martuz- 
ui, atlaikiusiems Šv. Mišias už mano brangios sesers Jadvygos 
Matulienės sielą bei palydėjusiems ją įamžino poilsio vietą.

Taip pat mano gili padėka jos geriems prieteliams, kurie bet 
kuo prisidėjo ruošiant ar atliekant jos laidotuves.

Aš to niekad neužmiršiu.
Gilaus liūdesio prislėgta

Dėkinga Maria Šeštokienė.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Rugsėjo mėn. 4 d. Charlestown 

Community salėje, ALB Newcastle 
Apylinkės Valdyba ruošia Tautos 
šventės minėjimą.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Programoje: Sydney tautinių šo

kių grupė, kuriai vadovauja p. Marina 
Osinaitė - Cox.

Po programos šokiai ir kitos 
linksmybės.

Newcastle ir plačiojo Hunter Ri
ver Valley lietuviai ruošiasi labai 
skaitlingai dalyvauti.

Sėkmės Jums, broliai!

Kadaisi labai veikli skautė psktn. 
Ramunė Zinkutė-Cobb savo apylin
kėje yra pastatyta kandidate į Lyn
dhurst Shire Council. Linkime geriau
sios sėkmės mūsų sesei pradedančiai 
kilti į valdžią.

Liepos 10 d. inž. Juozas Dirgin- 
cius atšventė 60 metų amžiaus su
kaktį. J. Dirginčius yra žymus kata
liku veikėjas, daug metų yra vadova
vęs AL Kat. Kultūros draugijai. Gar
bingam sukaktuvininkui linkime svei
katos ir ilgo gyvenimo;

Jonas Normantas rašo * The West 
Australian’ laikraštyje kad atėjo 
laikas anglų kalbai tapti tarptautine 
kalba, tik jos rašyba turėtų būti pa
keista pągal phonetikos reikalavimus, 
kol anglų kalba nebus pakeitusi savo 
senos rašybos, tol ir kalba negales 
būti pripažinta tarptautine. Gal ir 
tiesa J. Normantas rašo.

*****
V.K. Jonyno - paminklas pastatytas 

Sydnėjaus lietuvių kapinėse.

PADĖKA

Rugpiučio 15 d. Sydnėjuje surengtas rašytojui Pulgiui Andriu- 
šiui pagerbti minėjimas pravestas pasigėrėtinai. Rengėjai - Plunks
nos Klubas nuoširdžiai dėkoja šio sėkmingo parengimo svečiams 
talkininkams: p.p. Dr'. G. Kazokienei, L. Apinytei, D. Labutytei- 
Bieri, P. Rūteniui ir K. Intui - skaičiusiems P. Andriušio kūrybą, 
Algiui Plūkui, dekoravusiam sceną ir nupiešusiam P. Andriušio 
portretą, V. Šliteriui, talkinusiam garsais ir šviesomis.

Minėjimą ypač praturtino Pauliaus Aleknos surengtoji įspūdinga 
Pulgio Andriušio išleistųjų veikalų paroda. Jam priklauso rengėjų 
ir visų daly va vusių ypatinga padėka.

Minėjimo metu buvo renkamos aukos P. Andriušio paminklo 
statybai ir minėjimo rengimo išlaidoms padengti. Surinkta 862.20. 
Ačiū aukojusiems ir taip pat p. J. Reisgytei, talkinusiai rinkliavą 
pravesti. Tuo pačiu nuoširdžiai dėkojame ir visiems gausiai minė
jime dalyvavusiems.

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos Klubas

Sydney Filisterių būrerlio simpuo- 
ziumas yra nukeltas iš 1 spalio į 
10 d. spalio. Apie tai bus plačiau 
paskelbta vėliau spaudoje.

Pranešame kad visi Sydnėjaus 
filisteriai norintieji dalyvauti Spau
dos baliuje registtuojasi pas pirm. 
P. Pullinen kad galima būtų laiku 
rezervuoti sau vieną stalą.

Apdairesnieji jau dabar rezer- 
vuojasi stalus spaudos baliuje, o 
ponios ir panelės jau turi Įsigijusios 
naujas sukneles ir batukus.

Spaudos baliaus loterijai jau 
gautai žymių mūsų dailininkų puikūs 
paveikslai - Vaclovas Ratas, Leonas 
Urbonas, Eva Kubos, V. Kabailienė 
tikimės ir daugiau gauti. Paskel
bsime vėliau.

Rugpiučio 21 d. Sydnėjuje nu
siauto tokia audra, kuri anot meter- 
eologų, gali atsitikti tik vieną kartą 
į tūkstantį metų. Per vieną valandą 
mieste prikrito vandens ir ledų 6-10 
inčų, o už miesto kai kuriose vietose 
net 22 inčai. Tai negirdeti dalykai. 
Gerai kad audra buvo neilga ir nuo
stolių padaryta tik virš milijoną dol
eriu.

Sydnėjiškis Vikt. Venclovas, 
būdamas Adelaidėj, apžiūrėjęs Mu
ziejų ir Archyvą, š.m. liepos 25 d. 
įraše svečių knygoje:
- Daugiau kaip nustebintas; gražaus 
darbo įdėta. Didžiuojuos būdamas 
lietuviu! - Muziejaus tvarkytojai dė
kingi už Įvertinimą.

Rimties valandėlei
S.’Gaidelis, S.J.

2. Apaštalavimo rūšys ir 
priemones. ffiy-

Visi eiliniai MA nariai o ypač pro
motoriai stengiasi platinti MA dvasią 
ir programą per savo asmeninį kon
taktą. Be to, pagal gabumus panau
doja ir moderniškas susižinojimo prie
mones - radiją, televiziją, spaudą ir 
kitas, kad plėtotų, gintų, aiškintų ir 
padėtų pritaikyti krikščioniškus prin
cipus moderniųjų laikų problemoms 
spręsti. Būdami Maldos apaštalai vei
kime, jo nariai jaučiasi įpareigoti pa
gal Vatikano II suvažiavimo nuosta
tus tobulinti pasaulį: „Pasauliečiams 
reikia imtis to žemiškos santvarkos 
atnaujinimo kaip savojo uždavinio“ 
(Pasauliečių dekr. 2,7). Savaime su
prantama, kad šiuo Maldos apaštala
vimas teikia labai visupusišką vei
klos programą. Vistiek kadangi vien- 
tinelė sąlyga tapti Maldos Apaštola- 
vimo nariu - kasdienis aukojimas ir 
jo įgyvendinymas -šis sąjūdais įmano
mas ir patartinas Visiems. Jo Šven
tenybe popiežius Pijus XI susirinku
siems MA direktoriams pasakė: „Jūsų 
apaštalavimas yra lengvas ir kadangi, 
jis visiems prienamas leng vai, tai 
pati pareiga skatina jo imtis pirm 
visų kitų apaštalavimo rūšių. Todėl 
turėtų prie jo priklausyti. visi ir pa-;
skiri tikintieji. JŪSŲ uždavinys TIC“ 
bus įvykdytas, nei darbas galutinai 
atliktas, iki dar liks bent viena prie 
to apaštalavimo neprijungta siela.”

(Bus daugiau)
*****

IV. MALDOS APAŠTALAVIMO 
NARIO PAREIGOS

1. Norintieji stoti į Maldos Apaštala
vimo sąjūdžio gretas, apie tai prane
ša dvasiškiui, kuris pasirūpina, kad 
jų vardai j pavardė-s būtų įrašytos į 
Maldos Apaštalavimo narių knygą. 
(Australijoje ir Naujoje Zelandijoje 
gyvenantieji tautiečiai šiuo reikalu 
gali kreiptis adresu: Rev. S. Gaidelis 
S.J. 345 Burwood Rd, Hawthorn, Vic. 
3122).
2. Kasdien daro aukojimą ir stengiasi 
pagal savo išgales juo gyventi. Pa
tariama aukojimą daryti sekančiais 
žodžiais: „Viešpatie Jėzau, norėda- 
mas(a) atsilyginti už visas nuodėmes 
aš pavedu Tau per Nekalčiausią Ma
rijos Širdį visas šios dienos maldas, 
darbus, kentėjimus ir džiaugsmus. 
Susijungęs(usi) su Šv. Mišių auką, 
aš meldžiuosi už visas Švenčiausios 
Tavo Širdies ir Šv. Tėvo intencijas,- 
©ypatingai Jo skirtas šiam mėnesiui.“

Tačiau pakanka trumpas rytmeti
nis aukojimas žodžiais:’ Visa aukojll 
Tau, Švenčiausioji Jėzau Širdie!’ 
Šią maldelę patartina pakartoti retkar
čiais ir dienos metu.
3- Nors tas rytmečio pasiaukojimas 
yra Vienintelis visiems Maldos Apaš
talavimo nariams privalomas dalykas 
sąjungoje, tačiau jei kas jį pamiršta 
- nenusideda. Be to, Maldos Apašta
lavimo organizacija iš savo narių 
nereikalauja jokių mokesčių.

Čia tenka pastebėti, kad priklau
santieji MA. sąjūdžiui jungiasi į mal
dingąją vienybę su Kristaus Vietin
inku ir su daugiau negu 45 milijonais 
abiejų lyčių Maldos apaštalais, kurie 
meldžiasi tomis pačiomis intencijo
mis, kurias kas mėnesį laimina po
piežius. Maldos apaštalai įsigyja 
ypatingas teisės į Švenč. Jėzaus Šir
dies prielankumą ir, būdami šio są
jūdžio dalininkais dalyvauja daugybė

je atlaidų ir kitose neapskaičiuojam
ose dvasinėse vertybėse.

*****

Pirmas iš Vakarų Australijos 
Lietuvių fondan įstojo Kazys Abar- 
avičius-Smith dviem įnašais. Garbė 
jam ir sektinas pavyzdys kitiems.
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TARPTAUTINIS TAUTINIU ŠOKIU KONCERTAS MELBOURNE

Rugsėjo 5 d., sekmadieni,4.00 p.p. Melbourne Universiteto Union 
Theatre.
Šoks Estų, Latvių, Rusų-Ukrainiečių, Vengrų šokių grupes ir Mel

bourne Gintaras ir Klumpakojis, iš Adelaidės atvazuoja specialiai 
šiai progai ' Veteranų’ grupė.
Kaina moksleivams 50d; kitiems $1.00.

Jaunimo Kongreso Komitetas Melbourne.
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HENRY SALKAUSKO TAPYBOS 
PARODA

HOLDSWORTH GALERIJOJE
nuo 16 rugpiūčio iki 4 rugsėjo.

86 Holdsworth St., (kampas Jersey 
Rd.) Woollahra.

Galerija atidaryta nuo pirma
dienio iki šeštadienio (iškaitant) 
nuo 10 ryto iki 5 vai. po pietų.

***
PULGIO ANDRIUŠIO ANTKAPIUI 

aukojo:
Paskelbta ankščiau 101.05 dol.
Papildomai gauta iš:

1. Broųius Lešcius, Adelaide 1^.60
2. K. Šaulys, Adelaide 10.00
3. Aukojo, ruošiant projektų parodą, 
Lietuvių Namuose ir Lietuvių Kat. 
Centre, pagal aukų lapa Nr. 10-11.00

Iki šiol gauta: 134.65 dol
Tolimesni aukotojai bus skelbia

mi ir toliau.
Komitetas prašo organizacijų, 

kurios dar negražino gautų numeruotų 
aukų lapų, kad galimai greičiau grą
žintų juos ir persiunčiant pinigus yra 
būtina- užrašyti ‘ Pulgis Andriušis 
Fund’ ant čekiu.

Komitetas prašo, Pulgio Andriu
šio gerbėjų ir jo raštų mėgėjų prisi
dėti ir savo auka, prie antkapio pa
statymo, siunčiant:

‘ Pulgis Andriušis Fund’
C/O J. Riauba, 9 Harrow St, 
Dover Gardens, S.A. 5048.

Jis būdamas musų tarpe aktyviai 
reiškėsi visokiuose parengimuose, ir 
pasirengdamas minėjimams, koncer
tams, kultūrinėms popietėms nema
žiau praleido laiko, negu kiti organi
zacijų veikėjai. (Pulgio Andriušio 
Rinktiniai Raštai).

Pulgio Andriušio Antkapio 
Statymo Komitetas.

*****
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškomas Zigmas Vartkevič- 
ius gimęs 1916 m. Švenčionyse, 
1946 m. gyvenęs Bathursto stovyk
loje.

Jieško brolis Vladas Vaitkus, 
gyvenąs Edinburgh, Scotland.

Žinantieji apie jį prašau rašyti: 
Frank Rashke, 21 Kathleen Street, 
Wiley Park, N.S.W. 2195.

SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBO 
PRANEŠIMAS

Š.m. rugsėjo 26 d.' 3 vai. p.p. 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo patalpose 
16-18 East Terrace, Bankstown, įvyks 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo metinis 
visuotinas narių susirinkimas.

Nariai kviečiami siūlyti raštu 
kandidatus 1971-1972 metų Valdybos 
kadencijai šioms pareigoms užimti:
1. Pirmininko,
2. Sekretoriaus,
3. Penkių direktorių.

Pasiūlymai turi būti parašyti 
dviejų klubo narių, taip pat kandida
tuojančio sutikimo parašas.

Pasiūlymai siunčiami iki š.m. 
rugsėjo mėn. 5 d. adresuojant Klubo 
sekretoriui, 16-18 East Terrace, 
Bankstown.

Klubo Valdyba.
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VAKARU AUSTRALIJOS 
LIETUVIAMS PAKVIETIMAS
Po trečios Jono Normanto pa

skaitos apie sveikatą buvo iškeltas 
sumanymas, kad Perth’e reikalinga 
blaivininkų draugija. Todėl kviečiame 
iš tolo ir arti atvykti rugsėjo 5 d. 
3 vai. Į Leederville miesto salę. Jei 
bus pakankamas skaičius norinčių bū
ti nariais, tai turėsime steigiamąjį 
susirinkimą; nesant pakankamam skai
čiui tebus tik paskaita tema-" Dvas
inis maistas’.

Iniciatoriai
*****

PAVASARIO ŠOKAI MELBOURNE

Visas Melbourne jaunimas kvie
čiamas į Lietuvių Namus šeštadieni 
Rugsėjo 4 d. 7.3 0 v.v. sutikti Pava
sari. Visą Vakarą gros GRAND SLAM 
kapela. Užkandžiai bus parūpinti, o 
gėrimus atsineškit patys.

Bilietus platina Jaunimo Kon
greso Komitetas Melbourne.

*****©
’Tarptautinis Tautinių Šokių 

Koncertas Melbourne’
1971 m. Rugsėjo 5 d. (sekmad.) 

4.00 p.p. ruošiamas Koncertas kur
iame šoks Estų, Latvių, Rusų-Ukrai
niečių ir Vengrų Tautinių šokių gru
pes. Taipat matysime Melbourne Gin
tarą ir Klumpakojį šokant naujus ne
matytus šokius. Pirma sykį pasirodys 
naujai susiformavusi Adelaidės * vet
eranų’ šokėjų grupė kuri specialai 
šiai progai čia atvyks.

Koncertas Įvyks Melbourne Uni
versiteto Union Theatre. Visi jauni 
ir seni yra prašomi atvykti ir paremti 
ruošą Jaunimo Kongresui.

Jaunimo Kongreso Komitetas 
Melbourne.

PATI*KSUNIMAS

1971.8.16. Mūsų Pastoges Nr. 32 
straipsnyje LIETUVIAI AUSTRALU 
JOJE, Geelongo Skyriuje, * R’ rašo, 
kad Geelonge yra * bent du sporto 
klubai’. Nors tai ir nėra didelis * nu
sikaltimas’, bet vistiek tai yra ne-
tiesa ir gali suklaidinti kitų miestų 
sporto klubus ir A.L.F.O. Valdyba.

K. Stariškas
G.L.S.K. Vytis, Pirmininkas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ

LIETUVIU.LAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

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. iki 13 va 
Lietuvių Namuose, 50 Errol Str., North Melbourne.
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UKRAINIEČII4. SALĖJE, LIDCOMBEKUR
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- PUIKUS ORKESTRAS, ŠOKIAI, TURTINGAS 
BUFETAS, GERA NUOTAIKA, [VAIRIOS 
STAIGMENOS IR [DOMI PROGRAMA*^

LINKSMIAUSIA IR ĮDOMIAUSIA N.S.W. PUBLIKA c.

Lietuvių Klubas Lidcombe
; Spaudos Kioskas, Lidcombe,

5 Fowler St, Bulli, Wollongong. 
George St, Lambton, Newcastle, 
Archibald St, Lyneham, Canberra-

ĮĖJIMAS- 3.50 DOL., JAUNIMUI IR PENSININKAMS 2.00 DOL.

KAS RENGIA? - ŽINOMA KAD ' ’ MŪSLį PASTOGĖ” 

REZERVUOTI STALUS - ' ’ MŪSŲ PASTOGĖS” REDAKCIJOJ-
■ Tel: 776707

SPAUDOS BALIAUS KVIETIMUS PLATINA
Telef. 776707 

86543 1 
66693 89 
5994418 
6499062

Mauragis, 
Adomėnas 
Reisygs, 
Kutka

B. Stašionis, 
P. Alekna 1 
A. Vinevičius 
M. Gailiūnas, 
S. Žukas, 13 
A. Alyta, 13

MUSU, PASTOGĖS SKAITYTOJAMS
Pagal Pašto Valdybos naujas taisykles, laikraščiams persiun- < 

tūno lengvatos (bulk postage) yra teikiamos tik tiems laikraščiams 
kurių 90% prenumeratorių laiku apsimoka prenumeratos mokestį. 
Šiuo metu tikrinant M.P. prenumeratorių kartoteka, paaiškėjo kad 
tik 50% prenumeratorių, yra apsimokėję prenumeratos mokestį už 
šiuos metus. Pašto Valdybos Inspektorius, kaip ir pereitais metais, 
darys tikrinimą už poros menesių, ir iš gautų rezultatų padarys 
išvadas ar Musų Pastogė turi gauti persiuntimo lengvatas, kurių 
negavus pašto išlaidos padidės trigubai.

Šiuo prašomi visi Mūsų Pastogės skaitytojai nedelsiant sumo
kėti prenumeratos mokestį, kad Mūsų Pastogė ir toliau galėtų Jus 
lankyti ir jungti mus visus Australijos lietuvius Bendruomenės.

Pren. mokestį prašome siųsti: Musų Pastoge Box 4558 G.P.O. 
Sydney N.S.W. 2001 arba įmokėti Mūsų Pastoges platintojams:

Sydnejuje P. Alekna ir A. Vinevičius Lidcombe. Melbourne: 
B. Vingrys Hawthorne ir N. Butkūnas^Geelonge, J. Gailius - New
town. Adelaidėje - E. Reisonienė-ir A. Kubilius Spaudos Kioskai. 
Canberroj V. Balsys.

Mūsų Pastoges Administracija.

mm Pasūje
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

"OUR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bendruomenes 
laikraštis

LSIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba 
adresas: Box 130 P.O. Rundel St., 

Adelaide.
Leidėjo ir ’’M.P.” Administracijos 

adresas: Box 4558 G.P.O.
SYDNEY. N.S.W. 2001 

REDAGUOJA REDAKCINĖ KOLEGIJA 
E. ir L Jonaičiai, A. Laukaitis, ir 

P. Pullinen.
Atsakomasis red k. A. Mauragis. 
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

Picnic Point N.S.W. 221J 
Redakcijos tel.77 - 6707 
Redakcija rankraščius taiso ir 

trumpina savo nuožiūra.
Administracijos tel. 649 - 9062. 
*'M.P.*’ prenumerata: metams $10.00 

pusei metų $ 5.00 
Užsienyje metams$12.00 

Atskiro nr. kaina - 25 cent.
Už skelbimų turinį neatsakoma

. ***
ROTARY PRINTERY PTY. LTD.
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