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MES PROTESTUOJAME
UŽSIENIO REIKALU MINISTRUI 
Canberra, A.C.T.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo penkiasdešimt ketvirto
sios sukakties proga mes Austra
lijos lietuviai:

Reiškiame griežtą protestą 
prieš Sovietą Sąjungos agresiją 
karinę Lietuvos okupaciją ir Sovie
tą skleidžiamą, melą, kad lietuvią 
tauta laisvu noru įsijungusi į So
vietą Sąjungą. Faktiškai nuo pat 
okupacijos pradžios 1940 m. lie
tuvią tauta griežtai kovojo ir tebe
kovoja, siekdama savo valstybinę 
nepriklausomybę atstatyti. Tai liu
dija partizaną kovos kuriose žuvo 
per 30.000 laisvės kovotoją. Tai 
liudija ir pastaraisiais metais pa
saulį sujaudinę įvykiai: tėvo ir sū
naus Bražinską pabėgim as į Tur
kiją, Simo Kudirkos bandymas pa
bėgti iš sovietinio laivo į JAV pa
sienio sargybos laivą Vytauto ir 
jo žmonos Gražinos Simokaičią 
bandymas pabėgti sovietą lėktuvu 
į Švediją kunigą Antano Šeškevi
čiaus, Juozo Zdebskio ir Prospero 
Bubnio nuteisimas kalėti už tai, 
kad jie mokė vaikus tikėjimu tie
są.

Mes taip pat protestuojame 
prieš Sovietą Sąjungos okupuotoje 
Lietuvoje vykdomą žmogaus teisią 
ir pagrindinią laisvių, paneigimą.

Mes prašome Australijos 
vyriausybę:

1. Kiekviena tinkama proga 
kelti balsą, prieš Sovietą agresiją 
Lietuvos atžvilgiu ir prieš sovietą 
kolonializmo praktiką Lietuvoje;

2. Nesudaryti jokią tarptauti- 
nią sutarčią kuriomis būtą įteisin
ta Lietuvos aneksija;

3. Visose tarptautinėse orga
nizacijose ar derybose su Sovietą 
Sąjunga kelti Lietuvos nepriklau-

ALB Krašto Valdybos p-kas V. 
Neverauskas.

somybės ir laisvės atstatymo klau
simą kaip vieną iš sąlygą Euro
pos padėčiai sunormalinti ir pa
stoviai taikai Europoje įvykdyti;

4. Kelti Jungtinėse Tautose 
Visuotinės Žmogaus Teisią Dekla
racijos, ypač tą jos nuostatą ku
rie laiduoja tautoms teisę laisvai 
apsispręsti.

5. Remti lietuvią tautos pa
stangas savo valstybinei nepri
klausomybei atstatyti.

V. Neverauskas 
Pirm ininkas ****

Užsienio Reikalą Ministras 
Canberra, ACT 
1972.2.28

Mielas p. Neverauskai,
Suradęs progą apsvarsčiau 

Jūsą 1972 m. vasario 11 dienos 
laiške iškeltas mintis liečiančias 
Lietuvą, ir jos gyventojus.

Australijos valdžios nusista
tymas ginant mažą tautą teises 
Jungtinėse Tautose ir kitur ir mū
są susirūpinimas dėl varžymo pa
grindinią žmonią teisią ir laisvią 
yra žinomas.

Užtikrinu, kad Australija ak
tyviai palaikys principus išreikš
tus Visuotinėje Žmonią Teisią De
klaracijoje, kurioje atsispindi vi
są laisvę mylinčių tautą troškimas.

Jūsą
(pasirašė) Nigel Bowen 

****

Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimo proga Sydnėjuje priimta re
zoliucija buvo persiusta Australi
jos ministeriui pirmininkui Mr. 
McMahon iš kurio gautas šiomis 
dienomis teigiamas atsakymas.****

VADINĖSIME UPIŲ 
IR JŪRŲ DUGNE

Vokiečiai sugalvojo pastatyti 
greitkelius upių ir jūrų dugne. 
Šis projektas jau yra pradėtas 
vykdyti Elbės upėj, čia dabar 
tiesiamas’ po upės dugnu auto

mobiliams greitkelis, kuris eina 
išilgai Vokietijos ir pasieks 
Švediją. Dabar Elbės dugne yra 
statomi metaliniai kanalai, ku
rių kiekvienas sveria 46,000 to
nų, yra 123 m. ilgio, 41 m. plo
čio ir 9 metrų aukščio. Tokius 
kanalus nuleis j Elbės dugną ir 
juos sujungs. Tuo būdu Elbės 
dugne bus pastatytas ilgas ka
nalas, kuriame bus automobi
liams važiuoti keturi keliai.

NEFERO MUMIJA
Netoli Kairo, Sakaro rajone, ar

cheologai aptiko muziko Nefero, 
mirusio prieš 4,5 tūkstančius me 
tų, mumiją. Tai pati seniausia 
iš visų iki šiol archeologų surastų 
mumijų. Sarkofagas ir Nefero pa
laikai labai gerai išsilaikę.

NESKRIAUSKIME SAVO JAUNIMO - 
UGDYKIME JUOSE LIETUVOS MEILĘ!

JUOZAS BAGDONAS I§ jūros grįžus, aliejus 1937.

At VERTA SIELOTIS?
E. Dainienė

ALB Kr.Vald. narė Šviet. Reikalams
Perskaičius p. Aleknos straips

nius tilpusius MP 1972.3.6 Nr.9 ir 
Nr.10, kuriuose pasisakoma apie 
Liet. Kalb. Kursus Melbourne, aš 
taip pat noriu šiuo klausimu su 
mielais skaitytojais pasidalinti ir 
bendrai panagrinėti lituanistinį 
veikimą. Australijoje. Ar vertai da
romi priekaištai mūsą bendruome
nei ir ka, šiuo reikalu padarė ALB 
Kr. Vald. narys Švietimo reikalams 
ir Švietimo Komisija.

Labai teisingai p. Alekna pa
stebi, kad kitos tautybės šiuo klau
simu tvarkosi geriau. Mes į šį rei
kalą. pradėjome žiūrėti pro pirštus 
ir nenorime matyti pavojaus, kuris 
gręsia mūsą nutautėjimui. Neįver
tiname pastangą tą žmonią kurie 
aukoja darbą laiką, ir sveikatą.

Buvęs ALB Lit. Sekcijos Va
dovas p. Šeikis ne be reikalo iškė
lė šį klausimą praėjusiam Tarybos 
Atstovą suvažiavime pasiūlydamas 
Lituanistinį Švietimą, iškelti į pir
maeilį klausimą. Žinant, kiek lai
ko sąžiningai dirbančiam Ap. Vald. 
nariui einančiam Kultūros ir Švieti 
timo pareigas tenka pakelti, taip 
pat, kad viena kregždė pavasario 
nepadarys, prašiau ALB Kr. Val
dyba, priimti patiekta, planą,: prie 
Ap. Vald. sudarant Švietimo Komi
tetus, kurią pareigos būtą žinant 
vietos sąlygas ir reikalavimus, rū
pintis visomis ~ Lituanistinėmis 
Institucijomis. Šis planas buvo pa
skelbtas spaudoje ir painformuo
tos Ap. Valdybos. Asmeniškai krei
piausi laiškais į įtakingus asme
nis prašydama prisidėti prie to pla
no vykdymo. Tik suburti stiprūs 
vienetai ir įtakingi asmenys gali 
išjudinti mūsą bendruomenėje pa
sireiškusį šiuo reikalu apsnūdimą 
ir pasyvumą,.

Atvykome į šį krašta, biedni 
ir be skatiko, bet atsivežėme sa
vyje ryžtą ir ambiciją išlikti lie
tuviais. I,kūrėme tada, nors ir sve
timose patalpose vienuolika mo
kyklą kurioms pakako mokinią ir 
pasišventėliu, mokytoją. Paskuti
niuoju metu buvo belikusios tik 
penkios sav. mokyklos iš kurią dvi 
Adelaidėje. Kakta į siena, atsimu
šė Šviet. Komisija ragindama visas 
tas liet, kolonijas, kuriose nevei
kia sav. mokyklos, nei vaikpdar- 
želiai. Atsiliepė Bobartas įmurda
mas sav. mokyklą o kur kitos ko
lonijos?

Sakoma, kad iš tuščio ir Sa
liamonas nepripylė, su ta_ proble
ma susiduria ir dabartinė Švietimo 
Komisija. Latvią išeivija tvarkosi 
skirtingais pagrindais. Ją organi
zacijos rūpinasi Šviet. Instituciją 
išlaikymu. Dar geriau švietimo 
klausimas tvarkomas pas ukrainie
čius, kiekvienas dirbantysis apsi- 
deda tam tikru 'mokesčiu.

Mūsą bendruomeninėje san
tvarkoje norint švietimo klausima, 
tinkamai pastatyti reikia:

1. kad kiekvienas iš mūsą tu
rėtume atsakomybės jausma, ir ne
vengtume pareigos.

2. Renkant vadovaujančius 
asmenis žiūrėt, kad jie tiktą numa
tytom pareigom.

3. Telkimas lėšą švietimo rei
kalams nebūtą vien išmaldos daly
kas, bet kiekvienos organizacijos, 
šeimos ir kiekvieno pavienio lie
tuvio šventa pareiga.

4. Didelė atsakomybė renkant 
kandidatus į Tarybos Atstovus. 
Reikia, kad pakliūtą tokie, kurie 
tikrai būtą suinteresuoti mūsą tau-

(Nukelta j 4 pusi.)
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PO ŠVENTINĖS NUOTAIKOS
Praėjo didžiosios šventės, 

praėjo koncertai, studiją dienos 
ir jaunimo konferencija. Tiek daug 
svarbią įvykių iš karto. Šiandieną 
būtą sunku viską susumuoti ir pa
sverti, kokius didelius darbus esa
me padarę, viena aišku, kad buvo
me pakankamai užsiėmę savo tau
tinės kultūros stiprinimu, puose
lėjimu ir ateities tvirtinimu. Gili 
Velyką prisikėlimo prasmė mus su
stiprino dvasiniai, Baro - Stankai- 
tytės koncertai sukėlė pasididžia
vimą ir tautinio džiaugsmo, studi
ją dienos parodė rimtą mūsą susi
rūpinimą ateitimi ir jaunimo kon
ferencija f užsiangažavimą mūsą 
jaunimo ateičiai.

Niekas negalėtą mums prikiš
ti kad mažai dirbame ir rūpinamės 
savo bendruomenės reikalais, sa
vo ateitimi ir lietuvią tautoshšli- 
kimu. Žinoma, tą viską, gal būt, 
galėtume geriau padaryti, jei dau
giau žmonią prie tą darbą prisidė
tą, jei giliau į savo tautinius rei
kalus pažvelgtų, jei gyventą dides
ne pasiaukavimo dvasia, jei stip
riau įsijaustą į velykinio prisikė
limo prasmę. Bet tas kas yra daro
ma, kas jau padaryta, turime pa- 
grindat pasididžiuoti, pasidžiaugti.

Prieš akis stovi kiti dideli 
darbai.Pirmiausiai II-sis PLJ Kon
gresas. Ne mes jį organizuojame, 
bet mes iš jo norime turėti naudos. 

' N’-ofinie kad mūšą jaunimas ne tik 
mus, Australijos lietuvius, parepre- 
zentuotų, bet kad iš tenai pasisem
tą naujos jėgos lietuvybei išlaiky
ti Australijoje. Norime kad juos te
nai uždegtą meile Lietuvai ir su 
ta ugnimi grįžtą jie pas mus. Nori
me kad jie iš tenai sugrįžę taptą 
mūsą vadais.

Stokojame jauną vadų, kurie 
angažuotąsi lietuvybės išlaikymui 
Australijoje, II-sis PLJ Kongresas 

-• •teikia'-miims vilčių.-'Žinom e gerai, 
»;< kad :hus ir nusivylimo-ir nepasiten

kinimo, bet bus ir tokių, kurie mus 
neapvils, kurie pasiliks prie ben
druomenės vairo. Taip visados bu
vo ir yra. Todėl ir iškyla šventa 
pareiga remti šį užsimojimą,nežiū
rint kokie rezultatai bebūtą.

Nedaug beliko laiko iki Kon
greso, bet dar galime suspėti daug 
darbą padaryti, tik reikia koncen
truotis šiam ypatingam reikalui. 
Reikalas kaip matome ne eilinis. 

-. Kiekviena bendruomenė, kuri nori 
gyventi, turi rūpintis savo vadą 
išugdymu, nes nuo ją priklauso 
tos bendruomenės ateitis.

am

SPAUSTUVĖS REIKALAIS
Besisvečiuodamas Sydney p. 

Dumčius pamatė Mūsą Pastogės 
spausdinimo sunkumus (M.P.Nr.ll). 
Kad iš tą sunkumą išsivadavus, 
jis siūlo konkretų dalyką,: Austra
lijos lietuviams sumesti po 10 0 
dolerių ir įsteigti tinkamą komer
cinę spaustuvę.

Tokia mintis Melbourne buvo 
kilusi pačiomis pirmomis Mūsų Pa
stogę ištikusiomis spausdinimo 
krizės dienomis. Pagal spaustu
vės steigimo iniciatorių patiektą, 
nepilnai išstudijuotą^ planą, pa
skelbus spaustuvei įsigyti reika
lingą lėšų dydį, buvo pradėta Mel
bourne verbuoti paskolininkai, su
tinką. spaustuvės steigimo reika
lui skolinti 50 dolerių. Tokių pa- 
skolininkų Melbourne suradus apie 
penketą desėtkų, buvo manoma šią 
mintį permesti į Adelaide ir Syd
ney. Tokiai minčiai melbourniškių 
tarpe buvo gyvas pritarimas. Ta
čiau reikalo nedelsiant, pritarian-

Nutilo Stasio Baro ir Danos 
Stankaitytės koncertą garsai, pa
sibaigė Studiją Dienos Melbourne, 
bet prieš akis dar stovi keletas 
didesnių įvykių lietuvių gyvenime 
Australijoje. Tai šių metų pabai
goje įvykstančios Lietuvių Dienos, 
sporto šventė, ALB Krašto Tary
bos atstovą ir kiti suvažiavimai 
Sydnėjuje.

Dar praėjusiais metais suda
rytas Lietuvių Dienoms Rengti Ko
mitetas (sutrumpintai LDR K) daug 
rūpesčio ir darbo įdėjo šių šven
čių pravedimui, tik jų pranešimą 
mažiau buvo mūsą spaudoje. Nuo 
šio laiko lietuviškuose savaitraš
čiuose rasite daugiau ir dažniau 
LDRK pranešimą o taip pat bus 
laukiami skaitytoją pasisakymai 
įvairiais Lietuvių Dienų klausi
mais.

Lietuvių Dieną programa su
daryta tokia:
1972.12.26

Lietuvių Dienų pamaldos. 
Meno parodos atidarymas.

1972.12.27
Jaunimo koncerto repeticija.
Lietuvių Dienų ir sporto šven

tės atidarymas.
Jaunimo koncertas ir susipa

žinimo vakaras.
1972.12.28

Sporto šventės tąsa.
ALB Krašto Tarybos atstovą 
suvažiavimas.
Dainų šventės (chorų) repeti
cija.

tieji buvo prašomi įmokėti šiam 
tikslui pinigus. Konkrečiai prie 
reikalo einant, entuziastai pradėjo 
„tirpti“. Iš pasižadėjusiųjų vos 
tik keli po 50 dol., o vienas net 
80 dol. įmokėjo. Kiti visai nutilo, 
arba paskubėjo nusiųsti tiesiai 
Krašto Valdybai po 10-kų dolerių 
spaustuvės reikalams.

Kilusią mintį Melbourne įgy
vendinti nepavykus, nedrįsta buvo 
ir kitur ją skleisti.

Dė lėšų telkimo sunkumų, o 
svarbiausia gal dėl spaustuvės 
steigimo iniciatorių šiame reikale 
neganėtino nusivokime ir ne visai 
tikslią informaciją skelbimo spau
doje, spaustuvės steigimo reikalas 
atsidūrė aklygatvyje iš kurio ir iki 
šiol neišsikrapštoma.

Save raminant guodžiamas!, 
kad spaustuvės steigimo reikalas 
esąs sunku pritaikinti statuto dva
siai. Mes esame tokie konservaty
vūs, atitolę nuo praktiškos ben
druomeninės veiklos, kad keliama 
kuri nors realesnė mintis tūlų pa
laikoma nebendruomeniška. Mes 
visą, lietuvią veiklą norime dirbti
nai sukimšti į ALB statutą, ir lai
kyti jo šešėlyje, tarsi nesuvokda
mi, kad ALB statutas paruoštas 
ir pritaikintas ne teisinei pareiš- 
kiminės bet bendruomeniniai kli
ntinės organizacijos poreikiams 
tenkinti.

Spaustuvės steigimo klausi
mas turėtą būti gvildenamas vado
vaujantis lietuviška samprata, ša
lia statuto. Ji steigtina tokiais pa
grindais, kokiais įsteigti Lietuvią 
Klubai, Lietuvią Sąjungos, Lietu

Tautiniu' šokių vakaras.
1972.12.29

Sporto šventės tąsa.
ALB Krašto Tarybos atstovą 
suvažiavimo tąsa.
Dainų šventė.

1972.12.30
Sporto šventės tąsa.
ALB Krašto Tarybos atstovą 
suvažiavimo tąsa.
Teatro spektaklis.

1972.12.31
Pamaldos.
Naujų Metų sutikimas Shevron 
viešbutyje.
Mielus skaitytojus ir visus su

interesuotus Lietuvių Dienomis as
menis prašome šią programą pasi
laikyti (gal patogiausia ją iškirpti 
iš laikraščio; jei nekomplektuoja
mas), kad ateityje jos nereikėtą 
nuolat kartoti. Visų parengimą lai
kas ir vieta bus nurodyta vėliau.

Lyginant su ankščiau buvu
siomis Lietuvių Dienomis paste
bėsite, kad Literatūros vakaras, 
o taip pat ir foto paroda išleisti. 
Tai padaryta atsižvelgiant į anks
tyvesnius pageidavimus neperkrau
ti programos, o palikti daugiau lai
ko susipažinimui su bičiuliais ir 
miestu.

LDRK atkreips dėmesį į kon
krečius pasiūlymus iškeltus mūsų 
spaudoje, nors dėl apsiimtų darbų 
ir laiko stokos nepažada leistis 
į diskusijas ar atsakyti kontraver- 
sinius straipsnius.

LDRK Informacija****

vią Koop. Kredito D-ja Talka. Šios 
organizacijos yra, pagal Jjj narių 
sudėtį, lietuviškos, taigf ir ben
druomeninės, nes lietuvią atsto
vaujamos ir vadovaujamos. Gi sa
vo darbo paskirtimi tarnaujančios 
lietuvią bendruomenės interesams. 
Šias organizacijas steigiant ir žiū
rint į jas formaliąja bet ne f akliną
ja prasme, tūlų jos buvo laikomos 
ne bendruomeninėmis. Tačiau gy
venimiškai ar tokios nuomonės yra 
teisingos?

Be suminėtą netelpančiųALB 
statute, organizaciją vardu įsigytą 
Lietuvią Namą nei viena didesnė 
lietuvią bendruomenės apylinkė 
negalėtą išsiversti. Uždarykime 
šiandien Melbourne Koop. Kredito 
D-ją Talka, pamatysime kaip lie
tuvią bus jos pasigęsta.

Seniau kilusią bet dėl jos rė
mėją stokos neįvykdytą mintį da
bar viešai iškėlus reikia nedel
siant įgyvendinti. Jau antrus metus 
spaustuvės steigimu besirūpinan
tieji žmonės, neabejotinai, surinko 
ganėtinai žinią. Gali sudaryti ne 
menamą, bet tikrą spaustuvės stei
gimo sąmatą ir pareikšti ar mes, 
vietos lietuviai, esame pajėgūs 
šiam tikslui sutelkti reikiamas lė
šas.

Lietuvią spaustuvė steigtina 
pagal vietos australą įstatymus, 
kaipo teisinė organizacija, neieš
kant jai pritaikomosios vietos ALB 
statute, kuris vos tik prieš metus, 
jau spaustuvės steigimo reikalui 
esant užuomazgoje, pakeistas.

L. Barkus**** '

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
ALB KARTINIS LEIDINYS
Platesnei informacijai apie ALB 

vienkartini leidinį spausdiname darbo 
planą, kuri paruošė A. Zubras.

Red.
DARBO PLANAS.
1. Tikslas .

Australijos Lietuviai' turėtą 
būti paminklinis leidinys vienos 
kartos lietuvią ateivijai į šį kraš- 
tac. Jis būtą informacinis šaltinis 
kitur gyvenantiems lietuviams ir 
kartu istorinis šaltinis priaugan
čioms bei ateinančioms kartoms iš
eivijoje ir lietuviams krašte.
2. T u r i n y s .

Tikslui atsiekti reikalinga 
gana platus ir įvairiais būdais at
siskleidžiantis turinys (žiūr. M.P. 
Nr.9) Jame gausu ilius
traciją. Pirmumas veiksminei ilius
tracijai, bet ne statinei.
3. Forma.

Turiniui apipavydalinti bus 
panaudota: reportažas (dabar rašo
mas ir atrinktas iš ankščiau tilpu- 
sio spaudoje), nagrinėjimas (anke
tos, apklausinėjimai, kiek prieina
ma ir valdinės instrukcijos dėl 
emigrantų)-, statistika ir literatū
rai priartėjanti apybraiža. Pasta
roji itin svarbu, norint pavaizduoti 
žmogų ir gyvenimą^ pilnumoje, o 
nesuschemintą bei sukomitetintą.
4. Bendradarbiai.

Paskiroms turinyje sužymė
toms temoms kviečiami bendradar
biai r autoriai. Kai kurios temos 
gali būti ir sudėtinės, t.y. sugru
pavimas kelią ar keliolikos auto
rių. Tai ten, kur norima pasiekti 
galimai pilnesnio vaizdo. Objek
tyvesnei apybraižai gauti geriau 
patarnaus asmens, reikalą gerai 
pažįstą, bet patys tiesioginiu bū
du nebuvę bei nesą užsiangažavę. 
J. Apimtis.

A.L. leidinys pagal užsibrėž
tą^ turinį turėtą būti apie 500 pus
lapių Lietuvią Enciklopedijos kny
gos formato.
6. įvykdymas.

Darbas atliktinas per dvejus 
metus, t.y. paruošiant rankraštį, 
tinkantį spausti.
7. Meninis apipavidalinimas.

Tam reikalui redaktorius tal
kinąs! vieną ar kelius mūsų meni
ninkus - grafikus ar taikomojo me
no mokovus.
8. Talkinimas.

Redaktoriui talkina jo pasiū
lyti ir Krašto Kultūros Tarybos pa
kviesti patarėjai i. Redakcines 
problemas, abejonėms kilus, spren
džia redaktorius su patarėjais. 
Nuomonėms skiriantis, sprendžia 
balsų dauguma.
9. Leidėjas.

A.L. leidžia ir platina Krašto 
Kultūros Taryba.Redaktoriaus dar
bas garbės įsipareigojimas ir ne
apmokamas. Apmokama, reikalui 
susidarius, tik perrašinėjimas, jei 
redaktoriui prireikia talkos.

Paruošė: A. Zubras

JAV sovietam statys 
sunkvežimių fabriką

JAV bendrovė pasirašė su 
Sovietų Sąjungos valdžia su
tartį didžiausio pasaulyje 
sunkvežimių fabriko prie 
Kamos upės planams paga
minti.
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NAUJI PASIRENGIMAI

VEIKLA PRIEŠ ANTIKOMUNIZMĄ 
IŠEIVIJOJE

1971 m. kovo 3-5 d. Vilniuje 
įvykęs Lietuvos kom. partijos 
(Maksvos padalinio) 16-sis suva
žiavimas reiškė rūpestį dėl lietu
vių išeivių. Vakaruose veiklos - 
ideologinėje srityje - pagyvėjimo. 
Komunistai pažymėjo reikalą. dau
giau dėmesio skirti „buržuazinės 
ir smulkiaburžuazinės ideologijos 
lietuviškosios nacionalistinės emi
gracijos veiklos demaskavimui, 
reakcinės klerikalizmo esmės ir 
jo ryšio su buržuaziniu nacionaliz
mu atskleidimui“.

Po to sekė visuomenės moks
lų (tiksliau - marksizmo-leninizmo) 
srity dirbančių lietuvių mokslinin
kų įjungimas kovai prieš tą, Vaka- 

tuo būdu, veiklai derinti, atsirado
dvi tokios aiškintojų, demaskuoto
jų grupės: pirmoji, svarbiausia - 
„Užsienio ideologinių srovių tyri
nėjimo probleminė taryba“ (ji įei
na į Gamtos ir visuomenės mokslų 
koordinavimo tarybą, prie Lietuvos 
Mokslų Akademijos prezidiumo), 
antroji, vadinama „probleminė gru
pė, nagrinėjanti užsienio ideologi
nes sroves bei antikomunizmo kri
tikos klausimus“ (šioji. sudaryta 
filosofijos, teisės ir sociologijos 
skyriaus, Mokslų akademijoje, Is
torijos instituto, filosofijos sekto
riuje).

Ką veikia griozdiškų pavadi
nimų Taryba ir grupė?

Abi grupės nesenai, atrodo, 
sausio vidury, Vilniuje surengė 
„mokslinę konferenciją“ - antiko
munizmo ir, kaip paskelbta „Tie
soje“ (nr.21) „lietuvių nacionalis
tinių emigrantų reakcinės veiklos 
kritikos“ klausimais.

Pirmosios grupės, pavadintos 
Taryba, pirmininku yra akademikas 
Vladas Niunka, pagarsėjęs Vatika
no, jo veiklos puolėjas. Kiti kon
ferencijoje kalbėję yra žinomi ate
istai bei marksizmo skleidėjai. 
Jie laikytini abiejų grupių svar
biausiais tyrinėtojais. Jų pavardės: 
istorijos mokslų kandidatas Jonas 
Aničas, filosofijos mokslų kand. 
A. Gaidys, istorijos mokslų kandi
datas Antanas Balsys, Justinas 
Lazauskas, filosofijos mokslą kan
didatas Valentinas Lazutka ir Sta
sys Laurinaitis. Dar kalbėjo ir ru
sas V. Portniaginas.

Konferencija laikytina tirinė- 
tojų veiklos pristatymu visuome
nei. Jų gi veikla verčia spėti, kad 
Lietuvos komunistai rimtai susi
rūpino išeivių ideologijos, ar... va
dinamos propagandos poveikiu Lie
tuvos gyventojams, aišku, ir jauni
mui. Dėl to jie kalba apie naujus 
išeivių metodus (A. Balsio aiški
nimai „Komuniste“, nr.12, 1971), 
ar apie antikomunizmą, kuris vir
tęs intelektualiniu, atseit tobules
niu už anksčiau buvusį.

Niunka pripažino: komunistai 
nesugeba atsikirsti.

„Tarybos“ pirmininkas Vladas 
Niunka minėtoje konferencijoje pir
masis pažymėjo, kad išeivių-anti
komunizmas, ligi šiol buvęs „šmei
žikišku“, dabar virtęs „intelektu
aliniu“. Pritraukiami mokslininkai 
naudojamos statistikos. Dėl to, 
Niunka teigia, reikalinga esanti 
gili, argumentuota tų priešų teigi
nių kritika (Išvada: ligi šiol komu
nistai nesugebėdavę -tinkamai, ar
gumentuotai teikti atkirtį tiems 
priešams užsieny).

Pranešėjai Vilniuje svarstė 
štai kokias temas:

J. Aničas pažymėjo, kad kle
rikaliniam antikomunizmui išeiviai 
skiria^ pagrindinį vaidmenį. Karto
ja seną teiginį, kad emigrantų kle
rikalų organizacijoms vadovauja 
Vatikanas, kad jose veikia hitle
rininkų talkininkai.

A. Gaidys aiškino, kad išei
vija nesanti vienalytė. Vadinamie
ji liberalai, esą, blaiviau vertina 
padėtį Lietuvoje. Jis mano: su iš
eivijos dalimi galimas „tam tikras 
dialogas“.

A. Balsys nagrinėjo antikomu
nizmo metodus. Esą. per radijo in
formaciją „manipuliuojama masių 
sąmonė“. Rusas V. Portniaginas 
susirūpino išeivių radijo propagan
da, jos tariamu cinizmu, jai skiria
momis didelėmis lėšomis.

STANKAITYTĖS IR BARO BESIKLAUSANT
Kartą poetas pasakė: „Koks didis tu esi...“

Po Stankaitytės ir Baro koncerto vakaro ramybėje mano 
dvasia vis tebepulsavo nuostabiu abiejų menišku pasirodymu ir jų 
dainavimu. Širdy tvinkčiojo šiluma ir dėkingumas.

Abiejų menininkų sugretinimas neįmanomas. Jie vienas ki
tą tik papildo.

Ištisų vakarą Baras atskleidė savo didžiulę patirtį „išvai
dinti“ kiekvieną dainą ar ariją. Su nepaprastu lengvumu jis perėjo 
nuo žavingo „bei canto“ dainuojant Haendelį į sodrų baritoną trau
kiant Carissimi. 'Tai menininkas, kuris nepaprastai giliai pažįsta 
muzikų ir jo muzikinis išprusimas prasiveržia iki moderniosios dai
nos.

Ypatingai žavėjausi jo dramatišku išpildymu „Aš per naktį“. 
Jis tiesiog gąsdino mane! Ir štai šis milžinas lietuvis menininkas 
po poros minučių virto giedriu lyriku dainoje „Pilu stiklelį“.

Atsigręžiu į operą. Daugelį kartų esu visas tas operas ma
čiusi, daugiausia su didžiaisiais italų dainininkais. Ir Baras gali 
pilnai rikiuotis greta su jais!

Tai nėra sugretinimas, o tik užtarnautas gilus komplimen
tas menininkui, kilusiam iš mažyčio krašto ir iškeliančiam tą mažy
tį žemės lopelį pasauliui ir mūsų visų džiaugsmui ir garbei.

Pirmą kartą aš pamačiau ir išgirdau Daną Stankaitytę. Vos 
tik ji pasirodė scenoje, man švystelėjo atminty: jos išvaizda ir ju
desys kaip Renatos Tebaldi! 0 jos dainavimas - vienas malonumas! 
Tai jauna dama su kilnia laikysena ir žavėsiu. Ir nors jos gerklė 
galbūt labai panaši į manąjų tačiau koks skirtumas! Ji gali juoktis 
ir šaukti per tris oktavas neprarasdama kvapo ir nesumirksėdama!

Strausą, dainavo tiesiog pasigėrėtinai. Stankaitytė turi ypa
tingai retą žemą skalę, šiltą ir sodrią. Ji apvaldo pianissimo aukš
čiausiose gaidose tiesiog nuostabiai. Nors ji atrodė santūri daino
se, bet jos vaidybinis pajėgumas pasireiškė stipriau arijose „La 
Gioconda“ ir „Manon Lescaut“. Ji suvirpino kiekvieno širdį, ir man - 
netikėsite - nuriedėjo ašara drauge su ja išgyvenant Manon skausmą.

Ir to nuostabaus vakaro pabaigai abu dainininkai, nors jau 
pavargę, pasirinko ypatingai sunkius duetus: „Andrea Chenier“ ir 
„Aida“. Tai nepaprastos įtampos reikalaują muzikiniai kūriniai, bet 
aš tik troškau, kad jie tik dainuotų ir dainuotų.

Ir aš esu tikra, kad tą vakarą konservatorijoje nebuvo nė 
vieno, kuris apleisdamas salę nebūtų pasijutęs dvigubai išdidus 
esąs lietuvis, negu kad įėjo. Ir jeigu tik du žmonės gali šitai at
siekti savo dainavimu, mums belieka su giliausiu dėkingumu nulenk
ti galvas prieš juos abu už tokį tikrai atmintiną vakarą.

Marija Umbražiūnienė

SYDNĖIAUS KONCERTAS
Baro - Stankaitytės koncerto 

dieną, Sydnėjuje, ypač prieš pat 
spektaklį smarkiai lijo lietus ir 
tikriausiai kokiai šimtinei sutruk
dė atvykti į koncertą. Nežiūrint to 
virš 50 0 žmonių dalyvavo koncerte 
ir turėjo progos išgirsti puikų dai
nų ir operų rečitalį. Kad ir teko 
kai kam sušlapti - nesigailėjo. Vi
si patenkinti ir atgaivinti grįžo su 
gražiais prisiminimais namo.

Sekančią^ dieną p.p. Maksvy
čių namuose susirinko apie 50 tau
tiečių pagerbti ir išleisti svečius 
į tolimesnius koncertus. Prieš akis 
dar tebestovi Newcastle ir Melbour- 
nas. Vakaras praėjo maloniai be
sišnekučiuojant su svečiais. Sve

J. Lazauskas stengėsi atsi
kirsti, kad komunizmas ir totalita-
rizmas - esą. vienas kitam artimi. 
Jo argumentas - sovietai nugalėję 
nacių Vokietiją,... Jis puolė JAV 
mokslininką Z. Brzezinski, dar 
Hanną Arendt ir kt. V. Lazutka 
aiškino tautos sąvoką ir teigė, kad 
išeiviai trugdą. bendrauti su „tary
bų Lietuva“. Pagaliau, St. Lauri
naitis vėl kartojo senus teiginius, 
kad rezistencija Lietuvoje tebuvęs 
„ginkluotų gaujų teroras prieš Lie
tuvos darbo žmones“.

Visi pasisakymai liudija par
tijos pradėtą kryptį - griežčiau ko
voti su išeivių veikla, jos povei
kiu Lietuvai. Tai įrodo jos pajė- 
gumat. Kad toji veikla komunistų 
laikoma ištikrųjų svarbia, liudija 
ir „Tiesos“ straipsnio antraštė - 
„Nuodais užtaisytas ginklas“.

(Elta)****

I

čių tarpe be solistų dar buvo p. 
E. Barienė, p. E. Petrauskienė ir 
p. pianistė Shirley Dicks iš Ade
laidės.

Oficialų žodį tarė Apylinkės 
pirmininkas p. A. Reisgys ir Sta
sys Baras. Solistai apdovanoti su
venyrais, o taip pat ir p.p. Barų 
dukrelėms Dainai ir Ritai mūsų 
skautų tuntininkas sktn. B. Bar- 
kus įdavė lauktuvių du mažus ko
ala bears. Mūsų Pastogės redakto
rius įteikė MūsyPastogės šių me
tų komplektėlį, kad solistai maty
tų kaip Australijos lietuviai jų lau
kė, kaip ruošėsi šiam didžiajam 
susitikimui, kaip žavėjosi jų dai
na, kaip įvertino ir išlydėjo. To
liau gyvensime tik gražiais prisi* 
minimais. ****

HELMUT BAKAITIS: ex
perimenting. with horror ot 
the Nimrod Street Theatre.

Kovo 30 d. Daily Telegraph 
(Sydney)atspausdino ilgoką straips; 
nį apie Helmutą Bakaitį. Čia jis 
iškeliamas kaip geras aktorius, 
režisierius ir dramos dalykėlių ra
šytojas. Helmutą sydnėjiškiai ge
rai pažįsta, kada jis aktyviai dir
bo su skautais, jau tada buvo pa
sižymėjęs kaip geras laužavedys. 
Helmutui linkime gražios ateities.****

LIETUVOJE
Lietuvoje dirbat lietuvių kal

bos ir literatūros instituto-folklo
ristai, pasinaudodami lietuvių tau
tosakos rankraštynu, sudarė lietu
vių liaudies dainų katalogą. Jis, 
pasak „Komj. Tiesos“ (nr:4, vasa
rio 27) liudija, kokius poezijos 
turtus yra sukūrusi lietuvių tauta.

Katalogas apima apie 400.0 00 
dainų užrašymų. Atsakoma į dauge
lį mokslininkus bei praktikus do
minančių klausimų. Dabar jau nu
statyta, kad pvz. darbo dainų Lie
tuvoje sukurta 904, rinkėjai,-yra 
užrašę daugiau kaip 20.00 0S jų 
variantų ir 4026 melodijas. Kata
loge užfiksuota daugiau kaip 2^00 
vestuvinių, daugiau kaip 100 0 
meilės, apie 10 00 karinių istori
nių dainų su jų variantais.

Pasirodo, kad populiariausia 
lietuvių liaudies daina vaizduoja 
tėviškėn parskrendančių gegutę 
pavirtusią^ martelę. Šios dainos 
ligšiol užrašyta beveik 1500 va
riantų. Išleistas katalogas, mano
ma, palengvins folkloristams pa
rengti sistematinį liaudies dainų 
leidinį. Surinktų lietuvių liaudies 
dainų ligi šiol paskelbta tik nedi
delė dalis - apie 5%.

MIRĖ AUGUSTINAS GRICIUS
Augustinas Gricius, rašytojas, 

žurnalistas ir dramaturgas mirė Vil
niuje vasario 28 d. Jis buvo gimęs 
1899 m, gruodžio 25 d. Šiaulių ap- 
krity, Šiupylių kaime. Gricius kovo 
2 d., valstybės lėšomis, buvo palai
dotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

A. Gricius daugiausia žinomas 
kaip humoristines kūrybos rašytojas, 
pasižyme'jęs ypacfnepr. Lietuvos laik
mečių. 1925-1930 m. laikotarpyje bu
vo išleisti keli jo kūrybos rinkiniai, 
pvž. ‘Vyrai, nesijuokit’. (1929). Kauno 
Valst. Teatras 1932 m. buvo pastatęs 
Griciaus satyrinę komediją.‘Palangą*. 
Karo ir pokariniais metais Gricius pa
raše kelis teatro veikalus, kaip ‘Ske
veldros’ (1941), ‘Liepto galas’ (1951), 
‘išvakarės’ (1952), ‘Karšta vasara’ 
1955), ‘Sėja ir piutis’ (1960), ‘Buvo, 
buvo, kaip nebuvo’ (1963). A. Gricius 
1941 m. buvo ištremtas į Sibirą ir Lie
tuvon grizo dar karo metais. Aktyviai 
dirbo ir žurnalistikoje. ‘Tiesa’, kovo 
1 d. įdėjusi velionies nekralogą, ne
paminėjo nei tremties Sibiran, nei ži
nomo fakto i,' kad Gricius (ar Pivoša, 
humoristinis slapyvardis) buvo dirbęs 
Eltoje ir nuo 1927 m. ‘Lietuvos’ ir 
‘Lietuvos Aido” redakcijose.

(Elta)
Mūsų Pastogė Nr.13-14 1972.4.10 psl.3

3



LIETUVIAI VEIKIA N .ZELANDIJOJE

Lietuviai turi bendruomenę, 
organizuoja minėjimus. Veikia ir 
tautinių, šokią grupė. Liet. Ben
druomenės Krašto Valdybai nuo 
1953 m. vadovauja Česlovas Liu
tikas.

Česlovo Liutiko, nepr. Lietu
voje žinomo Šiaulių veikėjo, veik
la tolimoje saloje svarbi ir įsidė
mėtina. Jis, būdamas N. Zelandi
jos Baltą Klubo pirmininku (būsti
nė Auckland mieste), taip pat ir 
Pavergtąją Tautą Ansamblėjos at
stovas N. Zelandijoje per visat ei
lę metą yra kreipęsi su raštais, 
protestais, memorandumais į dau
gybę. NŽ įstaigą, vyriausybe, Baž
nyčios vadovybę, taip pat ir į Jung
tines^ Tautas.

Čia patiekiami tik kelią 19'71 
m. mėnesių C. Liutiko, Baltą Klu
bo pirmininko, veiklos pavyzdžiai.

1971 m. liepos 27 d. Č. Liu
tiko pasirašytas laiškas buvo pa- 
siąstas Metodistą Bažnyčios pir
mininkui Fordui, keliavusiam į Viet
namą. Liutikas paklausė: „kur jūs 
buvote, kai buvo okupuotos Vengri
ją, Čekoslovakija, Baltijos vals
tybės ir šimtai tūkstančiai žmonią 
buvo išžudyta?“ Laiškas dar buvo

pasiųstas „NZ Herald“ dienraš
čiui ir JAV Konsului.

Taip pat pernai, spalio 5 d. 
tas pats Liutiko vadovaujamas 
Klubas kreipėsi į Jung. Tautas 
New Yorke, kėlė politinią kalinią 
Sovietuose klausimą, reikalavo vi
soms tautybėms suteikti vienodas 
tautines, religines ir kultūros tei
ses. Gruodžio 10 d. kitu laišku į 
J. Tautą Gen. Sekretorią nurodyta 
į pavergtąją tautą likimą ir prašy
ta reikalauti iš Sovietą Sąjungos 
kad ši Žmogaus Teisią Deklaraci
jos dėsnius naudotą ir K. Europos 
tautą tarpe. Taip pat reikalauta 
pavergtose tautose laisvą rinkimą 
suverenumo siekiant.

Daugiausia pats Č. Liutikas 
redagavo1 raštus, kuriuose nurodyta 
į sovietą okupaciją, kunigą nutei
simus, Baltijos kraštą rusinimą, ir 
kt. Jis 1971 m. pabaigoje kreipėsi 
į Wellingtono mięsto-arkivyskupą. 
Šią mėtą s ausio 14 d . gavo palanką 
atsakymą iš jo ir- N-.’ Zelandijos 
kardinolo Peter. Abū rašė: „Mes 
labai susirūpinę sovietą elgesiu 
Lietuvoje ir kitose Baltijos vals
tybėse“.

1971 m. gruodžio 20 d. Č. Liu
tikas gavo dabartinio min. pirmi
ninko J. Marshall laišką. Numaty
tas Liutiko ir min. pirmininko pa
sikalbėjimas.

Daugiausia vieno Liutiko ini
ciatyva taip pat 1971 m. gruodžio 
mėn. atkreiptas dėmesys į komu
nistą propagandą, veikiančią N. Ze
landijos ne-tik pramonėje, bet kul
tūros ir socialiniame gyvenime.' 
Liutikas teigė: „Esu eilinis dirban
tysis ir gal būt labiau pastebiu tą. 
mūsą bendruomenės vėžį“. Teisin
gumo ministeris Liutikui dėkojo 
ir kvietė toliau stebėti komunistą 
veiklą N. Zelandijoje. Apie Č. Liu
tiko pastangas rašė ir vietos spau
da.

Č. Liutikas, Baltą Klubo pir
mininkas, pasiuntė daugiau kaip 20 

laišką su priedais apie komunisti
nę veiklą, žinią apie kun. Zdebs- 
kio nuteisimą bei komunistą prie
spaudos aprašymą. Visa tai gavo 
parlamentarai, miestą burmistrai, 
dvasiškijos atstovai ir kiti.

Tai daugiausia vieno Č. Liu
tiko tik keliu mėnesią veikla. Jis 
net pašto išlaidas padengia iš sa
vo kišenės. Kai kuriais atvejais 
Liutikui talkininkauja darbštus 
Klubo sekretorius latvis Alberts 
Brunners.

(Elta)

DEL ĮSIKŪRIMO AUSTRALIJOJE 
ATSIMINIMŲ

Daugiau kaip prieš metus mū
są spaudoj buvo iškeltas reikalas 
surinkti Australijos lietuvių šiame 
krašte įsikūrimo atsiminimus. Šios 
iniciatyvos ėmėsi Adelaidės Mu
ziejus - Archyvas. Buvo prašyta 
atsiminimus siąsti šiuo adresu: 
B. Straukas, 16 Church Str. High
gate, S.A. ą0 63 .

Dar kartą kreipiuosi į mielus 
tautiečius ir prašau kas tik gali 
tokius atsiminimus parašyti ir siųs
ti minėtu adresu. Tokie atsimini
mai yra labai svarbūs mūsą tautos 
emigracinei istorijai. Atidėlioji
mas parašyti, vėliau, gali reikšti, 
kad tokie atsiminimai niekuomet 
nebus parašyti. Tad neleiskime 
užmaršties dulkėmis užnešti mūsą 
pirmąsias pėdas įmintas šiame kraš
te. Jeigu mes mielai viens kitam 
papasakojam aną pirmąją dieną nu
tikimus ir tokią pasakojimą su ma- 
lunumu pasiklausome, tai reiškia, 
kad šios individualinės istorijos 
bus įdomios ne tik dabartinei bet 
ir priaugančiai kartai. Tad visi 
tautiečiai, kurie tokius atsimini
mus turite parašę^ nedelsdami juos 
išsiąskite, o kurie dar tik žadate, 
nedelsdami parašykite.

B. Straukas****

AR VERTA SIELOTIS?
(Atkelta iš 1 pusi.) 

tos išlaikymu, o ne asmeniškom 
ambicijom.

5. Tarybos Atstovą suvažia
vimuose švietimo klausimą nenu
stumti į paskutiniuosius dienotvąr- 
kės punktus, bet nagrinėt, kaip 
vieną iš svarbiausią klausimą.

6. Tarybos Atstovą pareigos 
neprivalo užsibaigt suvažiavimu* 
Ją atsakomybė turėtą būti palaikyt 
bendruomenės gyvastingumą ir ce- 
męntavimą vienybėn. Būti ramščiu 
Ap. Valdyboms. Stengtis, daryti 
pastangas, kad nebūtą kolonija, 
kurią. jie atstovauja be sav. mokyk
los arba vaiką darželio. Kiekviena 
Lituanistinė Institucija yra vieno
dai svarbi, nes nepasėjus grūdo 
neišauginsi daigo.

Dėmesio vertas buvo praeitam 
suvažiavime adelaidiškio atstovo 
p. Zamoiskio pasiūlymas, kad Ta
rybos Atstovą pareigos būtų išrink
ti bend, nario solid, mokestį ir tuo 
palengvint bendruomenės organą 
finansinę padėtį. Nekiltą tada pro
blemos ir netektą sielotis kokiu 
būdu padėt išlaikyt lituanistinį 
švietimą.Mūsų Tautos priešai atim
dami laisvę^ visais laikais stengė
si išmušt iš ranką mūsą stipriausį 
ginklą - knygą.

Paklauskime savęs, ar pakan
kamai naudojamės turima laisve, 
ar dedame pastangas savo vaikams 
įsprausti tą nenugalimą ginklą - 
knygat ir lietuvišką žodį, ar tik pa- 
sitenkinam prisidengdami žodžiu - 
esu lietuvis.

BAKTERIJOS ŠVIEČIA
Špicbergeną saloje Barenc- 

burgo ledynuose galima paste
bėti žalsvas blikčiojančias ug
neles. Tai šviečia bakterijos, į- 
šalusios j ledą.

PRIEŠINGUMAI TARP IDĖJOS DRAUGU
Rašo A. Zuhras

donąja Kinija arba, jei taip atsi
tiktą su kitais Rusijos sieną nu
tolusiais, bet komunizmo keliu nu
ėjusiais kraštais“, (A.2., Rusiška
sis Komunizmas, Sydney, 19^7 m. 
20 pJ.Buvo ten ir mano užuomina 
dėl priežasties: „Didžiulis Kini
jos milžinas, adoptavęs marksiz
mą-leninizmą verčiamas savo po
litiniam stiprėjimui ir krašto indus
trializacijai atsiremti Rusijos, pa
sidarė Maksvos artimiausias są
jungininkas, nors dėl savo dydžio 
ir dėl skirtingos ir senos istorijos 
nepasidarė satelitu“, ibd. 77p.

Šiandien vaizdas jau labai iš
ryškėjęs. Idėjinis bendrininkas, 
pradinią žingsnių politinis sąjun
gininkas Pekinas marksistinio ko
munizmo tvirtovę Kremlių yra vie
šai apšaukęs.dėl ideologinės schiz
mos, pakaltinęs grįžimu į kapita
lizmo praktiką, dėl Libermano pla
no, dėl grįžimo į buržuazinio gyve
nimo vėžes (biorokratizmas, socia
linis skyriojimasis, konkursai uni
versitetuose, pasukimas į rusišką
jį nacionalizmą ir imperializmą). 
Svarbiausias kaltinimas: Maksva 
išdavusi komunizmo idėją nes at
sisakiusi pasaulinės revoliucijos 
ir dėl savo naudos einanti koegzis
tencijos keliu su buržuaziniu pa
sauliu.

Be visų šitų nuodėmių Peki
nas dar iškėlė TSRS sieną revizi
jos klausimą dėl sričią kurias ca-
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Tarybinė Rusija ir Raudonoji Kinija
Kad idėja, kai paplinta, atsi

duria prieštaravimą aklygatvyje, 
tai labai vaizdu, kai paanalizuoji 
reiškinius su istorijai atviromis 
akimis. Krikščionybė nuo pačią 
anksčiausią laiką m atome įvairiau
sią išsiskyrimą; tas dar ryškiau 
reformacijoje, kai šioji iš Vokie
tijos pasiekė kitus kraštus. Pana
šiai ir su islamu, kai šis pasine
šė keliu į ne arabą pasaulį.

Šį kartą mums rūpi marksisti
nio komunizmo idėja.* Straipsne
lio rėmuose pasitenkinsim tik trum
pu stabtelėjimu ir būtent ties ta
rybinės Rusijos ir Raudonosios Ki
nijos išsiskyrimu net iki antago
nizmo ir konfrontacijos.

Aišku tas buvo jau pačioje 
pradžioje. Aš pats esu rašęs dar 
1957 metais: „Maksva, žinoma, ga
li siekti dar artimesnio prisijungi
mo slaviškąją kraštą dėl kurių jau 
svajojo Dostojevskis, bet žymiai 
kitos rūšies santykiai bus su rau-

*Kaikas gali prikišti, kad čia 
sugretinama religinė su politine 
idėja. Yra, deja, pagrindo tokiam 
sugretinimui. Marksizmas kartu 
yra pasaulėžiūrinę ir politinė teo
rija. Krikščionybė ankstyvaisiais 
laikais siekė ir politinių - .milita- 
rinių tikslą- . apjungti pasaulį po 
popiežiaus tiara ar vėliau po šv. 
Romos imperatoriaus vainiku.
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rištinė Rusija nugalėtojo teisėmis 
pasisavino. Giliau pažvelgus ta
čiau matosi, kad čia daug giles
nės priežastys.

Kiniečiai nuo seniausią laiką 
save yra laikę pasaulio kultūros 
centru, o kitus barbarais (su išim
timi senajai Romai). Nuo barbarą 
atsitverti jie ir garsiąją kiną sieną 
šiaurėje pastatė. Visos svetimos 
ideologijos nerasdavo dirvos ki
nuose. Ir budizmas laikyta sveti
mu importu, bet nepavojingu. Man
darinai nelaikė tai jokia apreikš
tąja tiesa, bet greta konfucionizmo 
ir taoizmo kaip tris kelius, vedan
čius į tąpatį vieną Dievą. Nerado 
todėl čia dirvos krikščionybė. Im
peratoriaus rūmai, valdantieji ir 
mandarinai rėmėsi savuoju Konfu
cijum, jojo socialinėmis, politinė
mis idėjomis,, jojo etine doktrina 
Vargu konfucionizmas galima lai
kyti religija, tai daugiau pasaulė
žiūra. Nuo reformatoriaus mintyto
jo Sung laiką nuo jojo Konfuci
jaus mokslo interpretacijos rašto 
žmonės visai metė tikėję angamti- 
niu reiškiniu, palikdami tai liau
džiai, neišmanėlių reikalu.

Griuvus senajai santvarkai su 
gerai organizuota administraciją 
Kinijai virtus baltąją tikriau eu
ropiečių eksploatacijos objektu, ki
lo nauja orientacija, ypač imta 
puoselėti universitetuose. Nesu
abejota, tiesą savo kultūriniu pra
našumu, bet susigriebta, kad be 
technikos nėra jėgos. Susivokta, 
kad tą reikia pasisavinti iš Euro
pos.

Jei ne pavyzdys Rusijoje, tai 
marksizmas čia greičiausiai nie
kad nebūtą radęs dirvos. Iki 1921 

metų Kinijoje komunistą visai ne
buvo. Tik dėkai europiečiams, ku
rie čia išsireikalavo priviligijuo- 
to traktavimo, dėkai Chiang Kai- 
sheko, kuris jiems pataikavo, ku
ris neįstengė Kinijos centralizuo
ti nei kuriuo nors kitu būdu įvesti 
tvarkos, dėkai japoną invazijai 
kiniečių šviesuomenėje kilo nusi- 
vilimas ir dirva radikalizmui.

Raudonoji Kinija pradžioje 
su Kremliumi turėjo glaudžius san
tykius. Santykiai ėmė irti nuo Ko
rėjos karo, kurio kurstytojas buvo 
Kremlius, Pekino visai neatsiklau
sus. Paskutinėje fazėje tačiau Ki
nija buvo palikta viena, kai karas 
pasiekė Yalu upės. iYra manančią 
kad Kremlius pramatė ankščiau ar 
vėliau įvyksiantį skilimą, su Peki
nu, todėl linkėjo, kad šie įsiveltų 
į karą su JAV. Pagaliau ir JAV 
užsiangažavimas ilgam ir naiki
nančiam karui Azijoje rusus galė
jo tik džiuginti, nes tuo tik laisvos 
jiems rankos būtų pasidarę Euro
poje. Vėliau sekė kitos staigme
nos. Kai 1958 raudonoji Kinija 
pradėjo bombarduoti nacionalistą 
kiniečių įsitvirtinimus pakraščio 
salose, tai Maksva laipsniškai 
ėmė iš Kinijos atšaukti ten dirbu
sius savo technikus ir apskritai 
techninę paramą o nuo 1959 metą 
ir ekonominę, nors kaip tik tuo lai
ku kinuose beveik kilo badas. Iš
šaukimu palaikė Pekinas ir tai, 
kad jiems bombarduojant amerikie
čių remiamo Chang Kai-sheko lai
komas salas, Kruščevas su šeima 
oficialiam vizitui nuvažiavo į \\a- 
shingtoną.

(Bus daugiau)
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MAMA, KODĖL TA PONIA PIKTA?
Leonas Urbonas

Sėdėjau ir laukiau pradžios. 
Ant scenos tamsus didelis piani
nas. Nepajudinamai sunkus, tarsi 
norėtųsi jį stumti į kampa, ir pa
ruošti vietos dainininkams. Kol 
šie nesirodo, mano mintys keliau
ja istorijos laiptais ir apsistoja 
neramiuose prancūzų revoliucijos 
laikuose. Dantenas, Robespieras 
ir didelė juoda giljotina miesto 
aikštėje matyta „Dviejų miestų is
torija“ filme.

Istorija dingo. Matau Andy 
Warhol paveikslą su elektros kėde. 
Ta kėdė tikra, dominuojanti ir bau
giai primenanti realybę, kaip pia
ninas scenos viduryje apšviestas 
iš viršaus krintančios šviesos.

Gerai, kad Stasys Baras atvy
ko. Sydnėjuje reikia stambaus ka
libro dainos. Dar geriau, kad jis 
šį kartą ir Daną Stankaitytę atsi
vežė. Dviese, kada sutaria, yra ir 
ant scenos geriau. Geriau jiems 
patiems, geriau ir klausytojų pilnai 
salei.

Pirmiesiem dainos garsam pa
sklidus, pasitvirtina, kad ir dainoj 
Baras ir Stankaitytė yra didelio 
kalibro asmenybės, dieviškai ge
ras balsas suderintas su žemiškai 
ištobulinta technika.

Arijos, iš garsiųjų operų, lie
tuvių kalba! Dainininkai - lietu-, 
viai. Išdidumo šiurpulys eina al
kūnėmis, keliais, kutena odą. Vi
zijos menas man artimesnis negu 
ausies. Kai ausį glamonėja teno
ras ir sopranas, į akis tas piani
nas lenda ir stumia menininkus 
nuo scenos. Užsimerkiu, ir randuo
si tėvynėj ir gadynėj. Darosi gera 
Atveriu akis. Matau Baro veidą iš 
viršaus apšviestą - skulptūra su - 
stingusi nirvanoj. Stankaitytė pik
toj liūdesingoj rolėj šaudomo par
tizano. Vėl užsimerkiu ir matau 
tėvynę Lietuvą. Ačiū, svečių dai
nai, Lietuva nusikrato praeities 
dulkes ir tampa realybe. Ten yra 
opera. Joje ilgus metus, lietuviš
kai dainavo Kipras Petrauskas. Ša
lis, kurioje gimtasis žodis skamba 
dainoje, verta laisvės ne dvide
šimt metų, o nuolatinės.

- Mama, kodėl ta didelė ponia 
pikta?

- Rasyte, ji ne pikta.
- Tai kam ji susiraukus? - pa

šnabždom klausia motiną.
- Nesusiraukūs.
- Gi nesijuokia.
- Šitaip išdainuoti nėra juokas, 

dukrele!
Mintys vėl tėvynėj. Italų kal

bą jau baigiu pamiršti. Arijų nesu
prantu; ir nesistengiu. Kiprą Pet
rauską. mačiau tik kartą scenoje 
Fausto sielvartus jis dainavo. Man 
buvo pirmoji opera. Stebuklas dvy- 
kos metų vaikui iš Padustėlio. Vė
liau girdėjau kitus Faustą dainuo
jant vokiškai, itališkai ir angliš
kai, ir visi man primena Kiprą. Jis 
buvo labai stambus, stiprus meni
ninkas. už tai jam žmonės visas 
smulkmenas ir silpnybes atleisda
vo. Kipras mylėjo dainą, o žmonės 
mylėjo Kiprą ir jo dainą.

- Tas ponas barasi, ar ne?
- Dainuoja, nesibarą, Rasyte.
- Jis kumščius laiko, kaip mū

sų tėtis ir šaukia garsiau ir pik
čiau.

- Nešaukia, dainuoja itališkai, 
R ąsyte.

- Taip, mamyte, dainuoja ita
liškai.

Petrausko šeima atvažiuoda
vo Padustėlin atostogauti. Aš ne
atsimenu ar Kipras kada nors buvo 
Padustėly j. Jo žmona su savo mo-

tina ir vaikais atsimenu. Apsisto
davo didokam Urboną name. Užim
davo ir tą kambarį, kuriame aš pa
saulį išvydau, o pusantrą metą ma
no tėvai nusikėlė į vienkiemį, na
mą pusbroliui Petrui paliko, tai 
aš iš savo mamos sužinojau.

Petrauskai į Padustėlį atva
žiuodavo iš Kauno. Po atostogų 
važiuodavo atgal į Kaunac. Aš ne
žinojau kas yra Kaunas. Turėjo bū
ti graži ir nuostabi vieta, nes sve
čiai būdavo gražiai apsirengę ir 
kitaip žodžius ištardavo. Mano pa
saulis baigdavosi antroj Šilelio 
pusėj, prie Sartą ežero ir Švento
sios pakrantėse netoli Antalieptės.

- Mama, tas ponas will fall 
off the stage!

- Nuo scenos, Rasyte; šnekėk
lietuviškai! . . ., ...............

- Be does not sing lietuviškai, dainos ir išprašėm.^ Tikimės, 
mummy. I bet he will fall off.

Arija iš „Žydės“. Man vėl 
šiurpuliai alkūnėm ir keliais. Ba
tai pilni skruzdelią ir jos lipa aukš
tyn. Stasys Baras dainuoja Kipro 
mėgiamiausią ariją. Jis ją skiria 
Australijoj besilankančiai Kipro 
žmonai. Naujas pluokštas minčią 
dar vienas takas į praeitį ir realy
bę.

Atsimenu kartąPetrauskai at
važiavo į Padustėlį, jau po vidur
vasario, kai šilelyj buvo daug gry
bą Aš su kitais vaikėzais ir pil-

nais grybų krepšiais rankose, su
tikdavau Petrauskus palengva 
linksmai einančius su tuščiais 
krepšiais miško link. Mes juokda- 
vomės tada: „Ponai iš Kauno ne
žino kada reikia grybauti. Pripil
dys tuos tuščius krepšius kazlė
kais, umėdėm ir vilnonėm, nes vi
si baravykai, raudongalviai ir vo
veruškos mūsą krepšiuose keliau
ja į namus“. Mama džiovindavo, 
rūgindavo baravykus, o voveruškas 
Dusetų miestelyje žydams parduo- 
davom. ! Už tuos pinigus ten pat 
pirkdavom meškeres, kablelius ir 
kišeninį peiliuką, ■ Meškeriodavom 
Sartą ežere arba Šventosios upėje.

Gilų įspūdį paliko Baras ir 
Stankaitytė. Norėtųsi, kad dažniau 
atsilankytą norėjosi, kad ją due
tai nesibaigtų. Prašėm daugiau

• at
važiuos jie vėl - aplankys mus už 
metą kitą- mes jiems ir sceną pa
ruošime geriau negu šį kartą. Švie
sos Fus ne tik iš viršaus, bet ir 
iš šoną net ir iš apačios, daini
ninką akys matysis. Jos taip svar
bios scenos mene. Nors teatro 
simbolis yra dvi kaukės, bet neat
leistina kada rengėjai šviesos ma- 
gikos nesupratę, gyvus veidus kau
kėmis paverčia.

Už gerą dainą Stasiui Barui 
ir Danai Stankaity tei nuoširdus 
ačiū. Ačiū ir rengėjams.

KIPRAS PETRAUSKAS, vienas _ 
L. V. Operos kūrėjų, pirmasis te- ' 
noras, visą nepriklausomybės lai
kotarpį dainavęs operoje ir suku, 
ręs dešimtis neužmirštamų vaidme
nų; pirmos “Traviatos’’ Alfredas. 
Vėliau dirbo Konservatorijoje ir iš
augino jaunų solistų įpėdinių.

Miręs, palaidotas Vilniuje.
Čia jis Otelo, to paties vardo ope

roje (1938), sukūręs vieną reikš
mingiausių vaidmenų.

slapyvardžiu pasirašytas laiškas. 
Prieita išvada, kad visi šiame sky
riuje pasisakymai su kritiškai ver
tinančiomis pastabomis, turėtų bū
ti pasirašyti rašančiojo pavarde, 
gi šmeižtai ir diskredituojantieji 
pareiškimai, liečią tiek asmėnis, 
tiek ir organizacijas, neturėtą būti 
spausdinami. To reikalauja sky
riaus „Skaitytojai rašo“ taisyklės 
pasiūlytos Dr. Vingilio ir patvir
tintos Redakcinės Kolegijos, ALB 
Krašto Tarybos Pirmininko ir ALB 
Kraš,to Valdybos Pirmininko, pa
skelbtos 1971 m. MP Nr.5.
(Minima korespondencija atspaus
dinta ne „Skaitytojai rašo“ skyriu
je, todėl ir tie suvaržymai^ kuriuos 
čia mini korespondentas, negali 
varžyti eilines korespondencijas 
ar paskirus straipsnius. Red.)

Diskutuojant dėl silpno mokėj- 
jimo Lietuvio Mokesčio, reikia at
kreipti dėmesį į p. K. Prašmuto 
pastabą, kad ALB Krašto Taryba 
1968 m. Adelaidės suvažiavime 

------ . — įpareigojo visus Krašto Tarybos 
METINIS APYLINKĖS SUSIRINKIMAS tautiečiams už grąžą bendradarbia- narius tą mokestį rinkti, kas ir tu

rėtą būti vykdoma.
P. A. Šeikis iškėlė reikalą 

minint Apylinkės 25 metą sukaktį, 
tinkamai atžymėti bendruomenės 
darbuotojus, ypač mirusiuosius, 
kurie aktyviai prisidėjo ir buvo pir
mose eilėse kuriant bendruomenę 
ir mūsą Apylinkę, kaip A. Bikul- 
čią A. Krausą, J. Valį ir kitus. 
Duota sugestija išleisti specialų 
MP numerį ir suruošti pagerbimo 
akademiją.

Baigiant susirinkimą, p. V. 
Jakutis jautriais žodžiais pareiš
kė susirinkimo vardu Apylinkės 
Valdybai padėką už atliktus dar
bus, o ypač už jos dedamas pastan
gas mūsąjaunimą išlaikyti aktyvą 
kūrybingą ir gyvą bendruomenei ir 
Tautai.

Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu.

vimą
Trumpą piniginę ataskaitą pa

tiekė iždininkas p. J. Karia.
Garbės Teisme - p. A. Mikai

lą bylą nebuvo.
Kontrolės Komisijos aktąper- 

skaitė p. L. Barkus. Kontrolės Ko
misija padariusi Valdybai keletą 
sugestiją prašė patiektą piniginę 
apyskaitą patvirtinti.

Valdybos metinę ataskaitą 
piniginę apyskaitą ir ateinančią 
metų sąmatą po trumpų diskusiją 
susirinkimas patvirtino.

Priėjus dienotvarkės punktą, 
klausimai ir sumanymai, kiek pla
čiau diskutuota Lituanistinių Kur
sų reikalai, kadangi kursai turi 
ypač svarbios reikšmės jaunimo 
lietuviškam švietimui ir tautiniam 
auklėjimui. Kursai laukia aktyvios 
paramos iš bendruomenės, organi
zaciją ir atskirą asmenų.

Plačiau diskutuota MP skyriu
je „Skaitytojai rašo“ pasirodęs
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ALB Melbourno Apylinkės me
tinis susirinkimas įvyko š. m. kovo 
19 d. Lietuvių Namuose. Susirinki
mą pradėjo Apylinkės pirmininkas 
p. G. Žemkalnis paprašydamas ty
los minute pagerbti metų bėgyje at
siskyrusius iš mūsų tarpo tautie

čius.
Susirinkimo pirmininku buvo 

pakviestas p. Povilas Baltutis ir 
sekretore p. A. Matukevičienė.

Metinį Apylinkės veiklos pra
nešimą padarė p. G. Žemkalnis, 
atpasakodamas ruošimą minėjimų, 
švenčių ir pramoginių parengimų. 
Apylinkės valdybai buvo pareiga 
suruošti solistų Danos Stankaity- 
tės ir Stasio Baro koncertą. Šiam 
reikalui atlikti valdyba pakvietė 
p. Vivą Alekną. Parengiamieji dar
bai jau atlikti, o bilietų platinimas 
vyksta sėkmingai.

Pirmininkas G. Žemkalnis pa
dėkojo laikraščių redakcijoms, or
ganizaciją vadovybėms ir visiems

I. Alekna****
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«KOVO» STEIGĖJAS IŠKILO AMERIKOJE

Mūsų mielo sportininkų prieteliaus 
ir ‘Kovo’ steigėjo gyvenimo istorija 
yra nenuilstamo darbo vaga. Daugelis 
iš mūsų mėgsta pradėti ką nors, turi 
daug planų, tac'iau, gyvenimo eigoje 
atsitikus vienokių ar kitokių kliūčių, 
savo darbą palieka ir neįvykdę iš sa
vo užsimojimų pasitraukia. To nėra 
ir nebuvo Antano Ustjanausko gyveni
me. Lietuvoje, būdamas dar vos 27-rių 
metų amžiaus jis jau buvo vienas iš 
didžiosios Lietuvos ‘Lietūkio’ ben
drovės direktorių, turėdamas savo ži
nioje sunkų ir atsakingą darbą. Karo 
audrai nubloškus į Vokietiją, jis vė
liau 1947 metais atvažiuoja gyventi 
į Australija ir čia pasidaro imigrantų 
stovyklos viršininkas. Persikėlus gy
venti i Sydnejų, A. Ustjanauskas tuoj 
įsijungia į vietinį ir visą Australijos 
lietuvių gyvenimą^ Steigiant Australi
jos Lietuvių Bendruomenę, jis buvo 
pirmojo bendruomenės prezidiumo na
rys, vėliau jį išrenkant į I-ja Austra
lijos L.B. Krašto Valdybą. Tuo metu 
mūsų sporto veteranui Leonui Baltrū
nui pasitraukus iš Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Įgaliotinio Austra
lijai pareigų, Krašto Valdyba pakvie
čia A. Ustjanauską, kuris, nieko ne
laukdamas sukviečia Sydnėjaus spor
tininkų susirinkimą ir yra įkūriamas 
dabartinis sporto klubas ‘Kovas’, ku
rio pirmuoju pirmininku jis pats yra 
išrenkamas. Išsirūpinęs pirmąsias pi
nigines lėšas, jis pradeda pirmąjį sun
kų darbą, kurio vaisiais šiandien ga
lime mes visi gėrėtis ir didžiuotis.

Jo žmona Aida, šalia sportininkų 
pradeda vadovauti tautiniams šokiams, 
kuriuose tuo metu daugumoje dalyvau
ja tie patys pirmieji koviečiai sporti
ninkai.

Gyvenimo sąlygoms susidėjus, 
jau 1953 metais A. Ustjanauskas su 
šeima išvažiuoja pas savo gimines į 
Ameriką ir įsikuria Hartford mieste. 
Čia irgi pradėjęs-beveik iš nieko, jis 
pradeda maisto importo - export© biz
nį, vėliau jį praplėsdamas ir įkurda- 
mas didžiulę ‘International Supermar
kets’ firma.

Gerai įsikūręs savo asmeniniame 
gyvenime, augindamas ir į aukštuosius 
mokslus leisdamas savo vaikus, o tuo 
pačiu Hartfordo mieste būdamas ko
ordinatorius tarp Lietuvių Demokratų 
Partijos ir Amerikos Tautinio Demo
kratų Komiteto, jis 1967 metais skau
džiai pergyveno, kai šiame mieste bu
vo nušauti keturi policininkai, einant 

Amerikos karinių pajėgų vadas Armijos Generolas W. C. 
Westmoreland įteikia A. Ustjanauskui kariuomenės Gar- 
bes Lentą už jo vadovaujamo komiteto padarytus darbus 
sužeistiems Vietname kareiviams.

Mūsų Pastogė Nr.l3-Į4 1972.4.10 psl.6

savo tarnybines pareigas. Kilo mintis 
įsteigti kokią nors organizaciją, kuri 
padėtų tarnyboje žuvusioms policinin
kams ir gaisrininkams ir ypatingai jų 
šeimoms. Jis pradėjo šia idėja piršti 
savo draugams, prieteliams ir kitiems 
biznieriams ir politikams amerikie
čiams, kurių greitu laiku susirinko 
100 ir šiam klubui davė varda ‘The 
Hundred Club’. Dar ne visai įsikūrus 
jau reikėjo daryti pirmieji išmokėjimai 
ir steigėjas p. A. Ustjanauskas, vė
liau gavęs iš amerikiečių ‘Mr.A.’ var
dą, pats pirmas i šio klubo fondą įmo
kėjo $1000.00. Tuo metu skaudus jau
no šio miesto policininko H. Young 
nušovimas skaudžiai sukrėtė Hartford 
miesto visuomenę ir į kluba^ pr adė j o 
stoti visi aukštieji šio miesto parei
gūnai. Per keturis darbo metus, A. Ust
janausko įsteigtas šis labdaros klu
bas pasidarė visoje Amerikoje pavyz
dinis dalykas ir į jį Garbės Nariais 
Įstojo Amerikos viceprezidentas S.
Agnew, F.B.L direktorius J.E.Hoover, 
Connecticut valstijos gubernatorius 
T.J.Meskill, Valstybės sekretorius 
Gloria Schaffer, Teisingumo ministeris 
R.K.Killian, buvęs pasaulio bokso 
čempionas Gene Tunney, aukšti- poli
cijos, gaisrininkų, spaudos, sporto ir 
kiti pareigūnai. Šiuo metu šis ‘100 
Klubas’ jau yra stipriai atsistojęs ant 
kojų, per savo keturis gyvavimo me
tus yra išmokėjęs 27-nioms policinin
kų ir gaisrininkų našlėms virš 40.000 
doleriu pinigais, neskaitant visos ki
tos materialinės pagelbos.

A. Ustjanauskui įteikiant Garbes 
Nario ženklą F.B.L direktoriui J.E. 
Hoover, jis jam pasakė, kad jis turi 
garbę būti įtrauktas į šios garbingos 
šalpos organizacijos narius, kuri pa
kelia moralę pavojingą darbą dirban
čių policijos pareigūnų, dažnai parei
kalaujančių net savo gyvybės- kad 
apsaugojus Amerikos piliečius ir jūsų 
bei jūsų kolegų rodomas moralinis ir 
materialinis darbas rodo visuomenės 
įvertinimą sunkių policijos pareigų.

Šiuo metu klubas jau turi 300 na
rių ir savo kasoje virš $130.000.00.

Be šio pašalpos klubo policinin
kams ir gaisrininkams, A. Ustjanaus
kas įsteigė specialų komitetą šelpti 
Vietnamo kare sužeistiems kariams 
kurių nariai siunčia dovanas į įvairias 
ligonines sužeistiems šiame kare ka
reiviams, juos lanko ir vėliau padeda 
jiems geriau įsikurti. Už šį darbą Ame
rikos Karinių Pajėgų Viršininkas, Ar
mijos Generolas W.C. Westmoreland,

■i

MELBOURNO VARPO KLUBE
Jeigu sporto mėgėjai vartydami 

‘Sportas’ puslapį randa mažai žinių 
apie Melbourne Varpą, tai tas dar nei 
reiškia, kad mūsų ‘Varpas’ jau visai 
‘nezvanija’. Reikia tikėtis, kad atei
tyje apie Melbourne Varpa rasime dau
giau žinių savoje spaudoje, ko iki 
šiol mažai buvo.

Metinis Varpo klubo susirinkimas 
įvyko š.m. kovo mėn. 18 d. Melbour
ne Lietuviu Namuose. Susirinkime da
lyvavo gana gražus būrys sportininkų 
ir rėmėju. Susirinkimui pirmininkauti 
pakviečiamas p. J. Smilgevičius. Se
kretoriauja gerai tose pareigose pri
pratęs p. V. Ališauskas.

Pirmasis į susirinkusius kalba 
Varpo pirmininkas p. R. Vyšniauskas. 
Jis dėkoja skaitlingai susirinkime da
lyvaujantiems. Džiaugiasi, kad Varpo 
klubas kas metai darosi stipresnis, 
daugėja narių skaičiumi, susidaro 
naujos sporto komandos, na, ir sporto 
rezultatai gerėja. P. J. Vyšniauskas 
prašo tėvus ir toliau savo vaikus įjung
ti į Varpo klubą, nes jie čia gauna 
progos bendradarbiauti su savais, yra 
auklėjami lietuviškoje aplinkumoje. 
Jauni Varpo nariai yra ne vien tik 
sportininkai, bet iš jų norim turėti ir 
gerus lietuvius.

Po pirmininko R. Vyšniausko kal
bos, taria žodį ALFAS V-bos pirm. p. 
J. Tamošiūnas. Jis praneša, kad Ame
rikos lietuviai sportininkai kviečia 
atvykti į Ameriką. Australijos krepši
nio rinktinę. Tuo pačiu laiku, kada 
vyksta Amerikoje jaunimo kongresas. 
Dar galutinai nesusitarta, bet numa4 
tyta tokią krepšinio rinktinę į Ameri
ką siųsti. Nes keletas sportininku net 

kuris nesenai lankėsi ir Australijoje, 
savo štabe įteikdamas A. Ustjanaus
kui kariuomenės padėkos specialią 
lentą, pareiškė: ‘Jūsų komiteto daro
mas darbas sužeistiems kareiviams 
yra labai vertingas. Kariuomenės, ku
riai aš vadovauju, vardųaš nuoširdžiai 
jums dėkoju už mūsų kareivių parėmi
mą Vietname’.

Be kariuomenės ir policijos, pa
skutiniu laiku A. Ustjanauskas įstei
gė specialų skyrių, paremti Bengalijos 
našlaičiams. Jis tikisi, jog palaiky
damas tamprius ryšius su šia nauja 
valstybe, vėliau jis jų paskiras aukš
tesniąsias mokyklas supažindins, o 
gal ir įves į. jas lietuvių kalba.

UŽ savo darbo nuopelnus ‘Mr.A’, 
įvertinant jo darbą buvo apdovanotas 
garbės policijos ir gaisrininkų vado 
titulais, o taip pat ir garbės šerifu tri
jose valstijose.

Dirbdamas šį sunkų ir įtempta 
darbą, A. Ustjanauskas truputi sune
galavo su savo sveikata ir jau turėjo 
du širdies priepuolius. Paskutiniojo 
metu, kuris atsitiko pradžioje didžiu
lio miesto baliaus metu, didysis ‘Mr.A’ 
baliaus salės fojė susmuko fotelyje 
ir neteko sąmonės. Pribėgę salėje bu
vę keli daktarai, A. Ustjanauską grei
tai atgaivino ir paklausė ar jis turi 
ką nors pasakyti. ‘Taip, atsake visas 
perbalęs A. Ustjanauskas, ar jus ne
norėtumėte įstoti nariais į mūsų 100 
klubą?’ Sis įvykis labai plačiai nu
skambėjo visoje amerikiečių spaudoje 
įdedant ir jo nuotraukas ir platų apra
šymą, paminint jo gyvenimo istoriją, 
veiklą su lietuviais Australijoje, Ame
rikoje ir dabar šiame bendrame darbe.

Australijos lietuviams sportinin
kams ir ypatingai koviečiams, su ku
riais jis taip artimai suaugęs, belieka 
mūsų didžiajam ‘Mr.A.’ palinkėti tik 
stiprios sveikatos ateityje ir būtų la
bai malonu šį mūsų sportininkų prie- 
telių vėl kada nors pamatyti Australi
jos lietuvių sportininkų tarpe.

A. L-tis
**** 

X

savo lėšomis nori vykti į Amerika ir 
ten atstovauti sporte Australijos lie
tuvius. Siunčiant tokia„sporto rinkti
nę į Ameriką, susidaro gana didelės 
išlaidos. J. Tamošiūnas kreipiasi į 
sporto rėmėjus ir prašo, kad tokios 
rinktinės pasiuntimas į Ameriką rei
kalingas didelės visų mūsų paramos, 
ką mes turėtumėm atlikti. Be rėmėjų 
pagalbos, mūsų sporto rinktinė negali 
nuvykti į Ameriką, nes ne visi mūsų 
sporto klubai yra finansiniai gerame 
stovyje, gi išlaidos jau čia gana dide
lės.

Po J. Tamošiūno kalbos perskai
tomas revizijos komisijos aktas ir ka
sininko pranešimas. Matosi, kad Var
po klubo finansiniai reikalai yra tvar
koje. Tai jau yra aritmetika ir skaity
tojams neįdomi.

Kalba į susirinkusius gerai žino
mas sporto darbuotojas ir dabartinis 
Varpo klubo Garbės Narys p. A. Bla- 
dzevičius. Jis jau nori lupti sporti
ninkus. Na štai, kalba p. A. Bladze- 
vičius, Varpo klubo yra gana graži 
uniforma. Aš atėjau i šį susirinkimą 
dėvėdamas uniformą (gražiai ant jo 
atrodo) ir dar vieną asmenį matau su 
Varpo uniforma. Veik visi Varpo klubo 
sportininkai turi uniformą, dėvėkite 
ją, klubai turi didžiuotis savo unifor
ma ir ją dėvėti. Kam gi ta uniforma 
yra klubams įvesta, jei net per susi
rinkimą nenorite jos dėvėti? Aš netu
rėdamas Varpo uniformos savo minty
je pritariau p. A. Bladzevičiui, kad 
jei yra uniforma, tai reikia ją ir dėvė
ti.

Po A. Bladzevičiaus tėviško pa
barimo renkama Varpo klubo nauja 
valdyba. Na ir dabartinė Melbourne 
sporto klubo valdyba yra tokia: 
Pirm, ir toliau liko p. R. Vyšniauskas, 
vicepirm. A. Liubinas, sekretorius J. 
Smilgevičius, kasininkas J. Oželis, 
ūkio reikalų vedėjas A. Mucianiakas, 
valdybos nariai: J. Čirvinskas ir P. 
Leknius. Revizijos komisijdje yra p. 
A. Bladzevičius, V. Ališauskas ir p. 
I. Kviecinskienė. Ilgamečiai Varpo 
klubo veikėjai p. A. Bladzevičius ir 
V. Ališauskas turi atsakingas parei
gas Melb. Lietuvių klube ir dėl to ne
galėjo prisiimti valdybos pareigų. Bet 
sutiko būti revizijos komisijoje.

Klausimų ir sumanymų punkte bu
vo kaltinama Varpo klubo valdyba už 
tai, kad ji per mažai bendradarbiauja 
Sporto skyriuje. Net ir šis Varpo susi
rinkimas nebuvo paskelbtas Sporto 
skyriaus puslapyje. Taipogi nėra pa
rengimų kalendoriuje pranešta net ir 
tai, kada bus metinis Varpo klubo ba
lius.

Po susirinkimo buvo vakarienė, 
kur prie poduko kavos ir sportininkų 
tėvu suneštų užkandžių buvo toliau 
pasitarta sportiniais reikalais.

P.S.
****

Nuotraukoje matome p. G. Valaitienę, 
laimėjusia stalo teniso čempijonės ti- . 
tūlą Geelongo Lietuvių Sąjungos suruoš
toje gegužinėje 5.3.72.

Nuotrauka J. Gailiaus
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Teisininkui, visuomenininkui ir ramovėnų bičiuliui
p. Leonardui KARVELIUI,

sulaukus 65 metų amžiaus, sveikiname ir geros sveikatos linkime.
LVS „Ramovė“ Sydney Skyriaus Valdyba

SKAIČIAI IR FAKTAI
DŽIUGO TUNTAS

Šv. Kazimiero Lietuvos jau
nimo globėjo šventę Melbourne 
skautai šiais metais ypatingai gra
žiai paminėjo.

Kovo mėn. 5 d., sekmadienį, 
virš 90 skaučių ir skautų, organi
zuotai su savo vėliavomis dalyva
vo pamaldose šv. Jono bažnyčioje.

Kun. P. Vaseris savo pamoks
le iškėlė šv. Kazimiero, kaip Lie
tuvos ir mūsų jaunimo globėjq,dva- 
sinio taurumo asmenybę skatinda
mas jaunimų sekti savo globėjo 
pavyzdžiu. Sv. Mišių metu giedojo 
p. Morkūno vadovaujamas parapi
jos choras.

Po pietų pertraukos Lietuvių 
Namuose buvo iškilminga Džiugo 
Tunto sueiga. Salėje išsirikiavus 
skautams ir dalyvaujant gausiam 
skaičiui tėvų bei svečių įnešamos 
L.S.S. Australijos Rajono ir Džiu
go Tunto vėliavos.

Tunto adjutantui Vyt. Špoke
vičiui priėmus draugovių raportus, 
atvyksta Tunto vadovas ps.V. Sta- 
siliūnas su savo štabu ir praside
da sueiga. Skaitoma Tunto įsaky
mai, pakėlimai ir apdovanojimai. 
Prie vėliavos įžodį duoda Lina 
Tamošaitė, Rasa Baltutytė, Gaila 
Mušinskaitė, Judita Baikauskaitė, 
R. Šaulys ir J. Kairys.

Pirmąjį patyrimo laipsnį gau
na Vyt. Didelis, Juozas Vaitiekū
nas ir Jonas Sakalauskas. Antrąjį 
patyr. laipsnį gauna Ant. Augūnas, 
Linas Prašmutas, Saulius Stasiliū- 
nas ir Rimutis Špokevičius.

Skautų medaliu „Už nuopelnus“ 
apdovanoti kapelionas kun. P. Va
seris, Tuntininko pav. Henrikas 
Antanaitis ir seserijos vadovė Da
nutė Cižauskienė. Visi jie yra il
gamečiai Tunto vadovai, tikrai nu
sipelnę atžymėjimo už daugelio me
tų darbų mūsų jaunimo organizaci
jų veikloje.

Po įsakymu, ir pakėlimų kun. 
P. Vaseris praveda sueigos pašne
kesį apie Lietuvos skautų globėjų 
šv. Kazimierų. Čia kalbėtojas jau 
jaunimui suprantama kalba pasako
ja apie šventojo gyvenimą^ kartu 
kviesdamas jaunimų visada išlikti 
lietuviais ir dirbti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui.

Po oficialiosios dalies prasi
deda sueigos laužas, kurį praveda 
Gabr. Žemkalnis junr.Skamba skau
tų dainos ir žaidimai.

Šis skautų globėjo šv. Kazi
miero minėjimas praėjo labai gra
žiai ir visus maloniai nuteikė gau
sus mūsų jaunimo dalyvavimas sa
vo šventėje. Būtų gražu, kad ir 
Skautininkų Ramovės nariai per di
desnes šventes ateitų uniformuoti 
ir savo dalyvavimu suteiktų mora
linę paramą. Tunto vadovybei ir 
paskatinimą skautams.

Visų dalyvių ir svečių padėka 
Tunto vadovybei ir mūsų darbščiam 
Tuntininkui ps. V. Stasiliūnui už 
įdėtą. darbac lietuviškojo jaunimo 
gerovei ir Lietuvos labui.

Ps. Albinas Pocius
****

DŽIUGO TUNTAS
Tėvų Susirinkimas

Kovo 5 d. po skautų laužo Lie
tuvių Namuose, jaunimo kambary
je, įvyko Džiugo Tunto skautų tėvų 
susirinkimas aptarti Melbourno lie
tuvių skautų veiklos reikalus.

Tėvų komiteto pirmininkui p. 
S. Eimučiui ir tuntininkui ps. V. 
Stasiliūnui padarius pranešimus, 
buvo aptarti Tunto veiklos klausi
mai ir išrinktas naujas tėvų komi
tetas.

Į naująjį tėvų komitetų balsų 
dauguma išrinkti S. Eimutis, Zvy- 
nakis, K. Česna, p. Baubinienė, 
p. Aniulienė ir kandidatai p.p. Mu- 
šinskas ir Skirka.

Einamuose reikaluose svars
tyta skautų būklo įruošimas Lietu
vių Namuose. Dažymo darbai jau 
pradėti. Galutiniam įrengimui rei
kalinga visų tėvų talkos ir bendro 
darbo.

Kitu klausimu iškilo skautų 
stovyklavietės nustatymas ir įruo
šimas. Buvo pasiūlyta po šv. Ve
lykų vienų savaitgalį visiems tė
vams su skautais dar kartų nuva
žiuoti į p.p. Pocių ūkį prie Gobur 
ir šį kartą, gerai apžiūrėjus, pa
daryti nutarimų ir ten įrengti nuo
latinę stovyklavietę. Ūkis suside
da iš kelių šimtų akrų miškingo 
žemės ploto. Šalia yra 6$0 akrų 
valdiškas miškas. Kelias nuo Mel
bourno visas bitumen. Ūkyje kele
tas užtvankų. Miške gausu kiškių, 
lapių vombatų kengūrų ir net ko
alų. Vieta gražioje apylinkėje, tik 
atstumas vienų kitų gąsdina, bet 
žuvauti kai važiuojama, tai dvigu
bai daugiau kelio padaroma.

Linkime naujam Tėvų Komite
tui našaus darbo padedant mūsų
jaunimo vadovams jų sunkiame lie
tuvybės išlaikymo darbe.****

Niekuomet nepraleisk progos 
pasakyti ką nors padrąsinančio arba 
malonaus žmogui arba apie žmogų. 
Girk gerą darbą. Jei turi kritikuoti, 
kritikuok pozityviai, ne kerštingai 
arba paniekinančiai.

Domėkis kitais, jų užsiėmimais, 
jų gerove, namais ir šeimom. Džiau
kis su besidžiaugiančiais, gedėk su 
verkiančiais. Tesijaučia kiekvienas, 
vis vien kas jis būtų, svarbus tavo 
akyse.

Būk smagus. Slėpk savo skaus
mus, rūpesčius ir nusivylimus po 
malonia šypsena. Juokis išgirdęs 
linksmą pasakojimą, ir išmok pasa
koti ką nors linksma.

Buvusio Sovietų vado N. 
Chruščiovo savo laiku gyvento
jams mestas šūkis pasivyti ir 
pralenkti Ameriką nebuvo rea
lus, greitai virto tik anekdotų 
objektu ir nebebuvo prisimin
tas net pereitais metais, kai 
Sovietui iškilmingai minėjo Le
nino gimimo šimtmetį. Vis dėlto 
jų spauda buvo ir tebėra pilna 
pasigyrimų, pagal kuriuos so
vietinis darbininkas yra jau pa
sivijęs, o kai kur ir pralenkęs 
vakarų Europos 'kraštų gyve
nimo lygį.

Sovietų propagandinės ir jom 
tarnaujančios statistikos įstai
gos tvirtina, kad dabar Sovietų 
Sąjunga pagamins 20 procentų 
viso pasaulio gaminių. Tačiau 
jų tvirtinimus sugriauna New 
Yorke išleistas “The New York 
Times Encyclopedic Almanac 
1971” metams, o taip pat gerai 
dokumentuoti vakarų 'Europos 
kraštų statistiniai leidiniai.

Gal bus įdomu pažvelgti į kai 
kuriuos skaičius ir palyginti So
vietų laimėjimus su kitais kraš
tais. 1970 m. Sovietų Sąjungoje 
buvo 241,748,000, o JAV-bėse 
204,351,000 gyventojų. Taigi gy
ventojų skaičiumi Sovietai Ame
riką prašoko 37 milijonais.

Nėra abejonės, kad po dau
giau kaip 50 metų pastangų ir 
daugybės nepasisekimų Sovie
tai yra pasiekę kai 'kurių ūkinių 
laimėjimų. Turėdami gal didžiau 
sias pasaulyje gamtos turtų at
sargas, jie išplėtė savo sunkią
ją pramonę: geležies, plieno, 
spalvotųjų metalų, naftos, ak
mens anglies, cemento, elektros 
energijos ir kitų dalykų gamy
bą. Pakilo ir žemės ūkio pro- 
duktingumas, padidėjo galvijų 
skaičius. Normaliais metais So
vietams maisto jau užtenka, iš
tikus nederliui, jie turi jo pirk
tis užsienyje. Sovietai į užsienį 
eksportuoja medieną ir kai ku
riuos jos produktus, ypač po
pierių, tekstilės gaminius, bet 
jų užsienio prekyba, palyginus 
su' kitomis didžiosiomis valsty
bėmis, labai menka ir ribojasi 
beveik išimtinai komunistiniais 
kraštais, kuriems Sovietai ir sa
vo kainas negailestingai diktuo
ja.

Minėjas metraštis iškelia fak
tą, kad pastaruoju metu labai 
išaugusi Sovietų karinė pramo
nė kelia rūpestį Vakarų Europai 
ir net Amerikai. Savo istorijoje 
Rusija niekada nebuvo ekono
miškai ir kariškai taip tvirta, 
kaip dabar, ir tai kelia rūpes
čių.

*
Tačiau kiti statistiniai skai

čiai ir gamybos rodikliai rodo, 
kad Sovietų Sąjunga vis dar 
daug kur yra atsilikusi. Taip 
vidutinis JAV darbininko už
darbis siekia (1968 m.) 8,215 

doi., tuo tarpu sovietinio dar
bininko tik 1,678 dol. ir perka
moji galia keletą kartų mažes
nė.

Krašto ekonominį pajėgumą 
gerai pavaizduoja ir automašinų 
skaičius. 196& m. JAV-bėse bu
vo 87,153,380 įvairūs registruo
ti autovežimiai, tuo tarpu So
vietų Sąjungoje tik 6,060,000, 
taigi beveik 15 kartų mažiau. 
Metinė autovežimių produkcija 
JAV siekė 10,205,911, o Sovie
tuose tik 817,000. Panašus ir 
telefonų santykis: JAV-bėse — 
109,256,000, Sovietuose — tik 
9,990,000.

Saarbrueckene, Vak. Vokie
tijoje, leidžiamas “Stimme der 
Freiheit” laikraštis lygina V. 
Vokietijos ir Sovietų pramonės 
darbininko produktingumą ir 
prieina išvadą, kad ’Sovietų dar
bininkas pagamina tik pusę tiek, 
kiek vokietis, žemės ūkyje esą 
dar blogiau. Vokietijos ūkinin
kas išmaitina 24 gyventojus, 
tuo tarpu sovietinis kolchozinin- 
kas - sovehozininkas tik 8. Pa
žymėtina, kad Sovietų darbinin
kas vien tik maistui pirkti iš
leidžia 68 proc. savo atlyginimo. 
Konservuoto maisto, gamyba 
Sovietuose tėra pasiekusi Vo
kietijos 1914 m. lygį

-«• a<_.. r LL. —-'a a.

Dar blogiau esą butų srityje. 
Kad ir kaip stengdamiesi So
vietai vis dar neįstengia pasiek
ti savo idealo — 9. kv, metrų 
ploto vienam asmeniui. Jų nau
jųjų butų statyGa tesiekianti 
vos 20 proc. Vak. Vokietijos 
butų statybos. Dar blogiau esą 
baldų gamybos srityje, nors 
Sovietai yra didžiausias miško 
medžiagos gamintojas pasauly
je. Įsigyti minkštus baldus tėra 
sovietinio darbininko svajonė. 
Tokius 'baldus, jeigu jie bus 
gaminami dabartiniu tempu, ru
sų dlarbimnkai teįstengs įsigyti 
po 180 metų. Po 50 metų visos 
rusų darbininkų' šeimos tegalės 
turėti po šaldytuvą. Dar blogiau 
su lengvųjų automobilių gamy
ba.

“Stimme der Freiheit”, ap
skaičiavus vieno ir kito krašto 
darbininko gyvenimo lygį, at
lyginimus ir perkamąją galią, 
aiškėja, kad Sovietų mokytojas, 
docentas, specialistas ir eilinis 
valdininkas tesąs pasiekęs treč
dalį vokiečių pagalbinio dar
bininko perkamosios galios. Iš
imtys 'tačiau esančios Sovietų 
partiniai pareigūnai,.. aukštieji 
karininkai, komisarai, politiniai 
darbuotojai, — jie įstengia įsi
gyti ir išlaikyti ne tik patogius 
automobilius, bet ir vilas.

Taigi, skaičiais ir faktais pa
lyginus Sovietų ir Vakarų kraš
tų darbininkų gyvenimą, maty
ti, kad Sovietų darbininkas, 
nors ir yra pasiekęs savo kraš
to istorijoje geriausio gyveni
mo, lyginant su vakariečiu dar
bininku, tebėra vargšas, b. kv.

‘D—tgas’
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Pranešimai
A.L.S.K. „Vytis“ V-ba prane

ša, kad visuotinas metinis klubo 
nariu, susirinkimas įvyks 16.4.72 
2 vai. po pietą Lietuviu, Namuose, 
6 Eastry St. Norwood". Numatyta 
sekanti dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatą komisijos rinkimai.
4. Pereitą metą visuotinio su

sirinkimo protokolo skaitymas.
5. ALSK Vyties metinės veik

los pranešimai: a) pirmininko, b) 
iždininko, c) revizijos komisijos.

6. Valdybos rinkimai.
7. Diskusijos dėl pranešimą.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Remiantis Adelaidės Lietuvią 

Sporto Klubo įstatais, visuotinas 
narią susirinkimas skaitomas tei
sėtu dalyvaujant absoliučiai narią 
daugumai. Jos nesant, po 3 0 minu- 
čią susirinkimas įvyksta ir skaito
mas teisėtu dalyvaujant bet kuriam 
narią skaičiui.

Vytis V-ba****
PRANEŠIMAS

Pranešame visoms lietuvią 
organizacijoms, kad norint pasinau
doti Sydnėjaus Liet. Klubo patal
pomis, Lidcombe, prašome kreiptis 
pas p. Povilą, Alekną, Klubo 
patalpą administratorią.

Šiuo būdu bus išvengiama per- 
didelis susigrūdimas vienu metu 
ir bus įmanoma planinga Klubo pa
talpą eksploatacija.

Organizacijos iš anksto pa
talpą neužsisakę nebus leidžiamos 
naudotis Klubo patalpomis.

Sydnėjaus Klubo Valdyba ****
SYDNĖJAUS KLUBAS

S. m. balandžio mėn. 16 d. 
3 vai. p.p. (sekmadienį) Klubo pa
talpose, Bankstowne, šaukiamas 
i nformacinis susirinkimas.

Kviečiame dalyvauti ir ne na
rius, visus kurie domisi Lietuvią 
Klubo reikalais.

Bus informuojama apie Klubo 
statybos eigą ir ateityje numatomus 
darbus.

Maloniai kviečiame visus tau
tiečius - reikalas labai svarbus.

Sydnėjaus Klubo Valdyba ****
ŠACHMATAI 'KOVO' KLUBE

Sporto Klubo ‘Kovas’ šachmatų 
sekcijos pravestas ‘Allegro’ turnyras 
(po 15 minučių žaidėjui) Įvykęs 27 d. 
kovo men. gražiai vadovaujant J. Dam
brauskui, užsibaigė I-mą vietą laimint 
J. Karpavičiui, II vietą paėmė pats 
rungtynių^ vadovas J. Dambrauskas ir 
III vieta, atiteko ilgameČiui Kovo žai
dėjui J. Kapočiui.

Tuo pačiu noriu painformuoti ‘Ko
vo’ šachmatininkus bei besidominčius 
narius’, kad nuo 10 d. balandžio mėn. 
7.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose Lid
combe, pirmadieniais veiks šachmatų 
sekcija. Norintieji lošti, maloniai lau
kiami. ✓

Šachmatų Sekcijos Vadovas 
****

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Petras Andrijai- 

tis gyvenęs Adelaidėje, Klemsig 
priemiestyje.

Paieško sesuo ir broliai iš 
Lietuvos. Žinantieji' rašykite A. 
Talandžiui, 7 Campbell Ave. Dee
Why, NSW, 20 99.

Kodėl tiek daug paskutinės minu
tės darbų, o tiek maža paskutinių mi'- 
nučių?
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JAUNIMAS IR DAINA
Maloniai kreipiamės j Sydnė? 

jaus lietuvią jaunimą, mėgstantį 
daina^ pakartotinai primindami, 
kad pirmos jaunimo sambūrio dai
ną repeticijos numatytos balandžio 
16 d., sekmadienį, Lidcombėj, Lie
tuvią Klubo patalpose. Jaunesnei 
grupei, 12-15 metą amžiaus, pra
džia 10 vai. ryto, vyresniesiems 
- .4 vai. p.p.

Maloniai prašomi tėvai savo 
vaikus ir organizaciją vadovai sa
vo narius paskatinti stoti į jauną
ją dainininką eiles.

ALB Sydnėjaus Apylinkes 
Lit. Švietimo Komitetas

IŠKILA PO SYDNEY UOSTA,
Primename, kad balandžio 16d. 

sekmadienį II PLJ Kongreso Komi
tetas Sydney organizuoja visos 
dienos iškila po gražųjį Sydney 
uostą.

Išvykstame 9 vai. ryto 
iš Circular Quay, Jetty Nr.6.

G rįžtame5 vai. vakare.
K a i n a -.$2; vaikams iki 

12 metą amžiaus - .50 centą.
Bilietai iš anksto gaunami 

pas visus Komiteto narius ir prie 
laivo.

Prašome pasiimti maisto, bus 
galima pirkti lik vaisvandenių (soft 
drinks) ir šio - to vaikams.

Kviečiame visus lietuvius ir 
ją draugus dalyvauti. Turėsite ne 
tik malonumą bet kartu paremsite 
jaunimą.
II PLJ Kongreso Komitetas Sydney 

****
Kongreso Balius įvyks gegu

žės 20 d. Menzies Hotel.
įėjimas tik su pakvietimais. 
Vakariniai drabužiai. Bilieto 

kaina -.$6; įskaitant ir vakarienę.
****

PRANEŠIMAS
1972 m. vasario mėn. 27 d. 

metiniame Soc. Globos Moterą D-jos 
susirinkime išrinktoji valdyba pa
reigomis pasiskirstė sekančiai:

P irmininkė - Emilija 
Šeikienė, 54 Davison St. N. Rich
mond, Vic. 3121. Telef. 42 2367

S ekretorė - Jonė Zal- 
kauskienė, 16 Nandina St. Forest 
Hill, Vic. 313 1. Tel. 874 c250.

I ždininkė - Vera Morkū
nienė, 3 3 Eskdale St. N. Caufield, 
Vic. 3161. Telef. 53 5957.

Ligonių, lankytojos: 
Genovaitė Semienė, 40 Bayview 
Rd. Glenroy, Vic. 3 046. Telef. 
306 7358.
Eleonora Balčiūnienė, 295 Victo
ria St. Abotsford, Vic. 30667. Tel. 
42 660 3.

P arengimai - Ona Pleč- 
kauskienė, 14 Treloar St. Coburg, 
Vic. 3 0 58. Telef. 3 5 7452.
Anelė Reimerienė - 3 3 Everard St. 
Footscray, Vic.

Visais reikalais prašom kreip
tis pas D-jos pirmininkę p. E. Sei- 
kienę.

Pirmas darbą plane numatytas 
parengimas Loterija - kermošius, 
nukeliamas į 21-ma, gegužės.

Visas nares bei rėmėjas pra
šome paaukoti fantą, paduodant 
bet kuriai valdybos narei iki ba
landžio mėn. pabaigos.

Soc. Globos Moterą D-jos V-ba 
Melbourne****

Sveikata - didžiausias turtas, ne- 
apdėtas mokesčiais, bet už pinigus 
neĮsigyjamas.

SYDNEY LIETUVIŲ CARITAS IR “DAINOS” CHORAS 
maloniai kviečia atvykti

1972 m. BALANDŽIO 15 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 vai. vak.
TRADICINI SYDNEY LIETUVIŲ

CARITAS RAI Il .
kuris įvyks FATHER J. O’REILLY 

AUDITORIUM — SALĖJE, AUBURN, 15 PARK RD.
- Programoje “Dainos” choro mišraus ir vyrų dainos diriguo

jant B. Kiveriui, Z. Belkutės ir D. Dulinskaitės duetas, pa
ruoštas A. Plūko. R. Černiauskaitės modernaus baleto šokis. 
Kontinentalinės kapelos linksma muzika, skoningai paruoštas 

bufetas bei kiti baliaus įvairumai ir malonumai.
įėjimas $ 2.00; pensininkams ir moksleiviams $ l.OO.

Baliaus pabaiga pratęsiama iki 1 vai. ryto.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Newcastelio lietuviai gražiai 

suorganizavo Baro-Stankaitytės 
koncertą nors ją ir ne daug, jie 
pasikvietė latvius ir estus ir kartu 
visi turėjo malonią progą išgirsti 
iškiliuosius mūsą dainininkus.

****
Kryžiuojasi žmonių, keliai. 

Prieš savaitę iš Anglijos atvažia
vo p. K. Pabrėža ir apsistojo New- 
castelyje, kur gyvena jo mamytė. 
Uia susitiko su Stasiu Baru, kurį 
jis prieš 24 metus buvo sutikęs 
tokiose pačiose aplinkybėse Ang
lijoje Gloucerter, kada Baras davė 
lietuviams dainą rečitalį. Netikė
tas ir malonus susitikimas.****

Laike Adelaidės Festivalio 
ukrainiečiai platino atspausdintus 
lapelius rusu, koncertu, žiūrovams, 
kuriuose primenama, kad ukrainie
čiu, tauta neša sunkią vergiją kad 
rusai naikina ją kultūrą o meninin
kus ir mokslininkus žudo koncen
tracijos stovyklose. 

. ****

Žinoma 
prof. Voldemaro 

mirties data
Vilnius. — Pereitų metų pa

baigoje išleisto “Mažosios tarybi
nės enciklopedijos” III tomo 826 
puslapyje, kur rašoma apie buv. 
nepriklausomos Lietuvos ministe- 
rio pirmininko prof. Augustino 
Voldemaro gyvenimą, randame ir 
žinių, apie jo mirtį. Iš ten pa
skelbtų žinių aiškėja, kad 1940 
m. birželio mėnesį į Lietuvą grį
žęs A. Voldemaras buvo suimtas. 
1940 - 1942 m. jis gyvenęs Ordžo- 
nikizėje, šiauriniame Kaukaze. 
Vokiečių kariuomenei artėjant 
prie Kaukazo, A. Voldemaras bu
vęs suimtas. 1942 gruodžio 16 d. 
jis mirė, matyt, Maskvos kalėji
me. Maž .tar. enciklopedijos re
dakcija Voldemarą vadina “bur
žuaziniu politiku, istoriku”

Prie Žemės artėja 
planeta

SAN DIEGO. — Maždaug my
lios diametro planeta Toru, pa
stebėta tik 1964 metais, vėl ar
tėja į žemę ir pro ją praskris 
kitų metų rugpjūčio mėnesį. Pa
vojaus ,kad ji įlėktų į žemės 
traukos sferą ir atsimuštų, nėra. 
Nustatyta, kad ji taip artės į 
žemę kas aštuoneri metai, bet 
pataikyt gali ne anksičau kaip 
po 180 metų, o gal ir vėliau.

Linksmos Velykos pas:
Vytenis ir Laima Šliogeriai 

pakrikštijo savo sūną Paulią Vytį 
Šliogerį.

Audrius ir Paulina Stašioniai 
pakrikštijo savo dukrelę Marika, 
Ona, Stašionytę.

Krikšto apeigas atliko kun. P. 
Butkus.

Atvelykiu, šeštadienį Alius ir 
Renata Migevičiai pakrikštijo sa-. 
vo dukrelę.

Prieš pat Velykas Mount Gemblier 
dr. Alfredui ir Daliai Vasiliaus-. 
kams gimė sūnus. 1

Visus laimingus tėvus svei
kiname ir linkime kad jaunieji gra
žiai augtą.

Ponia E.Petrauskienė - Žalin- 
kevičaitė ilgai viešėjusi pas savo 
dukrą Guoda, ir sūnų, dr. Petrauską, 
balandžio 3d. išvyko iš Sydnėjaus 
į Lietuvą. Prieš išvykstant į Lie
tuva, ji dalyvavo Baro - Stankaity- 
tės koncerte Sydnėjnje, kur jai so
listas Baras, priminęs jos vyrą, 
kaip geriausia, Lietuvos tenorą 
padainavo jo mėgiamą ariją iš ope
ros Žydė.

Kas Egiptui 
didžiausias priešas?
KAIRAS. — Prez. Sadat vėl 

pakartojo, kad' karas neišven- 
g'iamas, jokio ryšio su Ameri
ka. “Kai aš sakau žodį ‘priešas’, 
pirmoj eilėj turi'u galvoj Ame
riką, paskui Izraelį”.
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