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TAUTA ŠAUKIASI LAISVES
'MES PRAŠOME TARYBINĘ VYRIAU
SYBĘ SUTEIKTI MUMS SĄŽINĖS 
LAISVĘ...’

Elta čia skelbia daugiau 
kaip 17.000 Lietuvos katali
kų protesto rasta - skundą 
Sovietų Sąjungos kom. parti
jos gen. sekretoriui L. Brež
nevui. Šis tekstas - origina
lus tekstas lietuvių kalba.

TARYBŲ, SĄJUNGOS KOMPARTIJOS 
GENERALINIAM SEKRETORIUI

Maskva-Kremlius 
Lietuvos Romos katalikų

M emorandumas
‘Praėjus II Pasauliniam karui 

tautos pakilo iš griuvėsių ir nori pa
stovios taikos. Tikros taikos pagrin
das yra teisingumas ir žmonių teisių 
gerbimas. Mes, Lietuvos katalikai, 
skaudžiai apgailestaujame, kad iki 
šios dienos musų tautoje yra varžoma 
tikinčiųjų sąžinės laisvė ir persekio
jama Bažnyčia.

Vyskupai J. Steponavičius ir V. 
Sladkevičius daugiau kaip 10 metų be 
teismo sprendimo, be termino yra var
ginami tremtyje, nors niekuo nėra nu
sikaltę..

Š.m. lapkričio mėn. buvo nuteisti 
metams kalėti ,au Kunigai, d. Zdeos- 
kis ir P. Bubnys už tai, kad jie tėvų 
prašomi, bei atlikdami savo kunigiš
kas pareigas, vaikams paaiškino ka
talikų tikėjimo pagrindus. Šitie kuni
gai padėjo vaikams ruoštis pirmąjai 
Komunijai ne mokykloje, bet bažny
čioje ir niekam prievartos nenaudojo - 
mokėsi kas norėjo.

Tuo tarpu mokyklose tikinčiųjų 
tėvų tikintys vaikai prievarta yra mo
komi ateizmo, net verčiami kalbėti, 
rašyti ir elgtis prieš savo sąžinę, ta
čiau šitų prievartautojų niekas nebara 
ir neteisia.

Kunigai nepajėgia irius tikinčiuo
sius tinkamai aptarnauti, nes jų per-

ALTa gavo žinią iš Lietuvos, kad Vy
tautas Simokaitis yra gyvas, laikomai 
kalėjime už bandymą kartu su žmo
na Gražina nuskraidinti lėktuvą Šve- 
dijon. Giminėms leidžiama ji aplan
kyti kartą metuose. Jam kalėjime teks 
sėdėti 15 metų, žmonai — 3 metus, ši 
nuotrauka paimta iš “Sėjos” žurnalo 
1971. III.

maža. Jau daug kur vienas kunigas 
aptarnauja po dvi, o kartais net tris 
parapijas. Priversti dirbti net sene
liai ir in.validai kunigai. Šitaip yra 
dėl to, kad Kunigų Seminarijos reika
lus tvarko ne tiek vyskupas, kiek val
džios įgaliotinis. Valdžia leidžia kas
met į Seminariją priimti vos dešimt 
klierikų.

Kunigų skirstymus i parapijas 
taip pat diriguoja valdžios pareigūnai.

Nors LTSR Baudžiamasis Kodek
sas pramato bausmes už tikinčiųjų 
persekiojimą, bet praktikoje jos nie
kam netaikomos. 1970 m. Vilkaviškio 
švietimo skyrius atleido už tikėjimą 
iš darbo mokytoją O. Brilienę, o Vil
kaviškio valdžia savame mieste ne
duoda net šlavėjos darbo. Šitokių pa
reigūnų niekas nebaudžia, nors dėl 
jų sauvalės inteligentai bijo viešai 
praktikuoti tikėjimą.

Valdžios pareigūnai neleidžia 
tikintiesiems savo lėšomis atstatyti 
sudegusias bažnyčias, pav. Sangrū
doje, Batakiuose, Gaurėje. Per didelį 
vargą leidžiama Įsirengti koplyčią gy
venamame name, tik jokiu būdu ją ne
galima perkelti ant šventoriaus.

Mes galėtume norodyti dar daug 
skaudžių persekiojimo atvejų, kurie 
apkartina -r:ūsų gyvenimą ir sukelia 
nusivylimą tarybine Konstitucija ir 
Įstatymais. Todėl mes prašome Tary
binę Vyriausybę suteikti mums sąži
nės laisvę, kuri užgarantuota TSRS 
Konstitucijoje, bet iki šiol nebuvo 
vykdoma. Mes norime ne gražių žodžių 
per spaudą ir radiją, bet rimtų vyriau
sybės pastangų, kurios padėtų mums 
katalikams jaustis lygiateisiais Ta
rybų Sąjungos piliečiais.’ 
1971 m. gruodžio mėn.

(Elta) 
MEMORANDUMO PRIEDAS

‘Prie memorandumo jungiami 
17.054 parašai. Būtina pažymėti, kad 
memorandumą pasirašė tik nežymi 
Lietuvos tikinčiųjų dalis, nes milici
jos ir KBG organai griebėsi visos ei
lės priemonių parašų rinkimui nutrauk
ti. Kapsuke, Sakiuose, Išlauže, Kap
čiamiestyje keletas asmenų, dalyva
vusių parašus renkant, buvo areštuoti. 
Vienas jų į milicijos skyrių buvo pri
statytas dargi su geležiniais antran
kiais. Pas suimtuosius rastieji para
šų lapai buvo konfiskuoti, nepaisant, 
kad šis memorandumas adresuotas so
vietų vyriausybei.

Jei ateityje valstybės organai 
taip elgsis su tikinčiųjų skundais 
kaip lig šiol, mes būsime priversti 
kreiptis Į tarptautines institucijas: 
į Romos popiežių, mūsų Bažnyčios 
galvą, arba į Jungtinių Tautu, Organi
zaciją, kaip žmogaus teises ginančią 
autoritetingą instituciją.

Be to mes norime Tamstai pra
nešti, kad šis memorandumas yra tau
tinio negando išdava: sovietinės val
džios Lietuvoje metais visuomeninės 
ydos, kaip nepilnamečių nusikaltimai, 
alkoholizmas ir savižudystės dešim
teriopai padidėjo, grėsmingo masto 
pasiekė taip pat šeimų ištuokos ir ne
gimusių kūdikių naikinimas. Ir juo la
biau mes tolstame nuo krikščioniškos 
praeities, juo ryškiau išeina aikštėn 
prievartinio ateistinio auklėjimo bai
sus padariniai, juo plačiau plinta nu
dievintas ir nureligintas nežmoniškas 
gyvenimo būdas.

(Nukelta į 2-tų psl.)

JUOZAS ZIKARAS Knygnešys

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PRIEMONES
Elena

(Tąsa)
Žinome, kad Lietuvoje tautinis 

susipratimas gyvas, kad saugojama, 
branginama ir atstatoma istoriniai pa
minklai, puoselėjama tautinė kūryba, 
nemėgstama rusų. O vis dėl to, ir ru
sų gyvenančių Lietuvoje ir užimančių 
aukštas vietas nemažėja, bet auga, ir 
eilė istorinių faktų atvirai sufabrikuo
ti, ir kūrybinė išraiška suvaržyta 
marksistinės doktrinos.

Tas pabrėžia, kad nors lietuviai 
Lietuvoje daro viską, kas okupacijos

VLIKO TARYBOS POSĖDIS 1972.4.21
Netrukus pasirodys atnaujintos 

Eltos biuletinių laidos ispanų ir por
tugalų kalbomis. Laida ispanų kalba 
redaguos prof. Julius Kakarieka, šiuo 
metu gyvenąs Argentinoje, gi Eltos 
biuletini portugalų kalba redaguos 
prel. Pranas Ragažinskas.

* * *
Pasirašyta sutartis su ‘Robert 

Spellers and Sons, Publishers, Inc. 
New Yorke išleisti Vliko paruoštus 
Sovietų Rusijos ir Nacių Vokietijos 
agresijos dokumentus, skaudžiai pa
lietusius visą Rytų Europą ir Lietuvą. 
Numatyta atspausdinti per 2.000 eg
zempliorių, Tautos Fondui teks sumo
kėti 10.000 dol.

* * *
Vliko Taryba naujai išrinko savo 

komisijas: į politinę komisiją buvo 
išrinkti: B. Bieliukas, dr. B. Nemic- 
kas, dr. B. Radzivanas, V. Sidzikaus
kas ir P. Vainauskas, į sąmatos ko
misiją: Pr. Dulevičius, J. Pažemėnas, 
L. Virbickas, kandidatu - J. Vilgalys, 
Į kontroles komisiją: Vyt. Banelis, 
R. Čerkeliūnienė ir Vyt. Vaitiekūnas.

* * *

Jonaitienė
sąlygose yra Įmanoma ir su pagrindu 
didžiuojasi savo atsiekimais, vis dėl 
to, jie nėra laisvi ir turi saugotis ne
peržengti toli nuo Lietuvos nustatytų 
partijos direktyvų.

Tai toji bendroji Lietuvos politi
nė ir administracinė padėtis turi pa
diktuoti neišvengiamas su kraštu ben
dravimo ribas. M.P. jaunimo numery
je, straipsnio ‘Jaunimo Kongreso rei
kalais’ ne.pasi vadinęs autorius sako: 
‘Netgi Kongreso organizatoriai ben
dra tvarka turėjo pakviesti į Kongresą 
ir okupuotos Lietuvos lietuvius. Jei 
iš ten dėl žinomų politinių ir okupa
cinių aplinkybių ir niekas neatvyktų, 
jau bent tuo būdu būtų išlaikytas to
kio kongreso visuotinumas.’ Rašančio 
geri norai sutampa su mūsų visų no
rais: būtų gera ir malonu, jei iš visų 
pasaulio kampų į Kongresą suvažia
vęs jaunimas susitiktų ir su lietuviais 
iš Lietuvos, kurie su išeiviais pasi
dalintų ne tik savo gryna lietuvių kal
ba, bet ir nuotaikomis, mintimis, vil
timis. Tačiau suprantama, kad tai tik 
svajonė. Į ką Kongreso rengėjai turė
tų kreiptis? Į federalinę užsienių rei
kalų ministeriją Maskvoje, nuo kurios 
priklauso bet koki iš krašto išvažia
vimai, ar į pačios Lietuvos komunis
tų partijos jaunimo vienetus, kurie 
organizuoja visą jaunimo grupinę veik
lą ir jai vadovauja? Jei Lietuvos iš
laisvinimą tebeskaitome pagrindiniu 
savo bendruomeninio gyvenimo tikslu, 
tai su komunistinėmis organizacijo
mis keistis kvietimais neišpuola. Ki
tokių gi, krašte nėra. O giliai patrio
tiškas, susipratęs Lietuvos jaunimas, 
kuris nekenčia okupantų ir ilgisi lais
vo pasaulio paramos oficialiais ke-

(Nukelta į 3 pufiL)
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IŠTVERMĖS IR VIENYBĖS
Šiandien mūsų žvilgsnis yra nu

kreiptas į Sydnejaus Lietuvių Licen- 
zijuoto Klubo jau pradėtus realizuoti 
darbus. Netenka čia daug kalbėti ko
kios reikšmės gali turėti toks klubas 
mūsų tolimesniam gyvenimui ir veik
lai. Nors jis yra kuriamas ant grynai 
komercinio pagrindo, tačiau jo įtaka 
kaip ir mūsų sentimentai yra ne vien 
ekonomiškais skaičiais apskaičiuoja
mi, o daugiau ar mažiau tautiniais 
jausmais vadovaudamiesi tikime su
kurti pastovų bizni naudingą mūsų 
bendruomenei. Taigi nėra biznis dėl 
biznio kuriamas, o biznis dėl sėkmin
gesnės bendruomenės veiklos, jos 
ilgesnio išsilaikymo ir didesnio pres
tižo.

Todėl visų pareiga yra įstoti į 
šį klubą ir jo reikalais rūpintis, jam 
padėti atsistoti ant kojų. Ne mažai 
yra padaryta, bet visi sunkumai dar 
tebėra prieš akis, kad juos nugalėti 
reikia ištvermės ir vienybės.

Ištvermės mes jau esame parodę 
nemažai, nemažai ir užsispyrimo pas 
mus būta, bet jos dar labai daug mums 
reikės.

Tik būdami ištvermingi galime 
nugalėti visus sunkumus. Reikia ti
kėtis kad ištvermės klubo vadovams 
nepritrūks.

Dabar kaip dėl vienybės? Kada 
abu klubai yra susijungė neatjungia
mais ryšiais, tas klausimas taip atro
do nebeaktualus. Čia noriu ne apie 
ta vienybę priminti, bet apie reikalą 
visų vieningai prisidėti prie to klubo 
sukūrimo ir išlaikymo. Konkrečiai 
kalbant dabar reikalingas pasitikėji
mas ir paskolos klubo statybai. Nie
kas kitas mums negali tokį pasitikė
jimą sukurti, kaip mes patys visi vie
ningai skolindami jam paskolas ir 
įstodami į klubą nariais. Kaip, žino
me, anksčiau buvo dalis žmonių, ku
rie nei vieno, nei kito klubo nerėmė 
ir jų veikloje nedalyvavo aiškindamie
si, kad nėra vienybės, todėl nėra ir 
jų Įnašų. Dabar tokio motyvo nebega
li būti. Bet- tie kurie nenori prisidėti 
išras šimtus kitu, pasiteisinimų. Čia 
kaip tik ir norėtųsi priminti tiems, 
kad reikia parodyti nuoširdumą, reikia 
ką nors pastovesnio ir didesnio su
kurti ir prie to užsimojimo reikia kiek
vienam prisidėti. Pagaliau tai mūsų 
prestižo reikalas, ir taip jau ilgai už
sitęsęs geresniu patalpų įsigijimas 
darė mums, sydnejiškiams, gėda.

Su viltimi ir pasitikėjimu žiūrė
kime i klubo veiklą ir kiekvienas pa
gal galimybę prisidėkime prie jo kū
rybos.

am

ATSAKYMAS L; ŽYGUI

Džiugu kad mano rašinėlis apie 
N.M. balių pabudino iš gilaus snau
dulio p. L. Zygą, o tai kad ko gera 
galėtų dar antrą dešimtmetį prasnaus
ti ir niekas nežinotų, kad toks lietu
vis gyvena. Esame rodos abu lietu
viai iš to paties lietuviško molio pa
daryti, tai ir lietuvybės reikalai turė
tų lygiai rūpėti, o taip nėra. Viską 

sužinai, p. Zygai, iš manęs kas Ade
laidėje dedasi, o aš iš paties nieko. 
Taigi gerai kad pabudai ir man dabar 
linksmiau.

Jūsų ausį rėžia - gintarai tarška. 
Jei turite gera ausį, paklausykite, 
kaip gintariniai karoliai tarška ar 
barška ant ponių kaklų, bet jokiu bū
du ne žvanga ir ne skamba. O gal Jus 
kitus garsus girdite? Tai pasakykite 
ir mums.

Mano žodingumas gal yra kiek ir 
senoviškas, mat, aš ir pats ne pirmos 
jaunystės vyras. Mėgstu tą kalbą ku
rią jaunas būdamas išmokau ir pami
lau. Esu zanavykas ir kalbu zanavy- 
kiškai, tai ne liga ir tam vaistų ne
reikia. Mano žodingumas tai mano
perkūnsargis nuo suanglėjimo, kaip 
Šv. Agotos duona nuo gaisro. Dauge
lis jau mūsų suanglėjo be laiko, kar
tais prisibijau kad ir pats nesuanglė-
tum be laiko. VI. Dumčius

KASDIENIAI APMĄSTYMAI
J. Slavėnas

3. Kultūros Reikalams Fondo reikalai
Apie prieš šešerius metus, tuo

metinis Krašto Valdybos pirmininkas 
Simonas Narušis, susirūpinęs finan
sine parama musu kultūriniams reika
lams, visuomeninėm, sporto, ypač jau
nimo organizacijoms, teiravosi tuo 
reikalu daugelio bendruomenės narių, 
norėdamas išgirsti jų nuomones ir su
gestijas. Aplankė jis ir mūsų namus. 
Po ilgesnio pasikalbėjimo mūsų buvo 
iškelta tam, tikro fondo mintis, fondo, 
kurio uždavinys - ieškoti lėšų vien 
mūsų bendruomenės reikalams. 
Toks fondas jau turėjo juridinį pa
grindą, ALB Statuto 61 - 63 straips
niuose. Taigi, tektų tik parengtų jo 
veiklos nuostatus ir pačią idėją išpo
puliarinti. Rengiant nuostatus turėtų 
būti aiškiai apibrėžta veikimo plotas, 
aišku, turįs sutapti su ALB Krašto 
Valdybos veikimo ribomis; tikslas, 
lėšų telkimo, laikymo, skirstymo ir 
kontrolės būdai ir, jei būtų reikalas - 
likvidavimo būdas.

Krašto Valdybos pirmininkas su 
entuziasmu sutiko fondo minti ir sa
kėsi esąs įsitikinęs, kad visi Kr. Val
dybos nariai irgi bus palankus. Toliau 
jis prašė kaip galima greičiau pareng
ti tokio fondo nuostatų projektą ir jam 
atsiųsti.

Nuostatų projektas buvo pareng
tas remiantis Bendr. Statuto 61-63 
straipsniais, taigi pavadinimas liko - 
Kultūros Reikalams Fondas. Projek
te išvardinti Fondo tikslai - remti jau
nimo spaudą, knygų leidimą, skirti 
literatūros, meno, mokslo premijas; 
teikti paramos studijuojančiam jauni
mui, rašančiam akademiniam laipsniui 
gauti darbus, susijusius su Lietuva 
ir lietuvių tauta bei jos kultūra; bib
liotekoms, skaitykloms, muziejams 
steigti ir palaikyti; sportui, jaunimo 
organizacijoms; tautinio meno, dainos, 
tautiniu šokių, vaidybos grupėms, an
sambliams ir 1.1.

Lėšų telkimo priemonės, šalia 
Bendr. Statuto 62 str. a,b,c punktuose 
numatytų dar: aukos, skiriamos pa
gerbti, prisiminti asmenis, įvykius ar 
išskirtinomis progomis, pav. prisime
nant ar švenčiant šeimos šventes - gi
mimo, vardinių, pilnametystės, vedy
bų, krikštynų ir 1.1.; artimų, brangių 
asmenų mirties atvejais, juos pager

Studijų Dienos. Pietus Liet. Namuose - su svečiais atsisveikinant.

PRASIDĖJO STATYBA
Sydnejaus Lietuvių Klubas praei

ta savaitę pasirašė sutartį su staty
bos firma, kuri jau pradėjo parengia
muosius darbus.

Firma yra įsipareigojusi per 20-30 
savaičių pastatyti licenzijuotam klu
bui patalpas ir įrengti visus vidaus 
įrengimus: virtuvės ir baro. Atrodo, 
kad darbas greitu laiku prasidės pil
nu tempu, o kaip yra su finansais?

Šiuo metu finansinė pusė taip 
atrodo: S80.000 gauta paskola iš ban
ko; S49.000 gauta už Lidcombeje turi
mą turtą; S10.000 yra Klubo kasoje. 
Dar trūksta klubo statybai S31.000. 
Be to, gana stambi suma bus reikalin

biant ar prisimenant - vietoj gėlių, 
vainiko; mokyklų baigimo, mokslo 
laipsnio ar profesijos įsigijimo. Ir 
daug, daug kitų progų.

Toliau, projekte buvo ‘smulkiai 
aptarta lėšų laikymas, atskaitomybė, 
kontrolė; panaudojimo būdai. Aukoto
jams užvedama speciali Garbės ir At
minimų knyga, kurioje įrašomas auko
tojas, jo įneštos aukos apibūdinimas. 
Pabaigoje - Fondo likvidavimo atve
jai, lėšų tokiais atvejais paskirsty
mas, Garbės ir Atminimų knygos ap
sauga ir t.t.

Projekto pereinamuose nuosta
tuose buvo numatyta, kad šie nuosta
tai pradeda veikti juos paskelbus, bet 
lėšų panaudojimas pradedamas tik po 
1968 m. Krašto Tarybos atstovų suva
žiavimo. Taigi, buvo manyta, kad per 
pirmuosius porą metų lėšos akumu- 
liuosis ir tik tada jau bus galima 
spręsti, kas pirmoje vietoje darytina. 
Aišku, nebuvo galvota, kad jau bus 
tiek lėšų, kad vienu metu galės būti 
aprūpinti visi svarbiausi užsibrėžti 
tikslai. Tačiau galėjo būti pradėta 
nuo svarbiausių, o gera pradžia - pa
sisekimo laidas ir ateityje.

Fondo nuostatų projekte ypač 
pabrėžta viešuma - viešas lėšų eigos 
atsiskaitymo ir panaudojimo skelbi
mas spaudoje. Tas darytina dėl to, 
kad viešuma - visuomenės pasitikėji
mo garantija.

Drauge su nuostatų projektu buvo 
parengta ir Garbės bei Atminimų kny
gos įrašų projektas, nuolatinio perijo- 
dinėj spaudoj pajamų, išlaidų ir ap
skritai kasos stovio pavyzdys. Dar 
platus raštas su svarbesnių punktų de
talizavimu.

Nuostatų projektą perdavus Kraš
to Valdybai, pirmininkui prašant, vi
suomenė apie numatyto Fondo steigi
mą painformuota per spaudą. Laukta 
atsiliepimų, nuomonių, sugestijų.

Palyginti per trumpą laiką nema
ža visuomenės narių pasižadėjo Įneš
ti į fondą apčiuopiamą sumą pinigų, 
kai tik fondo nuostatai bus priimti ir 
įsiteisės. Taigi pradžia džiuginanti. 
O kaip dėjosi toliau?

Apie tolimesnį fondo likimą ir 
dabartinę padėti - kitame straipsne
lyje.

****

ga baldams, likerio ir pokerio mašinų 
licenzijų mokesčiams, pačios pokerio 
mašinos kainuos keletą tūkstančių 
dolerių ir dar kitokių bus reikalų, ku
rių dabar dar sunku būtų pramatyti.

Nors aukščiau išvardintos sumos 
yra gana stambios, bet klubo poten
cialas yra labai didelis. Pastudijavus 
mažesniųjų klubų įsikūrimo ir egzis
tavimo istorijas, kurie pradėjo taip 
kaip ir mes, bet po kelių metų jų apy
varta siekia virš S500.000. Gal but 
Lietuviu Klubui bus sunkiau pasiekti 
šią patrauklią apyvarta,, bet tai ne
reiškia, kad yra neįmanoma. Ateitis 
yra grynai mūsų rankose, tai priklau
sys nuo kiekvieno lietuvio Sydnėjuje 
ir apylinkėse. Priklausys nuo mūsų

’MES PRAŠOME TARYBINĘ VYRIAU
SYBĘ SUTEIKTI MUMS SĄŽINĖS 
LAISVĘ...’

(Atkelta iš 1 psl.)
Mes kreipiamės į Tamstą kaip į, 

aukščiausią partijos autoritetą, pra
šydami kuo rimčiausiai ir kuo atsakin
giausiai apsvarstyti mūsų išdėstytus 
faktus ir priimti atitinkama nutarimą.’

LIETUVOS KATALIKŲ ATSTOVAI 
1972 m. sausis
(Versta iš rusų kalbos) (Elta)

Ponui
Kurt Waldheimui,
Jungtinių Tautų Generaliniam 
Sekretoriui

Lietuvos katalikų
KREIPIMASIS

‘Turėdami galvoje, kad Lietuva 
Jungtinių Tautų Organizacijoje savo 
atstovybės neturi, mes, Lietuvos ka
talikai, naudodamies atitinkamais ka
nalais, turime kreiptis į Tamstą, Po
ne Generalini Sekretoriau.

Mūsų kreipimąsi iššaukė tai, kad 
mūsų respublikoje tikintieji negali 
pasinaudoti Visuotinės Žmogaus Tei
sių Deklaracijos 18 str. išdėstytomis 
teisėmis. Tuo pagrindu mūsų kunigai, 
tikinčiųjų grupės ir atskiri katalikai 
atvejų atvejais yra kreipėsi į Sovietų 
Sąjungos aukščiausius valstybinius 
organus, reikalaudami padaryti galą 
tikinčiųjų teisių pažeidimam. į sovie
tų valdžia buvo nukreiptas keletas ti
kinčiųjų peticijų, jų tarpe: 1971 rug
sėjo mėnesi pasiųstas 2000 asmenų 
pasirašytas Prienų katalikų pareiški
mas; 1971 spalio mėnesį pasiųstas 
1190 asmenų pasirašytas Alytaus ra
jono parapijos tikinčiųjų pareiškimas;
1971 m. gruodžio mėn. pasiųstas Ra
seinių rajono Girkalnio parapijos 1344 
parapijiečių pareiškimas. Visi šie pa
reiškimai buvo nukreipti į SSSR įvai
rias aukščiausias institucijas, bet ne 
viena iš jų neatsiuntė oficialaus at
sakymo, nors valstybinės įstaigos į 
piliečių pareiškimus mėnesio būvyje 
privalo atsakyti. Neoficialus atsaky
mas (į tuos pareiškimus) pasireiškė 
sustiprintomis represijomis tikinčiųjų 
atžvilgiu.

Visos Lietuvos katalikai memo
randumu Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos generaliniam sekretoriui p. 
Brežnevui ryžosi sovietinei vadovybei 
priminti savo beteisę padėtį, bet so
vietų milicijos ir KBG organai grąsi- 
nimais, areštais ir geležiniais antran
kiais^ masinį parašų rinkimą nutraukė.

Šitokie valdžios veiksmai įtikino, 
kad minėtas, 17.000 tikinčiųjų pasi
rašytas memorandumas tikslo nepa
sieks, jei jis bus patiektas tuo pačiu 
keliu, kaip ir pirmesnieji kolektyvi
niai pareiškimai. Todėl mes, Lietu
vos katalikai, kreipiamės į Tamstą, 
gerbiamas Generalini Sekretoriau, ir 
prašome Tamstos patiekiamą memo
randumą, drauge su parašais persiųsti 
Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 
generaliniam sekretoriui p. L. Brež
nevui.

Su pagarba
LIETUVOS KATALIKU ATSTOVAI

1972 m. vasaris
(Versta iš rusu kalbos) (Elta) 

paramos ir noru pasinaudoti klubo pa
tarnavimais visomis progomis, taip 
pat ir nuo mūsų sugebėjimo pasikvies
ti savo draugus kitataučius.

Taip pat didelį vaidmenį turės 
suvaidinti klubo administracija, pa
statant klubą ant sveiku biznio pa
grindų, padarant jį patrauklu, švaru, 
sukuriant malonią - jaukia, atmosferą.

Investuokime savo pinigus sava
me klube!

MPS
****

— Gimtoji kalba yra meilės 
ryšys, vienybės motina, pilietiš
kumo tėvas, valstybės sargas.

M. Daukša
— Klausykis Kito rodos, ale ir 

savo rąžomo nepamesk.
(Anykštėnų patarlė).
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NETEKOME INŽ A. GASIUNO
Iš E.L.

Balandžio 16 dienos sekmadienio 
popietę, vos tik baigusius savo me
tinį Suvažiavimą, DBLS ir LNB 
atstovus sukrėtė skaudi ir netikėta 
žinia: mirė inž. Andrius Gasiūnas. 
Dar tik vakar, pirmąją Suvažiavi
mo dieną, būdamas DBLS Tarybos 
pirmininku, Andrius darė praneši
mą apie Tarybos darbus ir kalbėjo 
jaunimo reikalu, o šiandien jo jau

nėra... Netekome sumanaus ir 
energingo vyro, tauraus lietuvio, 
kuris, nežiūrint savo užimamųjų 
aukštų pareigų didelėje anglų fir
moje ir mokslinio darbo, dažnų ke
lionių tarnybos reikalais po visą 
pasaulį, dalyvavimo tarptautinėse 
inžinierių konferencijose, visad dar 
rasdavo laiko ir lietuviškajai veik
lai. Tur būt, tas įtemptas gyveni
mas bus viena priežasčių, išvedu
sių tą, palyginti, dar jauną žmogų 
iš musų tarpo.

Andriaus Širdis nebuvo stipri, jis 
turėjo ypač saugotis persišaldymų. 
Paskutinę savaitę jautėsi blogai: 
skundėsi sloga ir gerklės skaudėji
mu. Turėjo ilsėtis. Tačiau tai ne jo 
būdui, šeštadienio vakarą grįžo na
mo pavargęs, o sekmadienio rytą, 
besiruošdamas vykti į Suvažiavimą, 
pajuto didžiausius skausmus kruti
nėję. Greitosios pagalbos mašina 
skubiai nuvežtais į ligoninę, šeši gy
dytojai dėjo visas pastangas atgai
vinti plakti stojančią širdį, tačiau 
už valandos ramus ir dar šiltas vei
das jau rodė prasidėjusią Andriaus 
kelionę amžinybėn. Paliko savo 
gražią lietuvišką šeimą žmoną 
Gailutę, du sūnus — studentą Arą 
ir dvylikametį Algimantą, tėvus ir 
brolį Amerikoje, daug artimų drau
gų Australijoje ir Anglijoje.

A. a. inž. A. Gasiūnas buvo gimęs

SVARBU JAUNINU!
REGISTRACIJA JAUNIMO KONGRESO 

STOVYKLAI
Registracija bus pradėta gegužės 

1 d. ir baigsis gegužės 30 d. Stovyk
los registracija rūpinasi Toronte gy
venantį Sesele Igne. Stovykla įvyks 
liepos 9-15 d.d. Romuvoje, i šiaurę 
nuo Toronto, Kanadoje. Stovyklos re
gistracijos anketos bus išsiuntinėtos 
visiems Jaunimo^Metų Komitetams ir 
JK ryšininkams Siaurės ir Pietų Ame
rikoje, Australijoje ir Europoje. Visi 
raginami galimai skubiau registruotis, 
kadangi stovyklaujančių skaičius ri
botas: kas pirmiau užsiregistruos, 
tas ture's geresnes galimybes stovyk
loje dalyvauti. ***į:

1922 m. sausio 23 d. Sibire, daktaro 
Aleksandro Gašlūno šeimoje. Bū
damas trijų mėnesių amžiaus, And
rius su tėvais grįžo į Lietuvą. Gyve
no Šiauliuose. Ten baigė ir viduri
nę mokyklą. Gimnazijoje pasižy
mėjo lengvojoj atletikoj. Technolo
giją pradėjo studijuoti Kauno Vy
tauto Didžiojo universitete. Bolše
vikams užimant Lietuvą, pasitrau
kė į Vakarus. Atsidūrė Italijoje, iš 
kurios jam laimingai pavyko per
bėgti į Šveicariją. Pabėgėlių sto
vyklose Andrius nesėdėjo be dar
bo. Gavęs Balfo, vėliau šveicarų sti
pendijas, studijavo Ciuricho ETH 
Technikos institute, kurį baigė 1948 
m. mechanikos inžinieriaus laips
niu. Gavo darbą šveicarų įmonėje, 
kur specializavosi dujų ir garo tur
binų teorijos ir praktikos srityje.

1949 metais vedė Gailutę Klup- 
šaitę. Tais pačiais metais išvyko į 
Australiją. Melbourne gavo vyriau
sio inžinieriaus vietą didelėje anglų 
Matt, Mather & Plott L. Y. P. fir
moje. 1969 m. buvo perkeltas Ang
lį j on — į centrinę įstaigą Technikos 
direktorium. Jo įmonė gamina 
stambaus kalibro siurblius elektros 
stotims, šiais metais inž. A. Gašlū
nas sukonstruavo naujo tipo aukš
to slėgimo vandens siurblį, pritai
kytą atominėms jėgainėms. Susipa
žinęs su didžiausiomis Europos 
kontinento tos rūšies įmonėmis, 
pagal gerus pavyzdžius modernino 
siurblių gamybą savo firmoje. Jis 
buvo vertinamas kaip energingas, 
sumanus ir išradingas inžinierius. 
Gavo T. Bernand Hali Prize. Skaitė 
paskaitas tarptautinėse inžinierių 
konferencijose, šiais metais turėjo 
vykti į Švediją ir Vengriją. Neseniai 
lankėsi Indijoje, kur inspektavo sa
vo įmonės atliktuosius darbus.

Iki ipensijos galvojo gyventi Lon
done, kur turėjo nuosavus namus. 
Vėliau numatė grįžti Australijon, 
kur gyvena žmonos tėvai.

Aktyviai įsijungė į lietuvių visuo
meninį gyvenimą, buvo DBLS Ta
rybos ir Tautos Fondo Anglijoje 
Atstovybės pirmininkas. Planavo 
pravesti T. F. aukų rinkimo vajų. 
Turėjo daug idėjų ir planų, ypač 
sielojosi jaunimo reikalais. Pasku
tiniame DBLS Suvažiavime išrink
tas Centro valdybon ir LNB direk
torium.

Ilsėkis ramybėje, mielas Andriau. 
Tavo darbai ir tauri asmenybė te
būnie mums pavyzdžiu išeivijoje, 
tenenublėsta šviesus prisiminimas 
ilgus metus.

A. a. inž. Andrius Gasiūnas palai
dotas balandžio 24 d. Londono Ma- 
rylebone Finchley kapinėse.

V. K.

II PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESO ATIDARYMO

AKADEMINĖ PROGRAMA
Kongreso Atidarymo akademinė 

programa rūpinasi dr. Algio Norvilos 
vadovaujama Programos Komisija. 
Šiuo metu programa organizuojama 
pilnu tempu. Daugumai temų paskaiti
ninkai ir vadovai yra parinkti. Kvie
čiamos akademinės, kultūrinės ir vi
suomeninės jėgos nesiribojant Siau
rės Amerikos geografinėmis ribomis.

P askaitos:
Lietuvių Jaunimas išeivijoje: 

prasmės beieškant. Kun. Antanas Sau- 
laitis (Brazilija).

Kokie mes būsim 2000 metais? 
Henrikas Antanaitis (Australija).

Pokalbiai:
Jaunimo vieta Lietuvių Bendruo

menėje. Arvydas Barzdukas (JAV).
Tėvų kalbos mokymas šeimoje: 

ką daryti, kad vaikai kalbėtų ir rašytų 
lietuviškai? Gintarė Ivaškienė (JAV).

Ar išeivijoje įmanoma lietuviška 
kūryba? Marija Saulaitytė (JAV).

Jaunimo vaidmuo Lietuvos lais
vės siekime. Algimantas Gečys (JAV).

Tėvu - vaikų santykiai išeivijoje: 
pasitaikantys nesusipratimai ir jų 
sprendimas. Irena Lukoševičienė (Ka
nada).

Jaunimo ansambliai, teatro, spor
to grupės: kaip jos susiorganizuoja

Studijų Dienos 1.4.72. Lituanistinis Švietimas. D. Antanaitienė, moderatorė D. 
Žilinskienė, I. Didžytė ir A. Seikis.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PRIEMONĖS

(Atkelta ifi 1 jpuaL)
liais nepasiekiamas ir bandymai jį 
pasiekti jam tegali būti pražūtingi. 
Oficialiau kviestis tegalime rūpestin
gai valdžios parinktas ir paruoštas 
grupes, kurios galėtų atstovauti tik 
sovietų valdžią, ne lietuvišką Lietu
vos jaunimą. Tokių atstovų jau ir 
kvietimas sugriautų bet kokią laisvo
jo pasaulio lietuvių jaunimo kongresų 
rengimo prasmę.

Karts nuo karto pasigirsta mintis 
apie siuntimą čionykščio jaunimo stu
dijuoti lituanistiką Vilniaus universi
tete. Žinome, kad į prieškarinį Kauno 
universitetą JAV lietuviai kartais at
siųsdavo savo vaikus sustiprinti kal
bos ir pastudijuoti lituanistinių daly
ku. Dabar lituanistiniai mokslai stu
dijuojami Vilniuje. Taigi ir siūloma 
ten siųsti jaunimą mokytis. Tuo tat: 
pu Sovietų Sąjungoje, todėl ir Lietu
voje visos mokslinės institucijos yra 
pajungtos komunistiniam auklėjimui. 
Marksistinės pasaulėžvalgos dėsty
mas visur privalomas. Iš nusiskundi
mų Lietuvos spaudoje žinome, kad 
lietuviai studentai to auklėjimo ne
kenčia, net iš jo tyčiojasi, tačiau jo 
neišvengia. Abejoju, ar drįstume savo 
17-18 metų amžiaus jaunuolius išsta
tyti tokios propagandos atakai. Jau
nas žmogus pasiduoda aplinkos forma
vimui, o ten apgalvotai, sistematingai, 
nepailstančiai jie būtų kreipiami prieš 
mus pačius ir prieš viską, kas mums 
brangu ir šventa.

Pagaliau norėtųsi pasvarstyti ga
limybę naudotis Lietuvoje leidžiama 
spauda, tiek periodine, tiek ir knygo
mis. Žinome, kad eina eilė laikraščių 
ir žurnalų. Kasmet išleidžiama naujų 
literatūrinių ir mokslinių veikalų, mo
kyklinių vadovėlių, gražiai iliustruotų 
vaikiškų knygelių. Gal būt ir mes ga
lėtume tais leidiniais pastoviai nau
dotis? Pirmiausiai kyla vaikams ir jau
nimui skirtos spaudos klausimas. Tos 
spaudos išeivijoje labiausia trūkstą. 
Gražiai iliustruotos, gražia kalba pa
rašytos Lietuvoje išleistos vaikiškos 
knygelės, jų tarpe vertimai iš tarptau
tinių klasikų yra brangintinos ir ver
tintinos. Tačiau norėtųsi priminti, 
kad tėvai ir mokytojai prieš paduoda
mi tas knygeles vaikams pirmą patys 
jas perskaitytų ir atrinktų, kad išveng
tų tokių, kurios persunktos komunis
tine ideologija. Rinktini, brangintini 
ir skleistini tokie veikalai, kaip liau
dies pasakos, tautosaka, naujai iš
leisti Lietuvos klasikų raštai, pui
kios poezijos rinkiniai. Tokie raštai 
išeiviui skaitytojui leidžia pajusti 

ir kodėl jų reikia? Sės. Igne Marijo- 
šiūtė (Kanada).

Lituanistikos ir kitų mokslų ga
limybės Pietų ir Šiaurės Amerikoje, 
Australijoje ir Europoje. Dr. Leonar
das Dambriūnas (JAV).

Estai, latviai ir lietuviai: Baltų 
jaunimo bendradarbiavimas. Ilze Kal
nins ir Nastutė Umbrazaitė (JAV) (ang
lų kalba).

Lietuviai ir kylantis etninių gru
pių sąmoningumas. Kun. Kazimieras 
Pugevičius (JAV) (anglų kalba).

Jaunimas ir spauda. Jūratė Reis- 
gytė (Australija).

**** 

intymų kontaktą su pačios tautos dva
sia. Tačiau ne kiekviena Lietuvoje 
spausdinta knyga yra vertinga. Kaip 
švietimas, viešosios komunikacijos prie 
monės, taip ir spauda okupuotame 
krašte yra monopolizuota ir pajungta 
partiniu! - komunistiniui žmogaus auk
lėjimui. Pasigėrėtinos krašto lietuvių 
pastangos apeiti cenzūros varžymus, 
kurti ir išleisti tiek daug grynai gro
žinių kūrinių, surinkti ir pagarsinti 
tiek daug brangintinos medžiagos iš 
Lietuvos praeities ir tautos kūrybos. 
Tai vis Įrodymas lietuvių tautinio gy
vastingumo.Tačiau visai išvengti var
žymų jie negali. Neretai taip ir jau
čiasi, kad cenzūros labui knygelė vie
nur kitur turėjo įjungti, kad ir su teks
tu nesiderinanti sistemos ar vadų pa
garbinimą. Kartais jaučiama gal ir 
nuoširdi autorių pastanga derintis 
prie nustatytos linijos. Kartais ir pa
taikaujama okupantui.

Propagandinė medžiaga ypač pa
stebima mokykliniuose vadovėliuose 
ir periodinėje vaikų ir jaunimo spau
doje, kuri yra tiesioginė komunistinio 
auklėjimo priemonė. Pavyzdžiui norė
čiau paminėti jaunesnio mokyklinio 
amžiaus vaikams Vilniuje leidžiama 
mėnesinį žurnalą ‘Genį’, kurio jau ir 
titulas charakteringas: ‘Lietuvos Le
nininio Komunistinio Centro Komiteto 
ir V. Lenino vardo pionierių organi
zacijos Respublikinės Tarybos orga
nas’. Jį pavarčius iš karto matosi, 
kad tai gražiai išleista, skoningai 
iliustruota... maldaknygė, tik skirta 
ne krikščionybės, o leninizmo kultui. 
Ypač pernykščių Lenino jubiliejaus 
metų, numeriai pilni tokių antraščių, 
kaip ‘Lenino šalis’, ‘Iljičiaus šypse
na’, ‘Brangiausias žodis - Leninas’ 
ir t.t.

Tokia pedagogika mūsų vaikams 
nepriimtina.

Taigi kalbant apie spaudą išei
vių vaikams ir augančiam jaunimui, 
verta ieškoti ir naudoti Lietuvoje leis
tais, bet rūpestingai atrinktais raš
tais, tačiau reikia atsisakyti tiek mo
kyklinių vadovėlių, tiek ir periodinės 
spaudos.

Kitokia padėtis su suaugusiu, iš 
mokyklinio amžiaus išėjusiu jaunimu. 
Suaugę žmonės nebereikalingi apsau
gos nuo propagandos. Jie turi išlavin
ta kritikos jausmą ir spausdintame 
žodyje mokės atskirti vertybes nuo 
propagandos. Lietuvoje leistuose raš
tuose jie ras daug Įkvėpiančių verty
bių, o juose sutinkama propagandą 
bei indoktrinacija galvojančiam žmo
gui padės suprasti ir įvertinti, kokią 
priespaudą ir varžymą turi pakelti vi
sokia kūryba Lietuvoje.

(Bus daugiau)
DĖMESIO JAUNIMO PETICIJOS 
PARAŠU, RINKĖJAMS!

Prašome, kad parašai būtų tal
pinami Peticijos lapo pirmoje pusėje, 
nes tie lapai su komentarais ir pridė
tiniais parašais antroje pusėje nebus 
priimti Jungtinėse Tautose. Pasira
šančiojo vardas ir pavardė turi būti 
rašytinėje, o ne spausdintoje formoje 
(su rašalu).

Visus kviečiame į talka, parašų 
rinkime. Peticijų blankus galima gau
ti pas visus Kongreso Komitetų na
rius.

****
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ČIKAGOS LIETUVIU OPERA
A. Binkevičiutė - Gučiuvienė

Paskaita skaityta Adelai
dės Skautų Akademikų kul
tūrinėj popietėj.

Dar neišblėso mumyse Danos 
Stankaitytės ir Stasio Baro susižavė
jimo Įspūdžiai. Jų koncertus aš apra
šiau 'Tėviškės Aidų* povelykiniame 
numeryje.

Netrukus čia bus pademonstruo
tas filmas iš jų viešnagės Adelaidėje. 
Pasidžiaugėme jų menu, pasidžiaugė
me jais kaipo maloniais svečiais. 
Abu šie menininkai yra Čikagos Lie
tuvių Operos, kurioje jie brendo ir iš
kilo, atstovai. Abu jie pirmaeiliai tos 
operos solistai. Todėl ir norėčiau pa
tiekti nors suglaustai tos operos at
siradimo ir vystymosi trumpą apžval
gą, nes gal ne visi atydžiai sekame 
mūsų išeivijos meno gyvenimą ir jo 
aspektus.

Po karo mūsų emigrantų didžiau
sia banga užliejo Jungtines Amerikos 
Valstybes. Dabar skaitlingiausia ko* 
lonija yra Čikagoje. Nugalėję pirmuo
sius Įsikūrimo sunkumus (kurie, ta
čiau, nebuvo tokie žiaurūs, kokie pa
sitiko mus čia, Australijoje) tautie
čiuose bematant atbūdo kultūrinio gy
venimo poreikis. Atgijo noras dainuo
ti, atgijo noras klausytis lietuviškos 
dainos.

Netrukus, 1951 m. susiorganiza
vo Čikagoje Vyrų Choras 'Vytis* ir, 
kaskart tobulėdamas, su dideliu pasi
sekimu reiškėsi mūsų kultūriniame 
gyvenime. To choro viduje gimė sva
jonė, vėliau tapusi realia iniciatyva, 
pastatyti operos spektaklį. Tam dide
liam užsimojimui netruko entuziastų, 
tačiau buvo nemaža ir oponentų, ku
rie tam užmojui priešinosi. Choras 
tačiau savo plano neatsisakė ir parin
ko Verdi operą ‘Rigoletto*. Čia vėl 
daug balsų pakilo prieš: kodėl ne lie
tuviška opera? 'Rigoletto* choro vado
vybė parinko todėl, kad joje dalyvau
ja veik vien vyrų choras ir nedidelis 
solistų sąstatas. Dekoracijas ir kos
tiumus galima buvo išsinuomuoti. At
sirado nemaža mecenatų, kurie tą žy
gį tvirtai finansiniai parėmė; sudėjo 
aukų ir šiaip visuomenė ir tas įgali
no vyrų chorą išeiti į viešumą 1957 m. 
pastatant minėtą operą. Nors ir kita
taučio kompozitoriaus opera buvo dai
nuojama lietuviškai. Čia reikia pami
nėti, kad toje operoje S. Baras neda
lyvavo, nes buvo išvykęs į Italiją 
studijuoti dainavimą. Hercogo partijai, 
savajam pajėgiam tenorui neatsiradus, 
teko pakviesti latvių tenorą Valdema
rą Šalną, kuris partija išmoko ir dai
navo lietuviškai. Spektakliai praėjo 
dideliu meniniu ir finansiniu pasise
kimu. Tuo padrąsinta choro vadovybė 
rankų nesudėjo ir nutarė toliau žengti 
tuo keliu. Kitais metais scenos švie
są išvydo Gounod 'Faustas*. Pagrin
dinį vaidmenį, Faustą, jau dainavo 
S. Baras su latviu Šalna pakaitomis, 
kuris ir vėl partija išmoko lietuviškai. 
Šiai operai jau buvo puikiai paruoštas 
mišrus choras, o solistų atsirado tiek, 
kad kai kurioms rolėms jau buvo pa
rinkti ir dublieriai. Pasisekimas vėl 
viršijo visus laukimus.

Po 'Fausto* sekė G. Bizet opera 
'Carmen*. Dabar jau plačiai pasklido 
garsas apie lietuvių operą ir amerikie
čių tarpe. Spaudoje sumirgėjo puikūs 
atsiliepimai rimtų amerikiečių meno 
kritikų. Vyrų choras gavo pakvietimą 
dainuoti garsioje Čikagos Lyric Ope
roje R. Wagnerio 'Skrajojantis Olan
das’ spektaklyje.

Tą faktą galima laikyti istoriniu 
įvykiu, nes iki šiol nei vienas lietu
vių choras nebuvo dainavęs pasauli
nio garso operoje.

Neatsisakydamas savo planų ir 
vis labiau tobulėdamas choras davė 
kasmet po vieną operos pastatymą. 
1960 m. klausytojai vėl gausiai rinko
si į teatrą pasiklausyti kitos Verdi 
operos 'Trubadūras*.

Priartėjo 1961 metai, chorui jo 
dešimtmečio veiklos sukaktuviniai 
metai. Tais metais Vyrų choras ‘Vy
tis’ persikrikštijo i, ‘Čikagos Lietuvių 
Opera*.
Mūsų Pastogė Nr.19 1972.5.15 psl.4

Iki šiol paminėtų operų pastaty
mų išlaidos svyravo tarp 10.000-15.000 
dolerių, bet sekančiai Verdi operai 
‘Aida* sąmata jau pas'oko iki 65.000 
dolerių. Su tos operos milžinišku pa
statymu kolektyvas išėjo viešumon 
1962 m. Dalyvavo 100 asmenų puikiai 
paruoštas choras. Pastatyme dirbo 
210 asmenų. Radameso vaidmenį kū
rė St. Baras, gi pirmą kartą, visu sa
vo meniniu pajėgumu, sužibėjo Dana 
Stankaitytė, Aidos vaidmenyje. Iki 
šiol ji vis augo ir brendo operos ko
lektyve mažesnėse rolėse, bet Aida 
atnešė jai laurų vainiką.

Šiuo pastatymų kolektyvas susi
laukė užtarnauto triumfo. Kitataučių 
spaudoje pasipylė rimčiausi Įvertini
mai, puikūs atsiliepimai per radiją, 
opera buvo Įrašyta į juosta, kuri net 
pasiekė Lietuvą. Reikėjo ruošti pa
pildomus spektaklius. Tai buvo Či
kagos Lietuvių Operos kulminacinis 
pakilimo taškas ir Danos Stankaity
tės išėjimas į pirmaujančias primado
nų eiles.

Prisilaikant jau nusistovėjusios 
tradicijos duoti po vieną operą Įune- 
tus, sekė Mascagni 'Cavaleria Rusti- 
cana*, Leoncovallo 'Pajacai* ir Puc
cini 'Tosca*. Dabar D. Stankaitytė 
šalia S. Baro dainuoja operose pirmi
nes partijas.

1965 metais operos nebuvo, ka
dangi tai buvo sukaktuviniai 25-ri me
tai nuo Lietuvos okupacijos ir parti
zanų kovų, tad jų atminimą pagerbti 
buvo suruoštas didelio masto koncer
tas, atliekant Verdi stambų koncertinį 
veikalą 'Requiem* ir kompozitoriaus 
Bruno Markaičio kantatą 'Vilniaus 
Varpai*.

1966 m. atsigręžta Į Verdi operą 
'Traviata*, kuri ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo labai mėgiama. Ši 
opera, kaip žinoma, buvo Lietuvos 
Operos pradininkė. Pirmą kartą pasta
tyta T920 metais, Naujųjų Metų išva
karėse, ji kasmet ta4 vakarą, tradici
niai buvo kartojama Kauno,, teatre.

'Traviatos* pastatymas Čikagoje 
dar labiau patraukė į save dėmėsi, 
nes pirmą kartą Violetos vaidmenyje 
pasireiškė jauna, talentinga, profesi
niai jau subrendusi ir pasaulinėje Me- 
tropolitain operoje, pasireiškusi lie
tuvaitė - Lilija Šukytė. Traviatos 
spektakliai praėjo su ypatingu pasi
sekimu net ir su kita Violeta, soliste 
Daiva Mongirdaite. Šioje operoje nie
kad nedainavo D. Stankaitytė, kuriai 
nebuvo atitinkamo vaidmens, nei S. 
Baras, kuris atsisakė, galvodamas, 
kad Alfredo rolė nėra jam tinkama. 
Vėl vadovybei teko kviesti kitatautį 
tenorą. Latvis Šalna buvo jau miręs, 
tad buvo pakviestas lenkų tenoras 
Stefan Wicik, kuris, kaip ir anksčiau 
latvis Šalna, išmoko ir dainavo parti
ją lietuviškai. Reikia pridurti, kad 
S. Wicik vėliau dainavo dar Laimutį 
‘Gražinos’ operoje.

1967 metai vainikuoja Čikagos 
Lietuvių Operos dešimtmetį. Tai su
kakčiai atžymėti buvo parinkta jau 
lietuvių kompozitoriaus, Jurgio Kar
na vi čiaus opera ‘Gražina’, kuri kadai
se buvo statoma Kauno teatre. Šios 
operos pastatymas atsėjo 76.000 do
lerių. Gaidos buvo gautos privačiu 
būdu iš Lietuvos. Didelių sumų parei
kalavo dekoracijos, kostiumai ir or
kestras, kuris turėjo jam nepažįstama 
operą išmokti. Pagrindinėse Gražinos 
ir Liutauro vaidmenyse skynė sau 
garbę D. Stankaitytė ir S. Baras.

Sekančiais metais kolektyvas pa
pildė savo repertuarą Beethoveno ope
ra ‘Fidelio’, o po to, vėl atžymėjo sa
vo veiklą ypatingu įvykiu, pastatant 
lietuviškos operos ‘Dana’ premjerą. 
Tą operą sukūrė Bostone gyvenantis 
muzikas Julius Gaidelis. Libretto pa
rašė poetas St. Santvaras. Veikalas 
yra realistinis savo turiniu, veiksmas 
vyksta tremtinių stovykloje. Muziko
je, šalia lietuviško melodingumo, gir
dima moderniška struktūra.

Toliau sekusi Verdi opera ‘La 
Forza Del Destino’ (Likimo galia) su
silaukė kito muzikos vadovo Vyt. Ma- 
riješiaus, kuris dar Lietuvoje pasižy
mėjo talentingu operų ir koncertų diri
gentu. ‘Likimo galia* buvo vienintelė

opera, kurios nedirigavo profesorius 
Al. Kučiūnas.

Praeitais, 1971 metais, buvo pa
kartota opera 'Traviata*. ŠĮ kartą, ša
lia anksčiau dainavusių solisčių iš
kilo kita stipri liriko-koloraturinio 
balso savininkė Gina Čapkauskienė.

Šįmet sueina labai reikšminga 
operos kolektyvo sukaktis - 15-ka 
metų jos gyvavimo. Tą sukaktį užsi
brėžta atžymėti didelės reikšmės įvy
kiu. Statoma lietuviškos operos kita 
premjera 'Jūratė ir Kastytis*. Jos kū
rėjas, vienas žymiausių lietuvių kom
pozitorių K. V. Banaitis. Pradėjęs 
šią operą rašyti Lietuvoje, jis ją bai
gė prieš pat mirtį Amerikoje. Tos ope
ros pastatymas ilgai buvo atidėlioja
mas dėl daugelio priežąsčių. Jų svar
biausia, kad autorius paliko veikalą 
neorkestruotą, o tik operos klavyrą, 
t.y. balsus su fortepiono palyda. Be 
to, kaip ir kitoms lietuviškoms ope
roms reikėjo sukurti originalias deko
racijas, naujus kostiumus, orkestrui 
išmokti nepažįstamas partijas. Kolek
tyvas nugalėjęs visas kliūtis, atei-

OPOZICIJOJE SU SAVIMI
(Vietoje feljetono)

Motto: Lietuvių Dienos Sydnė- 
juje. Dienos metu dau
giausia laiko užims spor
to šventė.

(M.P.š.m.Nr.17)
Sekmadienis. Popietė. Norisi val

gyti. Bet ką, ką valgyti kai tyliai 
ošia šaldytuvas ir dėžučių margumas, 
lyg kaklaraiščiai vestuvėse, prašosi 
žvilgsnio.

Gal todėl prisimena Pulgio Siun-. 
tinėlis iš Amerikos. Ir vienas pusla
pis jame. Iliustracija. Joje šalia že
miškųjų gerybių, Pulgis sveria neiš
matuojamąsias, neaprėpiamąsias ir ... 
nepažįstamąsias. Spėčiau - sveria ma
no laiko sielą. Atlieka jis šį darbą 
be labaratorijos, Freudo, Einšteino, 
Kocho ir be kompiuterių. Paprastutė- 
laičiai ant vienos svarstyklių lėkštės 
pastato jis dailų - Sabrinos krūtinę, 
garbiniuotą ir mokytą, kaip tūlo baž
nytkaimio vargonininkas - krepšinin
ką!.. O ant kitos... žilų beržų barz
domis skurdžiai nuogomis galvomis 
tris brolius - profesorius Biržiškas. 
Ir stebuklas! Vienas sportininkas, 
vienas be vargo nusveria tris litua
nistus profesorius. Net dūmelis - ky
ląs iš sportininko bučiuoti besipra
šančių lūpų atrodo svarus; mažiausia • 
svaresnis negu trijų brolių profesorių 
tomuose sukrauta išmintis apie tautą.

Nejaugi Pulgis, arimu kvepian
tis Pulgis, būtų taip tiksliai išprana
šavęs ir nusakęs šios dienos verty
bes?

Kas žino? Kas atsakys?
* * *

Dyka popietė. Taip tuščia toji 
popietė kad, jei būtum šuva ir turėtum 
uodegą, turėtum uodegą ir galėtum ją 
pavyti - iš dyko buvimo įkąstum jai.

Skaitai žmogus todėl.
‘Naujų Metų sutikimas vyks vie

name iš puošniausių Sydnėjaus vieš
bučių ‘Shevron’ Kings Cross (M.P. 
š.m. Nr. 17).

“Danos” solistai repeticijos metu 
— iš kairės: J. Vaznelis — Nežino
masis ir Daumantas, A. Brazis — 
Pakalnis, D. Stankaitytė— Dauman
to žmona, R. Mastienė — Daugir
daitė, danos draugė, St. Baras — 
muzikas Stanaitis. Foto Z. Degutis

nantį šešetadienį, balandžio 29 dieną, 
šią operą patieks plačiajai visuome
nei. Pagrindiniuose vaidmenyse ne
pakeičiami kolektyvo šulai - D. Stan
kaitytė ir S. Baras. Diriguos profeso
rius A. Kučiūnas, kurio įgudusi ranka 
sėkmingai lydi operos kolektyvą 15 
metų bėgyje.

Lai visų čią musų susirinkusių
jų širdingi linkėjimai užtarnauto pa
sisekimo tą vakarą skrieja per vande
nyno tolius į Čikagą.

Šios operos pastatymui buvo nu
matyta 50.000 dolerių, bet vargu, ar 
tos sumos užteks, bet sielotis nerei
kia, nes, kaip ir anksčiau, mecenatai 
ir visuomenė papildys finansinius trū
kumus.

(Bus daugiau)
****

Netinka tau frakas, galvoji. Nei 
švilpterti, nei per pradantę taikliai 
nusispiauti negalima jame. O jei grįž
tant priseitų sostoti poilsiui? Kaip 
užsikloti fraku? (Tik padangą nuleisti 
jame...) Visko gi, visko atsitinka ke
lionėj...

Yra buvę kitaip. Atsimeni? Va
landa per kurią net Aidas, Amžius ir 
Dešimt Centų sutarė, džiaugėsi lie
tuviškumu ar, mažiausia, rodė džiau
giąs! - buvo N.M. išvakaris. Kas gy
vas (ir Zosė) ėjo klausyti Vilniuje - 
Devintosios, Kaune - Traviatos. Prie 
Nežinomo Kareivio kapo linko studen
to galva: - jis mylėjo dėdę, o dėdė ne
grįžo...

Nuo angelaičio iki varpininko, 
nuo Postilės iki Keturių Vėjų varvė
jome lietuviškumu; per šilelį, pasi
statęs kalnierių, keliavo eigulys. Ty
liai. Kad nepažadintų nei mokytojos, 
nei policininko.

Šiandien pastogėje sunkiai beuž- 
siriečia kablys, (apie kablelius ne- 
kalbėtina!) aiduose trūnija karunka 
(ne Tarunka!) ir PLJ Kongreso jauni
mas savo dvieiliam obalsyje į tautą, 
nemoka kirčiuoti žodžio 'tauta*, nes... 
‘kalba yra tik ryšių priemonė* (M.P. 
š.m.Nr.17). Šiandien mes, būsimųjų 
laikų bajorai, N.M. sutikti einame ne 
kitur, ...į seniausią šio krašto kultu-' 
ros lopšį - King’s Cross! (Ne be to, 
kad senasis K.C. retkarčiais nebūtų 
reikalingas, atgailaudamas ir pinigi- 
nėn bežiūrėdamas, pagalvoji).

Kagi... eisime...
‘Užtrauksim naują fraką, broliai, 

z Ant pakulinių marškinių...*
Norisi staugti!

Ant. Gasiūnas
****

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME FEB 

TAUTOM FONDĄ MŪSŲ 
LAISVES KOVAI!
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BAUGU? AR NE?
Atsakymas į L. Urbono 
straipsnį *Be architekto 
be plano’ (M.P.Nr.18).

Taip, baugu be kapitono, be vai
ro, be plano ir be tikslo plūduriuoti 
jūroje ir nežinoti kada ištiks audra ir 
visa, laivą ir keleivius sunaikins. O 
tas yra neišvengiama jei nėra kapito
no. Vilties išsigelbėti taip pat nėra, 
tenka laukti katastrofos, tikros neiš
vengiamos pražūties. Laukimas mir
ties, anot Dostojevskio, yra pati bai
siausia kančia, kažkas nepakeliama, 
ne žmoniška, stovėti prieš mirtį ir 
laukti, ir žinoti, kad tikrai, tikrai mir
si už valandos, už minutės, už sekun
des. Tas laukimas mirties paraližuo- 
ja visas žmoniškąsias galias. Ir šian
dien pasaulis praradęs kapitoną atsi
duria baisioje kančioje, neviltyje, 
mirties šmėkla jį gąsdina, ir neiš
vengiamai turi sustoti kultūrinė eiga, 
nes žmogus jaučiasi pasimetus ir be 
vairo, be vilties išsigelbėti.

Bet argi jau taip blogai? Tas lai
vas ir keleiviai plūduriuoja milijonus 
metu ir nieko blogo jam neatsitiko, 
buvo visokių laikų ir audrų, o jis at-

MIRĖ LEONAS ČEPAS

Š.m. balandžio 13 d. atsiskyrė 
su šiuo pasauliu taurus lietuvis Leo
nas Čepas. Velionis buvo gimęs 1910 
metais Kėdainių aps. Grinkiškio vals. 
Sasių kaime pasiturinčio ūkininko 
šeimoje. Baigė Kėdainių gimnaziją. 
Karine, prievolę atliko Karo Mokyklo
je atsargos leitenanto laipsniu. Nuo 
1931 metų tarnavo policijos tarnybo
je nuovados viršininko pareigose. Ka
ro audrai uže'jus pasitraukė į vakarus, 
1949 m. atvyko į Australija ir apsigy
veno Canberroje. Velionis šeimos ne
buvo sukūręs. Kuriantis Lietuvių Klu
bui Canberroje stojo į pirmųjų eiles, 
prisidėjo kiek galimybės leido. Ilga
metis ‘Mūsų Pastogės’ skaitytojas. 
Velionis nors ir nebuvo vadovaujan
čiu, eilėse, bet susirinkimuose ar ki
tuose parengimuose visados dalyvau
davo, visuomet mėgdavo iškelti rim
tus klausimus.

Leonas turėjo seserį Lietuvoje,- 
su kuria susirašinėdavo laiškais, ir 
vieną broli, Amerikoje. Prieš mirtį sa
vo ranka parašė mirties telegramą se
seriai, kuri buvo jai persiųsta. Savo 
turtą, testamentu užraše' seseriai Lie
tuvoje. Nors velionis mirė Sydnėjaus 
ligoninėj, bet jo paties pageidavimu, 
kūnas buvo pervežtas į Canberra. Ba- 

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems prisidėjusiems prie gražaus palaido

jimo A.A. Leono Čepo.
- Ypač Canberros Apylinkės pirmininkui dr. K. Kemežiui už pa
sakytą atsisveikinimo žodį, Pranui Martišiui už apibūdinimą velionies 
gyvenimo, Povilui Dabriegai už nekrologą, o visiems kitiems už maldas 
ir gėles bei vainikus. Dėkoju taip jau visiems gausiai atsilankiusiems 

■į laidotuves tautiečiams.

Nuliūdę M.J. Kažemekaičiai

PADĖKA
Mirus mūsų brangiam tėveliui, uošviui ir seneliui PIJUSUI 

SIPORAIČIUI, nuoširdžiai dėkojame visiems gausiems laidotuvių daly
viams už parodytą paskutinę pagarbą beveik 100 - tamečiui seneliui ir 
palydėjusiems į paskutinę žemės kelionę.

Reiškiame gilią padėką visiems mūsų artimiesiems už užuo-- 
jautas žodžiu ir raštu, ir už sukrautas gėles ant velionio kapo.

Ypatinga padėka kun. P. Martūzui už Šv. Mišias bei laidotuvių 
apeigas. Mielam kaimynui S. Abramaviciui už gilų rūpestingumą ir pa
garbą suteiktą mūsų skausmo valandoje. A. Baužei už paskutinį nekro
logą mūsų spaudoje. Tegul atlygina Aukščiausias Jums visiems už Jū
sų kilnią širdį. z

laike. Sunku patikėti kad būtų be ka
pitono ir vairo, kad visa tą laiką tik 
laimingi atsitiktinumai išgelbėjo nuo 
tikros pražūties. O gal geriau pažiū
rėję rasime ne tik kapitoną, bet ir pla
nus ir kelionės tikslus.

Daug kartų randame' istorijoje, 
kada mokslo vardu paneigiamas Die
vas. Daugelis mokslininkų ir filosofų 
skelbė ir skelbia Dievą mirusi, net 
mirusio Dievo teologija yra sukurta, 
ir daug panašių dalykų yra sugalvota 
Įrodinėjant Dievo nebuvimą. Štai Ur
bonas patiekia mums vieną žymų moks
lininką J. Monod ir jo knygos ‘Chan
ce and Necessity’ mintis. Mokslinin
kas giliu savo žvilgsniu mato gyvybę 
formulėje. Visai galimas daiktas kad 
taip yra tikrai, nes medžiaga, o gal 
ir pati gyvybė, ir net dvasia yra sukur
ti tvirtais dėsniais, o jei taip, tai 
tuos dėsnius galima suvesti į formu
les. Kiekvienoje formulėje slepiasi 
dėsniai, Įstatymai, tvarka ir būtinu
mas. O tai reiškia kad kiekvienoj 
formulėj yra planas. Tai planas, kuris 
palaiko tvarką, jame matomas protas 
ir išmintis. Be proto ir išminties ne
galėtų būti dėsnių nei plano, nei tvar
kos. Tik dėka to, kad turime protingus 
pastovius ir tvirtus dėsnius galime 

landžio 15 d., atlikus bažnytines apei
gas, buvo palaidotas Canberros kapi
nėse. Gausus būrys lietuvių ir jo dar
bovietes draugu,dalyvavo laidotuvėse. 
Atsisveikinimo žodį tarė Bendruome
nės Pirm. Dr. K. Kemešys, Karių Ve
teranu, vardu kalbėjo Pr. Martišius, 
apibūdindamas velionies gyvenimą.

Tebūnie Tau, Leonai, lengva to
lima nuo tėvynės svetima Australijos 
žemė.

P.D.
****

Edv. Laurikonis.

Mūsų mielus neriecius
ALGĮ LAURINAITĮ ir ELĘ SINCLERAITĘ

sukūrusius šeimos židinį, sveikiname ir saulėto gyvenimo linkime.
SPORTO KLUBAS ‘NERIS’

visus reiškinius suvesti į formules. 
Mokslininkai stebėdami tuos daiktus 
ar reiškinius juos analizuoja, daro 
atradimus, sintetizuodami kuria nau
jus reiškinius ir t.t. Jei nebūtų tų pa
stovių dėsnių, tos tvarkos, iš viso 
būtų neįmanomas mokslas. Jei saky
sime vies'patautų universe ir gamtoje 
atsitiktinumas ir chaosas nieko nebūt 
galima pastovaus sukurti, jokių for
mulių parašyti, jokio mokslo skelbti. 
Dėka to, kad turime tvarką, dėsnius, 
planą, protą yra galimas mokslas.

Taigi už formulės matome stovin
ti planuotoją - Išmintį. Todėl pasau
lis ir nežūsta atsitiktinuųių ir šansų 
chaose, o vystosi evoliucijos keliu, 
kuris yra ne kas kitas kaip didysis 
Kūrėjo kelias pasauliams kurti.

Baime turi išnykti, nes mes turi
me ir planuotoją, ir vairą, ir planus, 
ir viską kas reikalinga gyvenimui že
mėje.

Dabar kas yra tas planuotojas? 
Tie kurie Dievą neigia visgi be pla
nuotojo negali išsiversti, jiems reika
lingas kūrėjas, architektas, dažnai 
nukrypsta į gamtą ir tenai mato savo 
dievą. Anot Urbono, gamta žaidžia 
pati su savimi loteriją, atrenka, duo
da šansą, arba sunaikina. Be abejo, 
gamtoje yra Dievas ir jis per gamtą 
kuria, bet sutapatinimas Dievo su 
gamta yra nenoras toliau pažiūrėti 
kas yra už gamtos, nenoras pripažinti 
Absoliuto, kurio centras yra visur, o 
kraštai niekur.

Nuo Dievo žmonija negali pabėg
ti, Dievas yra jos kapitonas ir vairuo
tojas, laikinai ji gali pasimesti, gali 
atitolti nuo vienos ar kitos religijos, 
kulto, kitaip suprasti patį Dievą, bet 
be Jo išsiversti neįmanoma. Kartais 
mums atrodo, kad žmonija bėga nuo 
Dievo. Ji ne nuo Dievo bėga, bet nuo 
tam tikro Dievo supratimo ir Jo garbi
nimo, nes tai jau neatatinka kultūros 
laipsniui. Toje ar kitoje religijoje

ADELAIDĖS KRONIKA
Sekmadieni, 3.4., Lietuvių Na- • • • • muose įvyko gana įdomus Ramoves 

narių ir svečių susirinkimas. Atidary
damas susirinkimą Ramovės pirm. inž. 
J. Stačiūnas pranešė, kad Adelaidės 
Ramovei š.m. birželio mėn. 10 d. su
eina ‘21’ metai. Būtų neatleidžiama 
nuodėmė tokią rimtą sukaktį tinkamai 
neatšventus. Tuojau buvo įsakyta bu
vusiam karo lakūnui viršilai J. Ja- 
siui suorganizuoti kariškų dainų okte
tą, kuris turės atlikti programą minė
jimo metu. Romuvėnas J. Jasys yra 
balsingiausias Ramovės narys, senas 
Lituania choro bosas ir iš jo susirin
kimas jokių pasiteisinimų nepriėmė. 
Jis tuojau perskaitė sąrašą Ramovės 
narių, kuriuos jis mobilizuoja rengia
mos šventės meniniam pasirodymui. 
Joki atsikalbinėjimai nebus priimami 
dėmesin.

Po kelių minučių pertraukos Vil
ko atstovas Australijai p. J. Lapšys 
padarė -trumpą tarptautinės politikos 
pranešimą. Jo turimomis žiniomis rei
kia laukti, kad artimoje ateityje komu
nistinės Kinijos atstovas Jungtinėse 
Tautose tikrai iškels Pabaltijo tautų 
užgrobimo klausimą, kuris rusams bus 
tikras peilis po kaklu. Baigdamas sa
vo kalboje jis priminė skaudžią Ku
dirkos tragediją ir kvietė Adelaidės 
Ramovės skyrių būti pirmūnais orga
nizuojant efektyvią pagalbą Kudirkos 
šeimai. Jam bus tikrai didelė morali
nė parama, kai sužinos, kad užsienio 
lietuviai rūpinasi jo šeima. Anksčiau 
ar vėliau, vistiek bus galima užmėgs- 
ti ryšį ir kaip nors suteikti pagalbą. 
Susirinkimas pasiūlė: Adelaidės Ra
movės skyriui sueiti į kontaktą su 
Adelaidės Ateitininkais - Sendraugiais 

yra atsilikimo ženklų.
Dar kelis žodžius dėl pasaulio 

pražūties: yra tamsos apaštalų, kurie 
pranašauja pasauliui galą ir čia jie 
remiasi mokslo daviniais, teorijomis 
ir pranašais.

Daugiau kaip prieš šimtą metų 
gyveno mokslininkas ekonomistas To
mas Maltus. Jis sukūrė teoriją, kad 
gyventojų skaičius daugėja geometri
ne progresija, o maisto kiekis tik arit
metine. Tuo būdu jis pranašavo žmo
nijai greitą pabaigą. Jo apskaičiavi
mais žmonija galėjo gyventi tik 50 
metų. Tai buvo sensacija moksle. Gy
vename jau daugiau šimto metų ir nie
kas jau dabar nebesibaimina dėl mais
to stokos. Iškilo kiti gąsdintojai, gir
di žmonija dėl perdidelio pertekliaus 
nebeturės vietos ant žemės, stokos 
gero oro, vandens ir t.t. Tas viskas, 
žinoma, galėtų atsitikti, jei žmogus 
neturėtų proto ir išminties, negalėtų 
planuoti ir kurti. Bet žmogaus proto 
galios, išradingumas, yra be ribų, ga
limybių laukai nežinomi, neaprėpiami 
ir baimei vietos neturėtų būti. Žmo
gus gali gyventi visur - ir ant žemės, 
ir vandenyje,, ir planetose... Akmenys 
gali pavirsti duona ir dykumos gra
žiausiais sodais, viskas yra galimy
bių plotmėje. Bet tamsybių dvasia ne
paliauja gąsdinusi žmogaus ir kursto 
susinaikinti save, savo prieauglių žo
dyti, savo dvasinės potencijos geni- 
jalumą sustabdyti. Kas netiki į Die
va, tas turi tikėti į šėtoną, kas bijosi 
šviesos, tas renkasi tamsą.

Užbaigdamas tas savo mintis no
rėčiau pareikšti, kad kuo daugiau 
mokslininkai atras naujų dėsnių ir 
juos suves į formules, tuo geriau pa
žinsime šį nuostabų pasauli, kuriame 
gyvename, tuo arčiau stovėsime prie 
savo Kūrėjo Viešpaties Dievo.

Aleksandras Kelmietis
****

ir paprašyti jų, kad jie surinktus pi
nigus, už laike solisto E. Kaniavos 
pasirodymo Katalikų Centre, Įneštų 
Kudirkos šeimos rėmimo fondan. Kaip 
žinoma, jo koncertas davė apie S300 
pelno. Tuo būdu būtų atsiekta morali
nio teisingumo.

Po to, Australijos armijos karys 
Leonas Macpanas, kuris nesenai grį
žo iš Vietnamo, parodė spalvuotų 
skaidrių iš kovų fronte. Buvo įdomų 
matyti rusų pagamintus ginklus, ku
riuos naudoja Šiaurės Vietnamo kariai.

Susirinkime kartu su svečiais 
dalyvavo virš 50 asmenų.

****
į Adelaide trijų savaičių gastro

lėms atvyko Australijos Operos trupė. 
Jos sąstate, mielas keliaujantis vai- 
dyla P. Rūtenis. Adelaidiškiai, vėl 
turės progos jį išgirsti rampos švie
soje.

VI. Dumčius
****

Būdavo braidžioji po ežerėlį. . .
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KREPŠININKAI Į AMERIKĄ
Pirmoji ir tikrai istorinė Austra

lijos lietuvių krepšininkų išvyka į 
Amerika, nėra jau tik svajonių derinys, 
bet virto labai gražia tikrove, leidžian
čia pirmą kartą mūsų sportininkams 

j dalyvauti lietuviškose sporto žaidy
nėse Amerikoje. Nors mūsų, kaip ir 

< kitų pasaulio kraštų krepšinio stan
dartas yra žemesnis už krepšinio gim
tinės Amerikos krepšininkus, tuo pa
čiu lyginant ir lietuviškąjį krepšinį, 

'( tačiau, jau dalyvavimas ir reprezen- 
tavimas mūsų Australijos lietuvių 
sportininkų, labai ir labai daug ką pa
sako, gyvenant mums labai toli nuo 

; visų kitu, didesniųjų pasaulio lietu- 
•j viškųjų kolonijų, mums buvo ir dar 

dabar yra labai sunku palaikyti bent 
kokius artimesnius ryšius su kitų 
kraštų lietuviais. Jeigu mažesnėmis 
grupėmis, lietuviai kultūrininkai ir 
menininkai, bei visuomenės vadovai 
mus retkarčiais ir aplanko, tai sporti
niame gyvenime mes turėjome tik vie
ną mūsų buvusį iškiliausią momentą, 
kai čia lankėsi Amerikos lietuviai 
krepšininkai. Labai gerai visi atsime
name ką šis vizitas davė mūsų nS tik 
sportiniam, bet ir visam lietuviškajam 
Australijos bendruomenės gyvenimui. 
Buvome kviesti ir mes savo vizitu at
sirevanšuoti, tačiau praėjo ilgokas 
laikąs, kol šiais metais, Jaunimo Kon
greso metų ir mūsų krepšininkai pa
sirodys Amerikoje ir Kanadoje.

Mes matome ir girdime su kokiu 
užsidegimu ir entuziasmu dirba visa
me pasaulyje, tuo pačiu ir Australijo- 

/’ je, visi Jaunimo Kongreso išvykos 
komitetai, norėdami kaip geriau pasi
ruošti ir kaip tik galima geriau repre
zentuoti savuosius kraštus ir ten gy
venančius lietuvius. Jeigu Australi
jos I-jo Kongreso dalyviai sugebėjo 
taip gražiai atstovauti Australiją, tai 
tikrai, neabejosiu pasakydamas, kad 
šiame Il-me Kongrese ir mūsų jauni
mas bus vienas is' pavyzdingiausių 
ir geriausiai grupiniai susiklausiusių 

' atstovų, nes jie tam rimtai ruošiasi 
ir tikrai vėl iškels musų nedidelės 
Australijos lietuviškos šeimos vardą 

> į aukštumas.

SPORTO KLUBO BALIUS
Siu. metų pirmą balių Geelonge 

suruošti teko Vyties klubui. Šio ba
liaus proga Vyties valdyba pasinaudo
jo proga pagerbti mūsų sportininkus 
lietuviukus, ypatingai vyrų krepšinio 
komandą laimėjusią Australijos lietu
vių krepšinio pirmenybes Sydnėjuje. 
Garbės svečias buvo ALFAS pirmi
ninkas ponas J. Tamošiūnas su ponia. 
Ponas Tamošiūnas tarė žodį į gausiai 
susirinkusius svečius ir sportininkus, 
primindamas mūsų pareigas, kaip rė
mėjų ir sportininkų, taip pat pasveiki
no Vyties laimėjimu ir įteikė kiekvie
nam žaidėjui po trofeją, skirta G.L. 
S.K. Vyties. Savo kalboje, p. Tamo
šiūnas painformavo apie išvyką Aus
tralijos Vyrų Krepšinio Rinktinės į 
Ameriką ir Kanadą pasveikindamas 
šios rinktines kapitoną Gintą Braz- 
džionį ir dalyvius Vytą Obeliūną, Vy
tą Brazdžionį ir Saulių Karpušką. (pa- 
skutiniom žiniom remiantis su šia ko
manda vyks ir Kęstas Obeliūnas.) 
Padėkos žodį ponui Tamošiūnui tarė 
Vyties vardu Klubo pirmininkas.

Baliuje dalyvavo ir buvo publikai 
pristatyti du garsus krepšininkai, bū
tent Australijos Krepšinio Rinktinės 
treneris, kuris vyks kartu su komanda 
į Ameriką, p. J. Gružauskas.irnese- 
niai iš Amerikos gryžęs čempionas
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Mūsų krepšininkai neture'jo daug 
laiko labai geram pasiruošimui, nes 
apie kelionę tebuvo sužinota tik sau
sio mėnesio pabaigoje. To pasėkoje, 
turėjo iškristi ir keli buvę labai geri 
rinktinės žaidėjai. Tačiau, pradėjus 
darbą, jis dabar vyksta labai pilnu ir 
Įtemptu tempu Melbourne. Treniruoja- 
masi du kartu per savaite, specialiai 
ALFAS V-bos. išnuomotoje salėje. 
Treneriu yra pakviestas mūsų žinoma
sis veteranas krepšininkas J. Gru
žauskas. Jeigu prieš kelis metus į 
Australiją atvykusią Amerikos lietu
vių rinktinę treniravo vyresniesiems 
labai gerai žinomas krepšininkas V. 
Grybauskas, tai dabar į Ameriką Aus
tralijos krepšininkus veža taip pat 
labai gerai žinomas, buvęs mūsų krep
šinio ‘žvaigždė’ J. Gružauskas. Abu 
jie žaidė vienoje komandoje Vokieti
joje, abu jie buvo mūsų lietuvių rink
tinės vieni iš geriausių žaidėjų, abu 
jie kėlė lietuvių krepšininkų vardą 
Įvairių valstybių ir tautybių tarpe. Ir, 
reik tikėtis, kad dabar vėl abu buvę 
draugai susitiks priešingų komandų 
trenerių-ir vadovų pareigose.

Nemanau, kad mes turėtume la
bai daug galimybių ką nors daugiau 
laimėti, tačiau, taip pat manau, kad 
su mūsų rinktine Amerikos lietuviai 
krepšininkai irgi negalės žaisti kaip 
katė su pele. Paskutini kartą matęs 
mūsų rinktinę žaidžiant Sydnėjuje ir 
stebėjęs ju kovingumą, sparta ir iš-, 
tvermę, aš esu tikras, kad jie labai, 
gerai pasirodys ir Amerikoje bei Ka
nadoje.

Australijos lietuvių rinktinę su
daro: A. Reivytis (Adelaide), M. Mi
kalauskas (Sydnėjaus Kovas), G. 
Brazdžionis, V. Brazdžionis, J. Obe
liūnas ir S. Karpuška (visi Geelongo), 
V. Mačiulaitis ir A. Milvydas (Mel
bourne). Savo lėšomis, labai gerai per 
visas treniruotes ir rungtynes pasiro
dęs P. Obeliūnas, trenerio sutikimu, 
yra Įjungtas į rinktinę. Taip pat į rink
tinę yra pakviesti E. Palubinskas, ku
ris yra specialiai atvykęs iš Ameri
kos ir šiuo metu labai intensyviai tre
niruojasi su Australijos olimpine rink

Edis Palubinskas, kuris dabar trene- 
ruojasi su Australijos rinktine vykti 
į Muncheną, kur įvyks pasaulinė Olim- 
pijada.

Šio vakaro metu buvo pasveikinti 
gimimo dienos proga ponas Mikolaitis 
kuriam suėjo 60 metu, ir Saulius Kar
puška - 20 metų ir visi kiti kurių ren
gėjai nežinojo.

Sutelkti klubui finansinę paramą 
buvo išleistos dvi loterijos. Pirmą, 
transistor radiją ištraukė ponia Tamo
šiūnienė vienam svečiui iš Brisbane. 
Antra loterija susidėjo iš staliuko. 
Bilietą ištraukė Edis Palubinskas ir 
laimė atiteko poniai A. Žvirblienei. 
Šia proga klubo valdyba norėtų padė
koti visiem kurie prisidėjo prie šio 
baliaus pasisekimo. Ypatingas ačiū 
tiems kurie loterijai transistor radiją 
paaukavo ir staliukui prizus, toms 
kurios aukavo ir dirbo bufete, visiem 
kurie atsilankė į balių ir tiems kurie 
neatėjo, bet parėmė aukomis - visiems 
sportiškas AČIŪ!!!

iš sentimentališkos pusės, per 
tą vakarą klubo pirmininkas tarė atsi
sveikinimo žodį gerai žinomų buvusių 
Vyties sportininku. Lidijos ir Algio 
tėveliams ponams Šimkams, kurie 
persikelia nuolatiniam gyvenimui į 
Adelaidę.

K.S. 

tine. Šio mėnesio viduryje turi galuti
nai paaiškėti ar Australijos Olimpi
nis Komitetas patvirtins Australijos 
krepšinio rinktinės dalyvavima Muen- 
cheno olimpijadoje. Teigiamu atveju, 
išrinkus E. P.alubinską į pagrindinę 
olimpinę rinktinę, jis su mūsų Austra
lijos rinktine į Ameriką negalės va
žiuoti. Neigiamu atveju, jis žais su 
mūsų rinktine Amerikoje ir Kanadoje 
ir tas labai sustiprintu Australijos 
lietuvių pajėgumą, nes Edis, šiuo me
tu, nepaprastai gerai žaidžia ir mėto. 
Kitas tik praeitą savaitę į rinktinę 
pakviestas žaidėjas yra sydnejiškis 
A. Andriejūnas, kuris tik nesenai gri
žo is' Vietnamo įsijungė į Sydnėjaus 
krepšinį, žaisdamas aukščiausioje 
šio miesto divizijoje ir šiuo metu bai
gia atgauti savo puikų žaidimo lygi.

Mūsų krepšinio rinktinę lydės 
ALFAS V-bos pirmininkas J. Tamo
šiūnas, kurio asmenyje mes turėsime 
puikų reprezentantą ne sporto aikš
tėse, bet prie bendrų sportinių proble
mų svarstymo, jų išsprendimo ir kt. 
Tikėkimės, kad bus užmegsta labai 
artimas ryšis tarp Australijos ir Ame
rikos lietuvių sportininkų ir sekančia
me vizite jau mes galėsime be krepši
nio, reprezentuoti ir kitas sporto ša
kas.

Amerikos sportinė vadovybė yra 
Australijos lietuviams sportininkams 
paskyrusi pinigų sumą, kuri padengia 
maždaug pusę pirmųjų astuonių žai
dėjų kelionės išlaidų iki Čikagos. 
Važiuojantieji savo lėšomis Ameri
koje ir Kanadoje bus lygiai taip pat 
prižiūrimi ir traktuojami, kaip ir ap
mokėti žaidėjai. ALFAS V-ba, be pa
grindinių kitų išlaidų, susidūrė su 
gana nemažomis kitomis finansinėmis 
išlaidomis, kaip naujų uniformų, tre
ningų ir kt. pasirūpinimu, kas sudaro 
nemažą sumą pinigų. Visiems klubams 
yra išsiuntinėta aukų lapai, prašant 
savuose miestuose parinkti aukų mū
sų sportininkams.

Aš manau, kaip daugeliu anksty
vesnių atveju, taip ir dabar, mūsų 
Australijos lietuviai ir sporto mėgė
jai neliks abejingi šiam istoriniam 
mūsų krepšininkų žygiui ir savo nuo
širdžia auka parems mūsų krepšinin
kus, vykstančius reprezentuoti ne pa
skirą kurį sporto klubą, ne save, bet 
visą musu, Australijos lietuvių ben
druomenę. Padėkime visi savosiomis 
aukomis, kaip tik galima geriau ir 
gražiau išleisti savuosius sportinius 
reprezentantus, kad jie, ne tik aikš
tėje, bet ir už jos ribų parodytų mūsų 
tolimosios Australijos lietuvišką gy
venimą, susiklausymą ir vieningumą.

JOKIA AUKA MŪSŲ SPORTININ
KAMS NEBUS NEI PER DIDELĖ NEI 
PER MAŽA. PADĖKIME JIEMS!

A. L-tis
SPORTAS LIETUVOJ

Tradicinis Šveicarijos sporto są
jungos krosas įvyko Ženevoje. Da
lyvavo ir kaunietis R. Bitė. Jis at
bėgo ketvirtuoju.

Augščiausios lygos krepšinio pir
menybėse Vilniaus Statybos krepši
ninkai netikėtai įveikė pajėgią Tar
tu Kalev komandą 78:77. Statyba vis- 
dėlto yra paskutinėje vietoje.

Lengvosios atletikos, rungtynėse 
Maskvoje K. Šapka vėl laimėjo pir
mą vietą šuolyje į augštį. Šį‘kartą 
jis peršoko 2.20 m.

Lengvosios atletikos uždarų patal
pų rungtynėse Vilniuje šuolyje į 
augštį pasižymėjo jauna šešiolika
metė panevėžietė Audronė Lukoševi- 
čiūtė — šokdama per nugarą, pasie
kė 168 cm.

Krepšinio pirmenybėse kol kas ge
riausiai sekasi Vilniaus Kibirkšties 
krepšininkėms. Jos dabar dalijasi 
antra vieta.

Sov. Sąjungos stalo teniso baigmi
nės pirmenybės vyksta Vorošilovgra- 
de. Į moterų baigminę grupę pate
ko šešios lietuvaitės, tačiau iš vyrų 
nė vienas. Pirmenybėse taip pat sėk
mingai vėl dalyvauja Laima Amelina 
— buvusi Balaišytė.

JAV atviros stalo teniso pirmeny
bės įvyks kovo 17 d. Hemstead, L. I. 
Dalyvaus ir Vyčio stalo tenisininkai. 
V. Nešukaitytė bandys apginti turimą 
Amerikos meisterystę.

S PORTAS GEELONGE 
VYRU KREPŠINIS.

Šiose rungtynėse nedalyvavo trys 
Vyties žaidėjai, būtent G. Brazdžio
nis, J. Obeliūnas ir S. Karpuška ir 
mūsų komanda pasirodė gan silpnai 
ir rungtynes pralaimėjo prieš jauną 
Beavers komandą rezultatu: Vytis 33 - 
Beavers 54. Taškus už Vytį pelnė P. 
Obeliūnas 10, E. Gvildys 6, V. Cera- 
kavičius 6, G. Kymantas 4, V. Braz
džionis 3, R. Gvildys 2, A. Rankaus- 
kas 2.
BERNIUKAI ŽEM. 18 M.

Berniukai, žaisdami prieš Bea
vers tikrai tik per nelaimę pralaimėjo 
rungtynes vienu tašku. Vytis 49 - 
Beavers 50. Taškus sumetė: E. Gvil
dys 16, A. Renkauskas 13, B. Seeley 
8, R. Gailius 6 ir E. Kardas 6. 
BERNIUKAI ŽEM. 16 M.

Kaip nesiseka, taip ir nesiseka, 
nors Vyties jaunuoliai labai stengėsi, 
bet priešo įveikti nepavyko. Vytis 40 - 
Pivot City 59. Taškus pelnė: E. Kar
das 25, P. Šutas 6, P. Žvirblis 6, K. 
Bindokas 2 ir V. Žile 1.
BERNIUKAI ŽEM. 14 M.

Šį kartą mūsų jaunesnieji visiems 
pakėlė ūpą laimėdami prieš Norlane 
Tigers, parodydami gražų žaidimą ir 
tikslų mėtymą į krepšį. Vytis 59 - Ti
gers 23. Taškus pelnė: V. Žilė 17, 
P. Šutas 16, D. Šutas 13, E. Urban 12, 
K. Jomantas 1.
BERNIUKAI ŽEM. 12 M.

Vyties jauniausieji čempionai ir 
toliau eina be pralaimėjijno. Kiek te
ko girdėti iš kitų klubų, kad jų di
džiausia ambicija yra laimėti prieš 
Vytį, bet kol kas dar niekas nesuge
bėjo. Vytis 67 - Norlane Tigers 2. 
Taškus pelnė: S. Šutas 43, V. Lipšys 
13, K. Jomantas 10 ir L. Valaitis 1. 
MOTERŲ KREPŠINIS

Vytietės šį kartą rimtai pasisten
gė ir rungtynes laimėjo. Vytis 30 - E. 
G.R. Silkies 25. Taškus pelnė: A. 
Jančauskaitė 8, R. Vaicekauskaitė 
8, B. Gailiūtė 4, L. Schrederytė 4, R. 
Deckytė 3, A. Mačiulytė 3.
MOTERŲ TINKLINIS

Vyties tinklininkės iki šiol yra 
pralaimėjusios tik vienas rungtynes 
ir eina toliau be pralaimėjimo. Vytis - 
Highton 2 (2-0), Vytis - Legacy (2-0), 
Vytis - Y.C.W.A. 1 (2-0), Vytis - C.R. 
B. (2-0), Vytis - Highton 1 (2-0).
VYRU TINKLINIS

Vyrams tinklininkams nelabai 
kaip sekasi ir iki šiol teturi tik du lai
mėjimus. Vytis - High Leaps (2-3), Vy
tis - Saints (1-3), Vytis - South Bar
won (3-2), Vytis - Sokol (3-0), Vytis - 
Syrena (1-3).

******
Pranešame, kad yra gautas pa

kvietimas iš Melboumo Varpo draugiš
kom rungtynėm į Albert Park stadijo
ną. Rungtynių data bus gegužės mėn. 
28 d. sekmadienį arba 27 d. šeštadie
nį, konkrečiai bus pranešta per spor
tininkus vėliau. Yra numatyta daly
vauti su šiom komandom: Vyrų ir Mo
terų krepšiniu ir berniukų žem. 12 m., 
žem. 14 m., žem. 16 m., žem. 18 m.

****

Lietuviai - geriausi 
šokėjai

Vilnius- — Lietuviai jau eilę 
metų geriausi šokėjai visoj So
vietų Sąjungoj. Pramoginių šokių 
konkurse, kur su lietuviais daly
vavo Rygos, Talino, Minsko, Mas 
kvos ir Leningrado geriausių šo
kėjų poros, abiejose grupėse, tarp 
tautinės ir “A”.klasės varžybose 
laimėjo šeimininkai: kauniečiai 
gydytojai Jūratė ir Česlovas Nor
vaišos ir vilniečiai Valentina ir 
Adomas Gineičiai. Antroj vietoj 
liko leningradiečiai, toliau tali- 
niečiai ir t,t.

6



KIEK AS SUŽINOJAU!
Sydney Lietuvių Gydytoju, meti

niame susirinkime be kitų reikalų bu
vo nutarta paskirti Jaunimo Kongreso 
atstovų kelionėms 20 dolerių, Sydney 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijai 20 dolerių ir šiais metais 
įvykstančių Lietuvių Dienų (Sydnėju- 
je) premijoms 50 dolerių.****

Šiomis dienomis Sydnėjuje lan
kėsi arch. P.V. Zubas su ponia, ka
nadiečiai iš Montrealio. Paskutiniu 
laiku gyvena ir dirba Fiji saloje. Dar 
vienus metus yra numatęs tenai pa
dirbėti, o vėliau grįžti atgal į Kanadą. 
Atostogas praleidžia važinėdami po 
Pacifiko salyną, aplankė Australiją 
ir čia turėjo progos su savo kolegomis 
inžinieriais dalyvauti piknike. Iš Aus
tralijos važiuoja į, N. Zelandiją.****

Jau pats laikas ruoštis skautų 
Kaukių Baliui, kuris įvyks birželio 
24 d. Aubume. Būtų labai malonu, 
kad šitame tradiciniame baliuje pasi
rodytų pati visuomenė su įvairesnėm 
kaukėm, ar nereikėtų didesniom pre
mijom paraginti mūsų jaunimą tam tin
kamai pasiruošti, tada ir publika mie
liau dalyvautų ir nuotaika geresnė su
kurtų, . pors kaukių baliai visados yra 
nuotaikingi.

TAUTINIS- STEBUKLAS
Būti lietuviu

“Kaip galima būti lietuviu?”
— paklausė mane juokais prieš 
keliolika metų atsitiktinai su
tiktas vienas kolega amerikie
tis, man pritaikydamas garsų 
Montesquieu nusistebėjimą, lie
čiantį persus (“Comment peut
— on etre Persan?” Red.).

Iš žilos senovės rūkų, kaip 
šešėlis, iškilusi tauta, istorijos 
nustumta į Baltijos užkampį, 
dviejų didžiųjų kaimynų — sla
vų ir germanų — prispausta, 
bet neprileista prie jūros; devy
nioliktojo amžiaus antroje pusė
je išleista iš baudžiavos, mies
telių daktarų ir bažnytkaimių 
vikarų prikelta tautiniam atgi
mimui. Kokias teises tokia tau
ta turi į laisvą gyvenimą?

Iš gelmių kylantis pasididžia
vimo jausmas — tai pirmas at
sakymas į klausimą, kaip šian
dien žmogus gali būti ir sakytis 
lietuviu ? Pasididžiavimas ne 
tiek karaliais ir kunigaikščiais
— kokia tauta jų neturėjo! — ne 
tiek Algirdais, kalavijais trupi
nusiais Maskvos vartus, ne tiek 
Vytautais, mušusiais vokiečių 
ordinus, kiek tuo ilgu keliu, ku
riuo per trumpą laiką, per tris 
keturias kartas, lietuvių tauta 
nužengė nuo dūminių pirkių, 
nuo medinio šakoto arklo iki mo
derniškų visuomeninių struktū
rų, iki mokslo ir technologijos 
apvaldymo, iki savitų kultūros

Taigi visi ruoškimės į Kaukių 
Balių, kuris bus šiais metais tikrai 
nuostabus savo prašmatnumais.

****
Sktn. Rocas A.A.S. Egzilų skau

tų metiniame susirinkime išrinktas 
prezidentu. Egzilų skautai Sydnėjuje 
gana gerai veikia: ruošia stovyklas, 
iškylas, plaukimo karnivalus ir įvai
rius tarptautinius skautų konkursus. 
Yra garbė mums lietuviams, kad mes 
turime savo tautietį šios reikšmingos 
jaunimo organizacijos prezidentu. 
Sveikiname broli skautininką E. Rocą 
ir linkime jam sėkmingai darbuotis 
naujose pareigose.

****
Dainos choro choristai grįžę iš" 

Newcastlio negali pamiršti p. Colette 
Zukienės lietuviškų valgių vaišių, 
kai kurie parsivežt net ir receptų ir 
tikriausiai norės atsilyginti p. Žu
kams kai jie atvažiuos i Sydnėjų per 
Lietuvių Dienas «u savo dainininkais.

****
Iš N. Zelandijos į Sydnėju yra at

skridusi p. Cibulskienė lankyti savo 
dukrelės Audronės. Audronei buvo pa
daryta apendicito operacija. Greitai 
pasveiko ir dabar jau sveika ir moky
tojauja.

****

vertybių sukūrimo. Tauta — 
tai ne tik jos garbinga ar liūdna 
praeitis, ne tik dabarties neiš
skaitoma, dažnai nesuprantama 
mišrainė, kur neatskirsi niekšy
bių nuo žygdarbių; tauta — tai 
jos sukauptas energijos krūvis, 
jos atsisakymas priimti kolek
tyvinę mirtį, jos veržlumas gy
venti.

Dvidešimtojo amžiaus pirmo
joje pusėje šią tautą ištiko ste
buklas. Tautai susidarė galimy
bės išsireikšti organizuotomis 
formomis, įsikūnyti valstybe. 
Apie tą nepriklausomą valstybę 
galima daug ko pasakyti, ir ge
ro, ir blogo. Vienos vyriausybės 
buvo demokratiškos, kitos — 
mažiau demokratiškos. Jinai vie
niems davė žemės, kitiems neda
vė, dar kitus išsiuntė į Braziliją 
ar į Prancūzijos anglių kasyklas. 
O svarbiausia: tauta išlaikė savo 
brandos egzaminus. Lietuviui pa
sidarė savaime aišku, kad jis ne 
lenkas ir ne gudas, o lietuvis. 
Jam tapo savaime aišku, kad jis 
turi teisę, kaip ir kiti, savaran
kiškai tvarkytis ir gyventi. Ki
taip sakant, būti lietuviu jam 
pasidarė natūralus, normalus, 
kasdieniškas jo gyvenimo būdas.

Atėjo nauji laikai, bet jau 
niekas neišbrauks iš tautos isto
rijos tų dvidešimties metų. Ar 
lietuvis šiandien gyvena Lietu
voje, ar Prancūzijoje, ar Ame-

PADĖKA
Niukastelio Lietuvių Choras nuoširdžiai dėkoja N.L. Choro 

Rėmėjams, kurie 1972 m. balandžio mėn. 22 d. Niukastelyje įvykusiame 
’Dainos’ ir Niukastelio Lietuvių Choro jungtinio koncerto - pobūvio pro
ga paaukojo prizus loterijai ar darbu mums pagelbėjo surengti minėtą 
koncertą Niukastelyje: p.p. Bajeliams, p.p. Kinneally, Daugelienei, J. 
Levickui, Gasparonienei ir K. Gasparonytei, dr. V. Donielai, p. Savic
kui, p. Kairienei, p. Rimgaudienei, p. A. Šernui, p. J. Pranckūnui, p. 
Liugienei, p. Klemenienei, p. Putnis, ir salės dekoratorei p.A. Griga
liūnienei.

N uoširdus Ačiū!
Niukastelio Lietuvių Choro Valdyba

JONAS HUSAS
Lietuvių evangelikų spaudos cen

tras išleido Z. Byčinsko istoriniai 
biografinę studiją ‘Jonas Husas’. Ši 
ukrainietiškai parašyta veikalą Myko
las Plepys išvertė į, lietuvių kalbą. 
Dabar vis dažniau garsėja nauji moks
lininkų tyrinėtoją leidiniai, kur ska
tinamos bažnyčių atsinaujinimo pa
stangos. Spaudos Centras nori supa
žindinti savo tautiečius su penkiolik
tojo amžiaus žymiu mokslininku ir re
formacijos pradininku Jonu Husu, pri
minti, kiek jis darė įtakos vėlesniems 
religiniams ir socialiniams sąjūdžiams 
nori tuomi paremti ir mūsų laikų troš- 
kimat tiksliau ir teisingiau suprasti

rikoje — jo būdas būti lietuviu 
yra toks, o ne kitoks dėl to, kad 
tarp 1918 ir 1940 metų tauta ne
šiojo — gražiau ar prasčiau pa
siūtą, — bet savą valstybinį rū
bą.

Lietuvių tautos dabartis gali 
būti apibrėžiama vienu sakiniu: 
ar imsi visą tautą, ar pavienį 
individą, ar kalbėsi apie lietuvį 
Lietuvoje, iar plačiame pasau
lyje — lietuvis šiandien tautinės 
mažumos ar tos mažumos atsto
vo būklėje — nepatogi situacija. 
Ji ugdo nepasitikėjimo savimi, 
savo menkavertiškumo jausmus. 
Lengviausias kelias iš tos padė
ties išeiti: iš gero lietuvio pasi
daryti blogu prancūzu, antraei
liu amerikiečiu ar rusu. Tačiau 
tautine mažuma pasijutimo kom
pleksas gali duloti ir griežtai 
priešingų rezultatų: žydų, ar
mėnų, koptų pavyzdžiai rodo, 
kad tautinės mažumos, svetimų 
apsuptos, išvysto, atvirkščiai, sa
vimi pasitikėjimo, savo prana
šumo, naujų gabumų ir dar stip
resnio solidarumo jausmus. Ra
si jutimas svetimoje aplinkoje 
skirtingu nuo kitų suteikia daž
nai naujos, papildomos energi
jos savo asmeninę vertę parody
ti, savo tautinį išdidumą nuveik
tu darbu pagrįsti.

Tokį tautinį išdidumą, tokį lie
tuvio asmeninės vertės suprati
mą neabejotinai rodo šiandien 
lietuvių tauta savo žemėje. Ši
toks lietuviškumo supratimas — 
nežiūrint paviršutinių kivirčų, 
dirbtinių audrų vandens šaukš
te — vyrauja ir pasaulio lietu
vių išeivijoje. Reikia tik minu
tei užmiršti kasdieniškas smulk
menas, dažnai neleidžiančias 
matyti esminių dalykų, ir nu
stebęs išvysi, kaip ir Paryžiaus 
fabrike, ir New Yorko dangorai
žio biure, ir Etiopijos džiunglė
se lietuvis tvirtai neša savo kaip 
lietuvio vardą, kad jis visur tai
ko savo elgesį pagal tam tikrą, 
dažnai nesąmoningą idealų lie
tuvio vaizdą.

Būti mažuma, būti mažumos 
atstovu — tai ne tik saugoti sa
vo tautinio išdidumo jausmą. Tai 

ir aiškinti Kristaus mokslo pagrindus. 
Ekumeninėje veikloje pasižymėjęs 
kun. P. Dilys veikalo įžangoje išdėsto 
plačiai knygos reikšmę mums lietu
viams tremtyje ir tėvynėje, ragina ša
linti iš savo tarpo seną, taip dažnai 
į dvasinę belaisvę vedanti nusistaty
mų ir elgseną. įžanga atspausdinta ir 
anglų kalba.

. J. Husas asmeniškai sveikino 
Vytautų Didįjį Žalgirio mūšio laimė
jimu 1410 metais, palaikė artimus ry
šius, iš kurių išsivystė ir politinis 
bendradarbiavimas su Čekija. Huso 
draugas Jeronimas iš Pragos 1413 me-

• tais lankėsi Vytauto dvare. Tur būt, 
ta proga buvo aptarti Vytauto didi už
simojimai tuomet statyti dvasinį tiltą 
tarp rytų_ ir vakarų Europos bažnyčių 
ir kultūrų. Ekumeniniai bandymai da
bar kartojasi, kad ir kita forma.

Knyga 214 puslapių, kaina $3,-. 
Leidžia Lietuvių Evangelikų Spaudos 
Centras, 656 W. 35 th St. Chicago, Ill. 
60616.

****

E. Vaickas
ATRASTI...

Užkietėjusios žmonių širdys 
didmiesčio siaurose gatvėse 
nervingai sekioja 
viena kitos pėdsakus;
jos tikisi juose atrasti, 
atrasti, atrasti...

BE GARSO IR TYLOS

Supinsiu aš tau dainą 
be žodžių ir be gaidų; 
su tonu ir ritmu ilgesingu, 
vakaro vėjo ūžimu.
Dainą, naktį ir diena skambančią; 
be garso, be tylos, 
be meilės ir be kančios.
Dainą, kurią girdi 
tik širdies jautrios ląstelės 
ir perpildyti smegenys 
atkartoja kūno judesyj.

Ta daina tau aš dainuoju, 
kai širdy netelpa 
nei meilė, nei skausmas ilgesingas; 
kai tuštuma ir vienuma 
upės krantus nukloja, 
ir nėra kam žodžio ištarti, 
nei kur rankas ištiesti, 
pajusti - 
ar tu gyvas, ar aš mirus.

kartu ir prisitaikyti prie dau
gumos, įsiterpti į tą daugumą 
tam, kad išvystytom savo asme
nines ir tautines galimybes. Iš
lieka tik tie individai, kurie su
geba, savęs neparduodami, su
rasti sau vietą juos supančioje 
visuomenėje. Išlieka tik tos tau
tinės mažumos, kurios, saugo
damos savo tautinę asmenybę, 
intuitiv/ai žino pagal dabar ma
doje esančią formulę, iki kol‘ga
lima eiti “per toli”. Tai tautos, 
kurios turi istorinį patyrimą ir 
istorinę kantrybę.

Lietuvių tautos išmintis: mo
kėti išlaukti.

A. J. Greimas
(iš Prancūzijos Lietuvių Žinios)
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ranes m a
P E R T H A S

ALB Pertho Apylinkės Valdyba 
gegužės 21 d. Leederville Town Hall 
šaukia visuotinį, susirinkimą su šia 
dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas, •
2. Susirinkimui vesti prezidiumo 

pirmininko rinkimas,
3. Praeito susirinkimo protokolo 

skaitymas,
4. Apylinkės valdybos veiklos 

pranešimas,
5. Diskusijos dėl Apyl. Valdybos 

pranešimo,
6. Kontrolės Komisijos praneši

mas ir diskusijos dėl to pranešimo.
7. Naujos Apyl. Vald. rinkimas.
8. Krašto Tarybos atstovų rinki

mas.
9. Einamieji reikalai.
Susirinkime numatoma griežtai 

laikytis ALB veikiančių įstatų.
Apyl. Valdyba

****
MELBOURNO LIETUVIŲ. BROLIJOS

SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA 
P R A N E Š A :

ALB Sydnėjaus Apylinkės meti
nis susirinkimas įvyks š.m. birželio 
mėn. 4 d., sekmadienį, 3.30 p.p. Uk
rainiečiu Namuose, 59-63 Joseph St. 
(tęsinys Rookwood Rd.), Lidcombe.

D arbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Valdybos pranešimai:

a. pirmininko
b. iždininko.

5. Kontrolės Komisijos pranešimas
6. Garbės Teismo pranešimas
7. Pranešimų diskusijos ir iždininko 

apyskaitos tvirtinimas
8. Lietuvių Dienoms Rengti Komiteto 

pranešimas
9. Sydnėjaus lietuvių organizacijų ir 

draugijų pranešimai.
10. Klausimai ir sumanymai
11. Susirinkimo uždarymas.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

1972 - JAUNIMO METAIS - VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI I JAUNIMO

KONGRESO BALIU

GEGUŽĖS 20, 7.30 vai. MENZIES HOTEL. VAKARINIAI DRABUŽIAI.
Įėjimas tik su pakvietimais. Bilieto kaina - $6 (įskaitant vakarienę). 
Dėl pakvietimų kreiptis į Komiteto Sekretorę Violetą Bitinaitę - 
56 Almora St. Mosman, 2088. NSW. Tel. 969 6394

II PL J Kongreso Komitetas Sydney

N A R I A M S
Brolijos Valdyba šaukia susirin

kimą, kuris įvyks gegužes mėn. 20 d. 
šeštadienį, 5 vai. vak. Lietuvių Na
muose.

Melbourne Lietuvių Brolija - Se
neliu, Pastogės organizacija - jau ke
letas metų, kai bando suorganizuoti 
vienetą, kuris galėtų įsigyti ir išlai
kyti Pastogę musų seneliams, inva
lidams ar nelaimėn patekusiems tau
tiečiams. Šiam darbui Įgyvendinti ne
užtenka pritarimo, bet reikalinga visų 
mūsų tautiečiu, parama, pagalba, ko 
mes daugiausia stokojame.

Brolijos Valdyba
****

SVARBUS PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS SYDNĖJUJE

Lietuviškos pamaldos evangeli
kams įvyks gegužės 21 d. 11.30 vai. 
Lutheran Church, Yagoona (167 Rose 
Str.)

Pamaldas laikys kun. V. Šimbo- 
ras.

Po pamaldų bažnyčios salėje bus 
arbatėlė, kur bus proga pasikalbėti 
įvairiais evangelikams rūpimais klau
simais.

KARTOJAME - PAMALDOS BUS 
11.30 VAL., O NE 12.30 VAL., kaip 
buvo per klaidą paskelbta praėjusiam 
M.P. numery.

****

iįi }ĮC

LEONO URBONO PARODA
Gegužės mėn. 18 d. ketvirtadie

ni, 6 vai. p.p. atidaroma dail. L. Ur
bono paroda Woolahra Gallery, 156 
Hargrave Str. Paddington.

Parodoje isstatyti visi nauji dar
bai - 50 kūrinių. Paroda tęsis tris sa
vaites.

Galerija atidaryta kiekviena die
na nuo 11 vai. iki 6 vai. vakaro, iš
skyrus pirmadieni.

THE SOCIETY OF EAST-EUROPEAN 
CULTURAL STUDIES MELBOURNE

Inauguracinė paskaita Įvyks ge
gužės 19 d. 7.30 vai. v. Melbourne 
Universitete, New Arts Building, Chis
holm Theatre. Prelegentas Dr. A. Gal
lus kalbės tema: ‘Problems of histo
rical methods in prehistory’. Visi ma
loniai kviečiami pasiklausyti.

Metinis 'NERIES’ Susirinkimas
Kadangi sporto klubo ‘Neries’ 

metinis narių susirinkimas neįvyko 
nustatyta data kaip kad buvo skelbta 
spaudoje - todėl sekantis visuotinis 
narių metinis susirinkimas įvyksta 
šių metų gegužės mėnesį 21-ma. dieną, 
sekmadienį, 13-tą valandą, Lidcombe 
Lietuvių Namuose. Neries Valdyba 
i, šį susirinkimą kviečia atsilankyti 
visus aktyvių sportininkų tėvus. Taip 
pat kviečiami prijaučiantieji asmenys

PRANEŠIMAS LIEČIĄS KONGRESO 

BALIU
iš iki šiol parduotų bilietų skai

čiaus matosi, kad baliuje dalyvaus 
pasigėrėtinai didelis skaičius asme
nų. Bet teko sužinoti, kad kai kurie, 
nors pasiruošę baliuj dalyvauti, iki 
šiol nėra rezervavę bilietų, o tai yra 
svarbu, nes vakarienė turi būti iš 
anksto užsakyta.

Todėl visi, kurie negali bilietus 
iš anksto pasiimti, prašome juos užsi
sakyti pas p. Violeta Bitinaitę, tel. 
969 6349.

Bilietus bus galima atsiimti prie 
įėjimo.

Tad iki pasimatymo Kongreso 
Baliuje!

PLJK Komitetas Sydney
****

P RANEŠIMAS
Socialinės Globos Moterų Draugi

ja Melbourne š.m. gegužės mėn. 28 d. 
sekmadienį, tuoj po lietuviškų pamal
dų ruošia didelio masto 
LOTERIJĄ - KERMOŠIŲ, 
čia kiekvienas galės ne tik nusipirkti 
laimingą bilietą loterijai, bet taip pat 
ir namų gamybos skanios rugines duo
nos, ragaišio, bulkeliųsu lašiniukais, 
vaikams meduolių, įvairių pyragų ir 
gero namie spausto sūrio.

Loterija - kermošius bus parapi
jos salėje prie lietuviškos bažnyčios. 
Kviečiame visus atvykti pabandyti 
laimę geriems fantams ir namo parsi
nešti lietuviškų skanėstų.

Draugijos Valdyba
****
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KELIONĖMS į EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS L LIETUVIU KELIONIŲ BIURĄ

Palanga, Travel
632 GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA 2000

TURIME IR įVAIRIU ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO- 
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 3526

ir nariai. Visiems aktyviems sporti
ninkams ir nariams dalyvavimas būti
nas, kadangi bus svarstoma tolimesnė 
sporto klubo veikla bei egzistencija.

D ienotvarkeje:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Pirmininko pranešimas.
4. Iždininko pranešimas.
5. Revizijos Komisijos pranešimas.
6. Pranešimų tvirtinimas.
7. Naujos valdybos rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.

SP.KL. ‘NERIS’ VALDYBA

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Sydnėjaus 

Ramovėnų Valdybai už paaukotus $15; 
SLMSG D-jai už, paaukotą pelną su
rinktą iš Kaziuko mugės loterijos, $20; 
ir Sydnėjaus L.K. Kultūros D-jai už, 
iš Kaziuko mugės pelno, $50.00.

Visiems aukotojams ačiū.
Sydnėjaus Savaitgalio Mokyklos 

Tėvų Komitetas

Sydnėjaus Lietuvių Savaitgalio Mokyklos Tėvų Komitetas 
gegužės 27 d. Dancers Club salėje (kampas Joseph & Vaughan St. 
Lidcombe) rengia tradicinį

BALIU
P rogramoje: Tautinių Šokių grupė ir Jaunimas. sj
L o t e r i j a : turtinga fantais. Ag

Pelnas skiriamas mokyklos naudai
įėjimas $3.00 - suaugusiems. Moksleiviams ir pensininkams - $2.00 nL

P radžia - 7.30 vai. S
Jau dabar galima įsigyti bilietus ir užsisakyti vietas krei- Jr 

piantis asmeniškai į šiuos asmenis: .
V. Šliteris, tel. 38 4370; &
L. Cox, tel. 631 3688;
T. Vingilienė, tel, 602 6358;

Sydnėjaus Liet. Sav. Mokyklos Tėvų Komitetas

P RANEŠIMAS

Pranešama, kad 1972 metų Mūsų 
Pastogės Spaudos Balius įvyks rug
sėjo mėn. 23 d., Ukrainiečių salėje, 
Lidcombe. Sudarant parengimų kalen
dorių Įsivėlė klaida, kur klaidingai 
nurodyta, kad M.P. Spaudos Balius 
įvyks rugsėjo mėn. 16 dieną.

M.P. Administracija
****

P RANEŠIMAS
Australijos Lietuvių Studentų Są

junga Melbourne praneša, kad 20 metų 
sąjungos gyvavimo sukakčiai atžymė
ti, studentai rengia, penktadienį, bir
želio mėn. 2 d., Melbourne universi
teto Union £uf. salėje, Union House 
Tin Alley gatvėje, graudi j ozinį balių, 
į kurį jau dabar prašo visus ruoštis 
atvykti ir tuomi padėti tinkamai at
švęsti sukaktį.

ALSS Sąjunga Melbourne
****

— Veteranų ligoninė Buff alo, New Yor
ke, JAV, prašo leisti kol kas 10 pacientų 
panaudoti širdies mušimui, tvarkyti atomi
nę energiją (prašytojų spėjimu, JAV tuo 
galėtų pasinaudoti iki 40 tūkst. ligonių), ir 
įtaisas veiktų iki 10 metų (baterijinis vei
kia lį — 2 m.).

L1ETUVHJLAID OJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

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

MtfSų PASTOGĖ
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

"OUR HAVEN”
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
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