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V LI KAS VEIKIA
LIETUVIAI! darbams. VLIKas kviečia visus lietu-

, visus remti Tautos Fondo pastangas.
Artėjant birželio įvykių sukakčiai Istorinės reikšmės Kauno įvykiai 

iš pavergtos Lietuvos atėjo žinia apie tegu, pažadina mus naujiems žygiams 
didvyrišką Romo Kalantos mirtį ir Kau-įamiems 
no gatvėse nuaidėjusį Lietuvos jauni
mo šauksmą: Laisvės Lietuvai! Tai 
yra ryškiausias įrodymas, kad Lietu
voje laisvės troškimas, nežiūrint oku
panto priespaudos, yra taip pat stip
rus, kaip 1941 metų sukilimo ir vėles
niųjų didvyriškų partizanų kovų metu. 
Nepaliaujamą lietuvių tautos laisvės 
troškimą ir didį ryžta, paskutiniuoju 
metu liudija Bražinskai, Kudirka, Si- 
mo.kaiciai, kun. Bubnys, kun. Zdeb- 

skis, kun. Šeškevičius, 17.000 tikin
čiųjų šauksmas ir daugybė kitų mums 
nežinomų laisvės žygių.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas visos kovojančios musų tau
tos vardu reiškia gilią pagarbą oku
puotame krašte didvyriškai šavo veik
smais įrodžiusiems tėvynės meilę bei 
ištikimybę jos laisvės idealui.

Laisvieji lietuviai! Demonstruo-

ir prasmingiems darbams, 
nes kai tėvynėje šaukiama “Laisvės 
Lietuvai”, mes negalime likti abejingi. 
Lietuva laukia mūsų darbų. Neapvil
tom jos!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas.

VLIKO RAŠTAS JUNGTINIU TAUTU 

GEN. SEKRETORIUI

Ryšium su okup. Lietuvos kata
likų protesto raštų, Vlikas š.m. gegu
žės 24 d. išsiuntė raštą Junt. Tautų 
Generaliniam Sekretoriui Kurt Wald- 
heimui. Prie rašto prijungti nuorašai 
dviejų dokumentų: Lietuvos katalikų 
kreipimasis į J. Tautų Gen. Sekretorių 
paruoštas 1972 m. vasario mėn., su 
17.000 parašų ir Lietuvos R. kataliku, 

kime! Juk mums negresia enkavedistai memorandumas Sovietų Sąjungos Ko- 
kaip mūsų broliams Kauno gatvėse. 
Šaukime “Laisvės Lietuvai”! kur tik 
galime! Juk mums už tai negresia nei 
kalėjimas, nei ištrėmimas. Rašykime 
peticijas ir reikalaukime Lietu ai lai- 
sve’s. ’’ 
kimės i, didįjį Kauno gatvėse nuskam
bėjusi, šauksmą: Laisve's Lietuvai!

Paskutinieji Kauno įvykiai sutei
kia ir Antrajam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui kitokią prasmę, 
kitus uždavinius.

Kaip praėjusiais metais, taip ir 
šiemet. Tautos Fondas birželio mėne
sį telkia lėšas Lietuvos laisvinimo
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AZIJOS PARAŠIUTININKAI
MALŠINO KAUNO RIAUŠES

Visi vieningai ir sutartinai jung- laptai Lietuve katalikų parašų.
Vlikas savo rašte J. Tautų Gen. 

Sekretoriui pažyme’jo, kad minėtų do
kumentų tikrumas oficialiai patvirtin
tas ir jie turėjo dideli, atgarsį pasau
lio spaudoje. Tačiau - pabrėžiama 
Vliko rašte - kelia ne tik mūsų rūpesti, 
bet taip pat neabejotinai dokumentus 
pasirašiusių nusivylimą tai, kad J. 
Tautų organizacija ligi šiol nėra pa
tvirtinusi minėtus dokumentus gavusi,

VLIKAS KREIPĖSI I VALST. SEKR. nors vienas M buvo skirtas Gen- Se' 
W.P. ROGERS kretoriui.

Vlikas š.m. gegužes 31 d. raštu (Nukelia į 2 tų P •)
kreipėsi į JAV Valst. Sekretorių Wil
liam P. Rogers, prijungęs sovietų oku
puotos Lietuvos katalikų pastarojo 
meto peticijas - protestus, skirtus J. 
Tautų Gen. Sekretoriui Kurt Waldheim 
ir Sovietų Sąjungos Komunistų Parti
jos Pirmajam Sekretoriui Leonidui 
Brežnevui.

Vlikas pažymėjo, kad tas 17.000 
Lietuvos katalikų protestas išryškina 
tebetęsiama religijos persekiojimą ir 
pagrindinių žmogaus teisių pažeidimą 
Lietuvoje. Lietuvių tautos . dauguma 
okupuotame krašte remia šių peticijų 
turinį bei dvasią. į tuos prašymus tu
rėtų atkreipti dėmesį ‘aukščiausieji 
civilizuoto pasaulio tribunolai’.

Vlikas, nurodęs, kad š.m. gegu
žės 24 d. minėti Lietuvos katalikų pro
testai buvo persiųsti J. Tautų Gen. 
Sekretoriui, toliau teigė: ‘Kadangi di
delio masto žmogaus teisių pažeidimo 
atvejai paprastai J.T. narių delegaci
jų pateikiami svarstyti atitinkamų ko
misijų darbotvarkėse, mes kreipiamės 
į Tamstą pavesti tai atlikti JAV De
legacijai J. Tautose. Toks veiksmas 
atitiktų JAV-biu, kaip žmogaus teisių 
pagrindinių saugotoju, vaidmeniui. 
Toks veiksmas taip pat parodytų ki
toms valstybėms, kad, nors JAV-bės 
ir siekia taikingo bendradarbiavimo 
bei sambūvio, tačiau jos tai nevykdo 
pavergtųjų tautų Rytų Europoje, ypa
tingai gi Lietuvoje, sąskaiton.

(Elta)

munistu Partijos generaliam sekre- 
munistų Partijos generaliniam sekre
toriui L. Brežnevui - šis memorandu
mas paruoštas 1971 m. sausio mėn.
Prie Vliko rašto dar prijungti du pus- nos Kaune’. Esą riaušės Kaune buvu

sios ‘aiškiai ryškiu debesiu šiaip ra
miame pono Brežnevo horizonte. Jos 
liudija: ne rusai sovietų piliečiai vis 
smarkiau protestuoja’. Pagal savait
raštį, ‘net švelniausias nepasitenki
nimo reiškimas Sovietų Sąjungoje 
griežtai baudžiamas, todėl tikro smur
to apraiška gali būti laikoma aiškiu 
nusivylimo išryškinimu. LIETUVIU 
RIAUŠĖS, TAI TIK VIRŠŪNĖ TO NA
CIONALISTINIO LEDYNO VIRŠŪNĖS, 
apie kurio apimtį niekas dar nežino’.

Esą Lietuvos, Ukrainos ir totų 
nerusų nepasitenkinimo reiškėjai su-

‘The Ekonomist’ laikraštis, rašy
damas apie prez. Nixono viešnagę 
Maskvoje, įdėjo antraštę ‘Blogos die-

V. Mykolaitis - Putinas

ŽUVUSIEMS PARTIZANAMS

Su bombom ., su gaisrais, su gaudžiančiais lėktuvais 
Suskambo Lietuva ir gedulo varpais.
Graudi minia, calūnai, karstai ir neštuvai 
Kaip juodas debesis pakibo ties kapais.

Gili, plati duobė, kokios nebuvo niekad, 
Ir graudus Requiem, ir aštrūs smilkalai. 
Pradėję laisvės žygį, greitai mus paliekat, 
Žalių Tėvynės sodų šaunūs sakalai!

Iš prievartos, apgaulės, melo to ir smurto 
Pakėlėte į saulę žvilgančius sparnus 
Parnešti mūsų žemei didžio laisvės turto, 
Narsa uždegti jaunus ir paguost senus.

Jus kritot nuo klastingos pikto priešo kulkos, 
Savu krauju atpirkę svetimas kaltes.
Ir štai, sudaužęs pančius, drąsiasparnių pulkas 
Tėvynės laisvės žygi iki galo tęs.

Gili, plati duobė tarp antkapiu, ir kryžių, 
O esat jus verti milžinkapio prie kelio, 
Kad tiems, kurie Tėvynę ginti pasiryžę, 
Per amžius žadintut kovos narsingą galią.

daro ‘specialų pavojų p. Brežnevui’. 
Kitoje vietoje britų savaitraštis nuro
do: ‘Kinijos europinis garsiakalbis, 
Albanijos spauda pasiskubino paskelb
ti apie riaušes Lietuvoje, kaip kova 
prieš Rusijos šovinizmą,. Brežnevo 
Kremliuje (prez. Nixono buvimo metu) 
rodyta šypsena, pasak laikraščio, ga
li būti, nuslėpė rūpestį dėl pastaro
sios savaitės žinių iš Kauno. ‘'Lietu
vos protestai’ - apie tai kitoje vietoje 
rašė ‘The Ekonomist’ savaitraštis 
Londone. Korespondento pranešime 
pažymėta: ligi šiol galvota, kad nepa
sitenkinimą reikšdavo tik sovietų žy
dai bei smulki rusų intelektualų grupė. 
Tačiau gegužės 18-19 Kauno gatvėse 
demonstravę tūkstančiai Lietuvos jau
nuolių nebuvo nei žydai, nei intelek
tualai. Juos numalšino milicija bei 
atgabenti parašiutininkų daliniai.

Laikraštis priminė, kad Sovietų 
Sąjungoje didelės riaušės prieš tai 
įvykusios 1962 m. birželio mėn. Novo- 
cerkasko mieste išėjus i gatves tūks
tančiams darbininkų, šeimininkių ir 
studentų. Jie protestavo prieš maisto 
kainas. Ir tuo atvejų, kaip Kaune, 
įstaigos nusprendusios panaudoti ne 
vietos, bet iš kitur atgabentus dali
nius. Vėliau įvyko ir kiti protestai. 
Tačiau, pabrėžia Londono ‘The Eko- 
mist‘, ‘KAUNO RIAUŠIŲ DIDYBE 
BUVO NEPAPRASTA’. Priminęs S. 
Kudirkos atveji, ir katalikų protestus, 
savaitraštis teigia, kad visi protestų 
reiškėjai kalba kaip katalikai ir kaip 
lietuviai. Jie protestavo, iš tikrųjų, 
‘prieš neatodairišką savo krašto rusi
nimą, krašto, per prievarta, okupuoto 
prieš 30 metų’.

Lenkų dienraštis ‘Dziennik Pols- 
ki’ geg. 23 d. pirmame-puslapy pažy
mėjo, kad kruvinas riaušės Kaune ‘nu
malšino iš Azijos atgabenti parašiu
tininkai’.

Dienraštis, primines ‘Kauno Tie
sos’ (geg. 20 d.) žinia apie Romą Ka
lantą tariamai buvus protiniai nesvei
ku, nurodė: ‘jau tas faktas, kad tiek 
stengtasi suniekinti Kalantos žygį, 
liudija apie Kauno riaušių nepaprastą 
apimtį’.

1941. VI. 29 (Elta)
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REVOLIUCIJOJE MŪSŲ VILTYS

Žmonija savo ilgoje istorijoje 
daug kartu, naudojosi revoliucija. Dva
sinė žmogaus prigimtis reikalauja pa
žangos. Labai dažnai trukdo socialinė 
santvarka, seni įsigalėję įstatymai 
užtvenkia natūralią pažangos srovę ir 
tada neišvengiamai pasireiškia revo
liucija.

Praeitų šimtmečiu, socialinis žmo
nių susiskirstymas i, luomus ir taip 
vadinamas socialinis teisingumas bu
vo apgailėtinoje padėtyje. Daugelis 
šviesių protų ir geros širdies žmonių 
žiūrėjo i tai kaip į didelę skriaudą 
daroma didžiajai žmonijos daliai dar
bininkijai, jie reikalavo teisingumo, 
lygybės, laisvės. Ir jie už tuos idealus 
kovojo ir mirė. Jie laimėjo ir mirė kaip 
auka. i';

Didysis paradoksas yra tame, kad 
jau laimėjimę gludi pralaimėjimo šak
nys. Pasislėpęs piktas egoistinis in
teresas joja ant spalvingos ir patrau
klios idėjos. Žmonija mato raitelį bet 
hėmato kas sėdi balne, ir čia yra re
voliucijų tragiškoji pusė. Komunistų 
revoliucija laimėjo Rusijos imperiją, 
Vakarų pasaulis pažiūrėjo kaip į ek
sperimentą. Ir daugiau kaip penkios 
dešimtis metų Sovietų Komunistų par
tija daro ant žmogaus eksperimentus 
jį visaip prievartaudama. Per ta pen
kias dešimtis metų ji nepadarė jokios 
pažangos, priešingai, ji suskirstė vi
suomenę į dar didesnius luominius 
skirtumus, su didesnėm privilegijom. 
Vietoje laisvės Įvedė absoliučią prie
vartą net tikėjimo srityje, ateizmas 
yra tapęs valstybine religija, vietoje 
teisingumo - jėgą ir terorą, vietoje 
draugiškumo - neapykantą, vietoj tie
sos- melą ir t.t.

Žmogus ir tautos negali kitaip 
išsigelbėti kaip tik organizuodamos 
naują revoliuciją. Toji naujoji revo
liucija prieš Sovietų diktatūrą ir ab
soliutų dominavimą bei rusišką imper
ializmą jau senai reiškiasi ne tik pa
vergtose tautose, bet ir pačioje Rusi
joje. Laisvas žmogus negali pakęsti 
to dvasinio kalėjimo, tos prievartos, 
tų eksperimentų, to suniekinimo žmo
gau s-

Daug kartų girdėjome Ukrainiečių 
tautos atkakli pasipriešinimą, Vengrų 
Lenkų, Cekoslovakų sukilimus ir da
bar Lietuvių.Tai neišvengiamas žmo - 
gaus dvasios reiškinys, jis būtinas 
pažangai, jis būtinas žmogaus didybei 
ir laisvei apsireikšti. Garbė yra tiems 
žmonėms ir toms tautoms pas kuriuos 
ta dvasia apsireiškia.

Romo Kalantos mirtis mums pri
mina kunigaikščio Margio mirtį, skir
tingose situacijose ta pati idėja - ne
busime svetimųjų vergais. Išigelbėji- 
mas ateis per pasipriešinimą ir revo
liucijas, ir čia yra mūsų viltys.

am*♦**

Melbourne lietuvių demonstracijos (1972.5.27) prieš komunistinį 
genocidą ir religijos persekiojimą Lietuvoje. Nuotr. A. Butkūno

KASDIENIAI APMĄSTYMAI
J. Slavėnas

6. Dar kartą pasvarstytina
Šiandien norima paliesti klausi

mą, apie kurį jau seniau buvo rašyta, 
bet dėl kurio susilaukta labai mažai 
dėmesio. O tai skelbimai musų perijo- 
dinėje spaudoje.

Skaitydami australų laikraščius, 
klausydami radijo ar žiūrėdami televi
zijos, būdami kine, gatvėj, geležinke
lio stoty, autobuse, vagone - visur 
matome, girdime, skaitome įvairių 
įvairiausius pranešimus, skelbimus, 
prekių ar patarnavimų gyrimus. Per 
metus Australijoje šios rūšies bizniui 
išleidžiama iki 400 milijonų dolerių. 
Įvairių įvairiausiais būdais skelbiasi, 
reklamuojasi, duoda apie save žinoti 
stambiausi gamintojai, prekybininkai 
ir tik kuklią dirbtuvėlę turį ar amatu 
besi verčią amatininkai. O ir šiaip 
kiekvienas turis ką parduoti ar norįs 
pirkti ieško kur nors pasiskelbti. Mums 
tie nuolatiniai, visur matomi ir girdi
mi reklavimai kartais Įkyrūs, nuobodūs. 
Bet noromis, nenoromis mes į juos 
žiūrime, jų klausomės, juos skaitome 
ir, kai prireikia kokio daikto ar patar
navimo, jais naudojamės. Reklamavi
mas, skelbimai šiais laikais yra ne
išvengiami, nes jie suveda naudotoją 
su gamintoju, su paskirstymo tarpinin
ku, reikalaujantį patarnavimo su tą 
patarnavimą galinčiu atlikti ir atvirkš
čiai.

Kiekvieną savaitę (kai kur du 
kartu per savaitę) įmetama mums vel
tui į daržą laikraštėliai, kuriuose mes 
galime rasti visokių žinių, kurios 
mums kasdieniniame gyvenime gali 
būti reikalingos. Čia skelbiasi Įmonės, 
krautuvės, pilna visokių 'specials’, 
skelbiasi smulkūs amatininkai, skel
biasi kas ko ieško ar turi parduoti, 
keisti ir t.t. Mums tie laikraštėliai 
dažnai nereikalingi, kartais neskaitė 
metame i šiukšles, bet kai ko prirei
kia imame juos į rankas ir randame. 
Dauguma tuos laikraštėliuose besi
skelbiančių yra nuolatiniai, jų skel
bimai randami kas savaitę tie patys. 
Tas daroma todėl, kad išeina besiskel-

LIETUVIAI KALIFORNIJOJ 
PROTESTUOJA

Ryšium su riaušėmis Kaune mūši.) ben
dradarbis Vyt. Kašelionis rašo:

ROMAS KALANTA PASIAUKAVO
LIETUVIUI TAUTOS GARBEI 

Jo pagerbimui Los Angeles lietuviai 
demonstravo dvi dieni, skelbdami:

LAISVĖS LIETUVAI DABAR!
JAUNAS LIETUVIS SUSIDEGINO 

LAISVO PASAULIO GYNIMUI. Taip 
skambėjo vienas iš kelių dešimčių 
plakatų, 1972 gegužės 22 d. (pirma
dienio) ryte, nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. 
dienos, nešiotų Los Angeles, Calif, 
miesto centre, prie Federal Building. 

biančiam pigiau, o tam, kuriam uis 
skelbimais tenka pasinaudoti, yra 
daug patogiau - nėra reikalo ieškoti 
senų numerių, nes mažai kas juos ir 
saugo.

Nesenai teko skaityti, kad viena
me krašte, taupumo sumetimais, buvo 
sumažinti skelbimai ir reklamos tokio 
populiaraus tame krašte dalyko, kaip 
Coca Cola. Nors tas skystys visų bu
vo nuo senai puikiai žinomas ir mėgia
mas, jo pardavimas kasdien pradėjo 
maže’ti. Nors žmonės prie ko nors ir 
pripratę, bet jiem reikia dar nuolat 
priminti.

Tokie skelbimai labai paremtų 
mūsų spaudą, o tie kurie skelbiasi 
nedaug ką prarastų, turint galvoje kad 
tos išlaidas už skelbimus galima įra
šyti i biznio išlaidas ir sumažinti ata
tinkamai aptaksojamas pajamas. (Ame
rikoje ir Australijoje žmones daug au
koja ir tas aukas nurašo kaip Public 
relation palaikymui sąryšyje su pro
fesija ar bizniu. Tai galėtu padaryti 
ypač mūsų gydytojai, kurie skelbimus 
negali savo profesijoj pasigarsinti. 
Red.),

Žvilgterėję į kitų tautybių ’Austra
lijoje leidžiamus laikraščius, pav. 
lenkų, italų, vokiečių, graikų ir kit. 
mes pamatysime, kad ten Įvairių skel
bimų labai daug ir net palyginti nega
lima su mūsų spaudoje randamu kiekiu. 
Gal kas pasakys, kad tos tautinės 
grupės yra gausesnės už mus, kad 
daugiau turi įvairių prekybininkų, pra
moninkų visokių profesijų žmonių, 
amatininkų ir pan. Taigi daug kas yra 
skelbtino, o iš kitos pusės tie skelbi
mai skelbėjam yra naudingi. Mūsų gi 
bendruomenė negausi ir be skelbimų 
vieni apie kitus viską žinome.

Tokiuose tvirtinimuose yra tiesos. 
Mus nedaug ir gal nevisada duosis 
pajusti savo tautiečių parama, tų skel
bimu sužadinta. Bet vis tik bus. Yra 
betgi. visa eilė kitų priežasčių, dėl 
kurių verta mūsų spaudoje skelbtis, 
bet apie tai kitame straipsnelyje.

****

Netoli trijų šimtų, lietuvių tvar
kingai vaikščiojo nešini apie 30 pla
katu. Štai, jauna s'eima vežasi kūdikė
lį su plakatu: Rusai draudžia tikėti 
i Dievą. Baltiečiai taip pat yra žmo
nės. Lietuvis R. Kalanta susidegino 
už laisvą pasauli,, protestuodamas 
prieš komunizmą. Laisvės Lietuvai 
dabar! Prezidentai Nixon, reikalauki 
Lietuvai laisvės! Sovietai persekioja 
žmones. Lietuviai kovoja už laisvo 
pasaulio laisve. Ir t.t.

Tos dienos vakare pagrindinės 
amerikiečių televizijos stotys Los 
Angeles davė tų demonstracijų vaiz
dus. Viena stotis pradėjo nuo žemė< 
lapio, kurio pagrindinis taškas Kau
nas, nupaišytas raudona kraujo spal
va. Davė trumpą lietuvių tautos pasku
tinių dešimtmečiu kovos santrauką, 
pasakydami, kad taip kovojanti tauta, 
kokia yra lietuvių tauta, vistiek lai
mės.

Los Angeles lietuvius pasiekė 
žinios, kad panašias demonstracijas 
pravedė visos pagrindinės lietuvių 
kolonijos JAV-se. Nuo savęs norisi 
paprašyti, jei kitos, mažesnes, jei ne
būtų paragintos, turėtų pačios susi
prasti, parengti kokį atsišaukimą, nu
nešti į televiziją ar redakciją su ke
letu atstovų, ar pan. Kiekviena kovos 
priemonė naudinga.
LIETUVOS HIMNAS KARDINOLO 
BAŽNYČIOJE. LIETUVAI LAISVES 
REIKALAUJANTIEJI PLAKATAI 
PRIEŠ McGOVERN AKIS.

Sėkminga gegužės 22 d. demons
tracija nepatenkino lietuviu. Jie ma
ne, kad reikia daugiau talkinti paverg
tų lietuvių priespaudai garsinti, žuvu
sio Romo (Romano) Kalantos pasiau-

VLIKO RASTAS

. y S4 K -GEN. SEKRETORIUI 
(Atkelia įš 1 psl.)

Vlikas savo rašte toliau nurodė, 
kad reikalas ginti žmogaus teises - 
visur ten, kur jos pažeidžiamos - tai 
viena pagrindinių pačios organizacijos 
gyvavimo priežasčių. Tų protestų au
toriai, kreipėsi į J. Tautų Gen. Sekre
torių, teigia Vlikas, visiškai gerai 
numano tos organizacijos vaidmenį. 
Tie autoriai pažymėjo, kad jų kreipi
masis turėtų atsidurti “atitinkamuose 
kanaluose”, ypač, kai “Lietuva nėra 
atstovaujama J. Tautų organizacijoje”

Savo rašto pabaigoje Vlikas pasi
teiravo Gen. Sekretoriaus, kokių žy
gių, ryšium su minėtais dokumentais 
(Lietuvos katalikų skundu), lauktina 
ateity. (Seka dokumentai ir parašų 
pavyzdžiai).

(ELTA)
*****

kavimui pagerbti.
Kai susidegino savo tautos gar

bei čekas Jan Palach, visas pasaulis 
jaudinosi, rašė, kalbėjo. Čia nema
žesnės reikšmės įvykis, bet kadangi 
atliktas lietuvio, tai nustumiamas už- 
maršin. Lietuviai, neleiskite dideliam 
įvykiui paskęsti užuomaršyję! R. Ka
lantos karžygiškas įvykis vertas ge
riausių rašytojų, dailininkų, meninin
kų kūrybos.

Antroji Los Angeles lietuvių de
monstracija įvyko 1972 gegužės 24 d. 
vakare, pradedant 7 vai. 30 min.,Rin
kimosi vieta St. Basil maldykla, tur
tingojo Wilshire rajono centre, pasi- 
puošųsio puikiausiomis parduotuvėmis, 
moderniais pastatais. Bažnyčios rezi
duojantis dvasininkas yra kardinolas 
McIntyre, jau pensininkas. Maldykla 
nauja, didelė, moderni, graži, bet šal
tokos nuotaikos viduje.

Ten sugiedota Marija, Marija ir 
lietuvių Tautos Himnas.

Netrukus prie švento Bazilijaus 
(St. Bazil) maldyklos susirinkusiems 
demonstrantams vadovai išdalino žva
kes. Buvo vėjuota, bet daugelis vis
tiek užsidegė, nors daugeli žvakių 
vėjas tuoj užpūtė. Didesnė vilkstinė 
nei gegužės 22 d., kelių šimtų žmo
nių, pajudėjo link McGovern pagrindi
nės būstinės, kur jis netrukus turėjo 
atvykti ir pasakyti kalbą. Kaip žino
ma, McGovern yra vienas demokratų 
kandidatas į šiais metais Įvykstančius 
JAV prezidentinius rinkimus, dabar 
turintis daugiausia už ji pasisakiusių 
atstovų. Deja, kai kurie McGovern pa
sisakymai yra nepriimtini lietuviams 
ir Kalifornijoje negirdėjau, kad bent 
koks lietuvis linkęs balsuoti už Mc
Govern.

Gabalą paėjus vilkstinė pasisuko 
atgal. Kodėl, kodėl? - nepatenkinti ir 
nustebę lietuviai klausinėjo.. Girdėjo
si atsakymų, kad toliau žygiuoti nesu
tikęs klebonas kun. Kučingis, nes 
esą, galį būti susikirtimų su McGovern 
šalininkais.

Daugeliui demonstrantų tokie ar
gumentai atrodė nepriimtini, ir jie, iš 
naujo persiorganizavę, pasuko tiesiai 
prie McGovern pagrindinės kalbėjimo 
vietos.

Pakeliui gausiai amerikiečiu pub
likai dalinti tuo reikalu parengti atsi' 
šaukimai.

Netrukus plakatas atsirado mano 
rankose. Viena jo pusė sakė: Laisvės 
Lietuvai dabar. Antfbji pusė: Sovietai 
persekioja religija. Po abiejais šū-: 
kiais pasirašyčiau.

Drauge traukia apie 30 plakatų 
ir dar išsilaikiusių apie porą šimtų 
lietuvių, daugumoje jaunimas. Reikia 
pažymėti, jaunimas buvo aktyviausias 
ir daugiausiai pasiaukojantis. Ypač 
veiklus besiruošąntieji važiuoti į Jau
nimo Kongresą Čikagoje. Jie nešiojo 
plakatus, jie nemaža nupaišė, jie rinko 
parašus po peticijomis, jie kalbėjosi 
su amerikiečiais ir spauda, jie buvo 
visko kraujas.

(Nukelta į 5 puML)
Mūsų Pastoge Nr.24 1972.6.19 psl.2
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40 TARPTAUTINIO EUCHARISTINIO 
KONGRESO OFICIALUS ŽENKLAS

Apskritimas centre simboliškai vaizduoja Eucharistiją os
tijos formoje, kartu primena žemės rutulį, atsižvelgiant j Kon
greso tarptautinį pobūdį, išorinės storos linijos simbolizuoja 
šv. Mišių taurę, kurios vidus skirtas ostijos laikymui. Storo
sios linijos savo susitinkančiam ir kylančiam judesyje vaizduo
ja tikinčiųjų vienas su kitu susitikimą Melbourne. Visas sim
bolis vaizduoja ir žmogaus virš galvos iškeitęs rankas Dievo 
garbinimui.

Sis Kongreso simbolinis ženklas yra registruotas, kad bet kur 
pasaulyje jis gali būti spaudoje panaudotas tik gavus Kongre
so organizatorių leidimą. Tėviškės Aidų redakcija iš organi
zatorių gavo šią klišelę, paženklinti Kongreso žinias ir kitą 
mažesnę, — skirtą Kongreso Maldos lietuviškojo vertimo lape
lių atspausdinimui. Toks yra oficialus Kongreso ženklo aiški
namas, atspausdintas "Congress News".

Kongreso šūkis yra paimtas iš Kristaus žodžių, pasakytų 
Paskutinės Vakarienės metu: "MYLĖKITE VIENAS KI
TĄ, -KAIP AŠ JUS MYLĖJAU". Šį Kongreso šūkį parinko 
popiežius Paulius V9.
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Šv. Patriko Katedra Melbourne

LIADIES KONGRESAS
S. Gaidelis, S.J.

TARPTAUTINIU EUCHARISTINIU 
KONGRESU ISTORIJA

Eucharistinių kongresu pradžia 
rišasi su dviejų pamaldžių prancūzų 
vardais: Marija Tamižje (Tamisier) ir 
šventuoju Petru Julijonu Eimardu (Ey
mard). Sąjūdžio iniciatorė laikoma M. 
Tamizje, kuri rėmėsi šventojo inspi
ruojančiu mokslu. Ji stebėdama daž
nus kongresus, ruošiamus politinio, 
medicinos, teisių ir kitų mokslo sri
čių klausimams spręsti, priėjo išva
dos, kad būtų labai naudinga organi
zuoti pamokančius kongresus ir daug 
kilnesniems dalykams, pavyzdžiui, 
Švenčiausiajam Sakramentui pagerbti 
irutiesoms apie eucharistini Išganyto
ją.-pagilinti. Šiai savo idėjai įgyven
dinti, ji pašventė daug laiko ir ryžto. 
Taip atsirado labai svarbus sąjūdis, 
kurio autorė yra pasaulietė. Ji, netu

rėdama jokio oficialaus posto Bažny
čioje^ sugebėjo Įsteigti užsimojimą, 
kurio- reikšmė laikui bėgant nemažėja, 
bet vis auga. Skleisdama kongresų 
ide’ja, ji tapo labai naudingu Dievo 
Apvaizdos įrankiu katalikų Bažnyčio
je.

Pirmasis eucharistinis kongresas 
M. Tamizje pastangomis buvo suruos"- 
tas 1881 metais jos gyvenamoje vieto
je Lilje (Lille) miestelyje, Prancūzi
joje. Tai nebuvo gausus suvažiavimas. 
Jame dalyvavo vos du vyskupai ir 
apie 500 dalyvių. Kongresų iniciato
rė mirė 1910 metais, sulaukus savo 
amžiuje 20 eucharistinių kongresų, 
kurie buvo organizuojami pasaulio 
garsiose sostinėse - Paryžiuje, Lon
done, Romoje ir. Jeruzalėje. Prie kon
gresų organizavimo prisidėjo dvasiš
kąja ir Įvairių kraštų pasauliečiai.

90 metų bėgyje buvo suruošti iš 
viso 39 eucharistiniai pasaulinio mas
to suvažiavimai. Pastaruoju metu jie 
ruošiami kas ketvirti metai. Kongre
sams organizuoti Romoje yra Įsteigta 
taip vadinamoji pastovi komisija tarp
tautiniams eucharistiniams kongre
sams. Ji 1969 metais gruodžio 3 die
na paskelbė, kad sekantis kongresas 
vyks Melbourne, 1973 metais vasario 
mėnesyje. Šiuomi Australijos kat. 
Bažnyčios vyriausybei tapo patikėtas 
svarbus uždavinys -*3 metų bėgyje 

suorganizuoti pasaulinio masto sąskri- 
dĮ, išjudinant visas kontinento pajė
gas. Be tiesioginių tikslų 40 eucha
ristinio kongreso vadovybė užsibrėžė 
dar ir kitą tikslą, būtent, nagrinėti ir 
spręsti ekonomiškai atsilikusių tautų 
problemas šiame kontinente ir užsie
nyje. Melbourne vyksiantis kongresas 
pavadintas ‘liaudies kongresu*.

40-sis eucharistinis kongresas 
bus jau antrasis šiame kontinente 45 
metų bėgyje. Pirmasis vyko 1928 me
tais Sydnejuje kaip 29 eucharistinis 
sąskridis. Tai buvo grandiozinis Įvy
kis australiško kontinento mastu ir 
ypač reikšmingas pačiai Naujosios 
Valijos sostinei Sydnėjui.’

Ruošos darbai planuojamam 40 
eucharistiniam kongresui šiuo metu 
vyksta pilnu tempu dviems kryptims - 
dvasinio atgimimo ir administracinėje 
srityje. Viktorijos 200 parapijose pra
vedamos specialios dvisavaitinės mi
sijos, organizuojamos taip vadinamos 
piligrimų procesijos, naktinės Šven
čiausiojo adoracijos, iškilmingos pa
maldos katedroje ir miesto sverbesnė- 
se bažnyčiose, ruošiamos ekumenines 
sueigos ir dažnai pravedamos diskusi
jos religinėmis temomis, kuriose da
lyvauja gausiai senimas ir jaunimas. 
Administraciniai organai plačiu mastu 
rūpinasi svečių priėmimu ir apgyvendi
nimu kongreso savaitėje nuo 1973 m. 
vasario 18 iki vasario 25 dienos.

Kongresui pasirinktas motto yra 
Šv. Rašto žodžiai: ‘Mylėkite viens 
kitą, kaip aš jus mylėjau’ Jn.15.12. 
Juos pasirinko pats popiežius Jo Šven
tenybė Paulius VI, kuris žada daly
vauti kongrese asmeniškai.

Mūsų kun. kapelionai dažnai kvie
čiami dalyvauti pasiruošimų kongre
sui programose. Neaplenkiami ir pa
sauliečiai. Lietuvius posėdžiuose lig- 
šiol atstovavo p. J. Petraitis ir p. A. 
Bakaitis. Pastarasis yra kviestas būti 
vertėju ir spaudos atstovu. 40-tame 
tarptautiniame eucharistiniame kon
grese, kas liečia lietuvių pasiruošimą, 
vadovauja Lietuvių Katalikų Federa
cijos valdyba, ryšyje su Lietuvių 
Bendruomenės vadovybe.

****

Čia spausdiname pirmąjį spaudo
je pasirodžiusi eilerašti Romo Kalan
tos garbei sukurtą. Iš Europos Lietu-- 
vio.

Red.

J. Ku - nis,

ROMANUI TALANTAI

Suposi debesys. Žaidė žydrynėje.
Medžiuose paukščiai pavasariu džiaugės 
Muistėsi nerimas tavo krūtinėje, 
kaip laisvės šauksmas, į vidų įaugęs.

Saulė į debesį smigo. Pasislėpė.
Baltos ramunės aisiai susiūbavo.
Vėtros, aplaužusios ąžuolus, įkvėpė 
meilę šiai žemei krūtinėje tavo.

Debesys plyšo, vėl nutvieskė parką šį 
kaip žynys laisvės kaitrus spindulėlis. 
„Tautos gyvybe, krauju laisvę perkasi!“ 
kužda ir stiprina didvyrių vėlės.

— Mano Tėvyne, skausmu išrasojusi, 
laisvės žibintu aukoju jaunystę!..
----------- Slepiasi saulė, skausmu apsiklojusi;
liepsnos, kaip lauko aguonos, pražysta

Už rūtų žemę ir laisvę spragsėdami, 
jį išbučiuoja ugniniai liežuviai.

aisvės liepsna degdami ir tikėdami, 
ryžto ugnim suliepsnoja lietuviai

ir apkabina, bučiuoja, sudegina , 
kaip tėvų žemės šios meilė ugninga, — 
Simas Kudirka grandinėm sužvangina, 
Talantos šauksmas į mus iešmais sminga.
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Sibiro taigose, miestuos, kalėjime, 
plieno šaktose, kolchozuose, girioj 
Amžiais dėl laisvės aukų tiek sudėjome, — 
dulkės Talanto kaip žvaigždės pabiro.

72. V. 25.
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AIDAI nr. 3 iliustruotas 
dail. Henriko Šalkausko 
tapybos kūriniais, net 7 
paveikslai atspausdinti. 
Norėdami supažindinti MP 
skaitytojus su mūsų iškil
iuoju dailininku, čia per
sispausdiname straipsnį iš 
minimo žurnalo.

Red.

Australijos lietuviai dailininkai 
įsijungė į vietinį dailės gyvenimų 
daug intymiau negu kituose kran
tuose. Galima sakyti, kad jie yra 
to kraSto “pilnateisiai piliečiai” ir 
kaip dailininkai. Henrikas Šalkaus
kas tarp jų pirmauja.

Šiandien jau viduriniosios kartos 
atstovas (gimęs 1925 Kaune), H. 
Šalkauskas yra Freiburgo Ecole dės 
Arts et Metiers mokyklos auklėti
nis (1946 - 49). įSvykęs Australijon 
1949, netrukus įsijungė į kūrybinį 
ir organizacinį australų dailės pa
saulį. Sydney grafikų-draugijos vie
nas narių steigėjų, Šiuo metu jis yra 
ir Australijos dabartinio meno 
draugijos (Contemporary Art So
ciety) vicepirmininkas, be to, pri
klauso Australų akvarelės institu
tui (Australian Watercolour Insti
tute). Per intensyvaus darbo de
šimtmetį jis pasiekė tokio lygio ir 
prestižo, kad tapo australų dailės 
atstovu ir tarptautinėse parodose. 
1960 dalyvavo Tokijo II (1962 — 
ir III)' tarptautinėj grafikos biena
lėj ir 15 australų dailininkų paro
doj Londone, 1961 — Sao Paulo VI 
bienalėj, 1963 — Ljubljanos V 
tarptautinėj grafikos meno parodoj, 
1964 — Lugano tarptautinėj grafi
kos ir piešinių parodoj, 1965 — 
Tokijo jaunųjų Australijos tapyto
jų parodoj, 1966 - 67 — trijose 
australų dailės parodose JAV. 1969 
dalyvavo Tokijo tarptautinėj jau
nųjų tapytojų parodoj ir joj laimė
jo premiją (Exhibition Award). Iš 
viso H. Šalkauskas įvairiose paro
dose jau yra laimėjęs 44 premijas. 
Tai rodo ir jo aktyvumą, ir sulauk
tą pripažinimą. Individualinių paro
dų 1961 - 69 laikotarpy buvo su
rengęs 6: po dvi Sydney ir Mel
bourne, po 1 Adelaidėj ir Canber- 
roj. Pereitais metais jis surengė 
tris individualines savo darbų paro
das: Melbourne, Sydney ir Brisba- 
nėj. Jo darbų yra įsigiję Australi
jos didžiosios dailės galerijos, kaip 
Canberros Commonwealth Collec
tion, Art Gallery of N. S. W., Na-

A. Binkevičiu'tė-Gučiuvienė.

SYDNĖJAUS OPERA ADELAIDĖJE
1972 metu operos gastrolių, metu 

laimei ir Adelaide nebuvo aplenkta, 
kaip jai įvyko praėjusiais metais.

Si kartą opera pateikė Adelaidei 
tris pastatymus: G. Puccini “La Bo- 
heme”, vieno spektaklio programoje 
neišskiriamus “Siamo dvynukus” - 
dvi operas: P. Mascagni “Cavaleria 
Rusticana” ir R. Leoncovallo “Pag- 
liacci” ir R. Strausso “Der Rosen- 
kavalier”.

Bendras spektaklių įspūdis, kad 
Australų Opera vis aukščiau iškelia 
savo vėliavą, o su “Der Rosenkava- 
lięr” jau net PERAUGO savo kraštą.

Sveikintina, kad Valstybės Iždas 
teikia Operos Company nuolatines pa
šalpas. Operos kasa reikšmingai taip 
pat papildo ir mecenatai, kurie čia 
vadinami “The Friends”. Įdomumui 
galima paminėti, kad paskutiniais me
tais jie sudėjo kolektyvo veiklai net 
120.000 dolerių. Tokios paramos įga
lina kviesti iš užjūrio aukštos klasės 
vadovus: dirigentus, režisierius ir dai
lininkus, praturtinti pastatymus ir pa
pildyti kolektyvą jaunais menininkais, 
kurie autoritetingų vadovų priežiūroje 
ir įtakoje turi galimybės bręsti ir vys
tytis į pirmaeilius solistus. Tokių są
lygų dėka “Bohemoje” jaunas tenoras 
Anson Aston užsiprezentavo kaip vis
pusiškai puikus Rodolfo, kita jauna 
solistė Eilene Hannan debiutavusi 
pagrindinėje švelnios ir nelaimingos
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tional Gallery of Victoria ir kt., 
taip pat Canberros, Pertho, Mel
bourne (Monash) ir Aucklando 
universitetai.

Pradžioje H. Šalkauskas dirbo 
grafikoje, kaip jis pastebi, gal būt, 
ir dėl to, kad Australijoje grafika 
buvo visiškai užmiršta. Apie 1960- 
61 laimėjęs “kovą”, ėmė domėtis 
kitomis meninės išraiškos formo
mis. Apie jo kūrybos kelią Sydney 
universiteto studentė C. M. Burke 
yra parašiusi darbą gauti bakalau
ro laipsniui. Kaip šiame darbe ji 
analizuoja, H. Šalkauskas savo me
džio ir lino raižinių viršūnę pasie
kė 1962 metų linoraižiniu “Saulė 
visados yra užpakaly”. Bet jau 1961 
pradėjo eksperimentuoti su kitomis 
technikomis. Buvo susidomėjęs se- 
rigrafu, kuris jam teikė tokių pat 
galimybių, kaip monotipas. Apie 
1964 ėmė ryškėti jo tendencija sa
vo meną paprastinti, redukuoti mo
tyvų skaičių, ‘daugiau pasakyti su 
mažiau’, nors dėl to ir nepraran
dant savo asmeniškumo. Pastarai
siais šešeriais metais (nuo 1964) 
nuo grafikos .jis yra perėjęs į ta
pybą, kurioj, C. M. Burke žodžiais, 
taip pat išlaiko ryškiai asmenišką 
ir grafišką charakterį. Būtent: iš
skiria jį iš Sydney abstraktinių 
ekspresionistų jautrumas ir darnu
mas (sensitivity and coherence).

L. Urv.

Mimi rolėje, susilaukė žiūrovu šilto 
pritarimo ir simpatijų.

Donald Shanks (filosofas Colline) 
ypatingai jautriai atliko žinomą su se
nu apsiaustu atsisveikinimo ariją.

Mūsų mielas tautietis Paulius 
Rūtenis, nors ir neturėjo šioje operoje 
didesnio vaidmens kaipo solistas, 
buvo tačiau aktyvus net dviejuose 
išėjimuose: antrame veiksme spalvin
go choro minioje atvaizduodamas ci
lindruotą, pirštiniuotą poną, o trečia
me - muito inspektoriaus asmenyje 
persimetė trumpu dialogu su Mimi.

“Bohema” dainuojama originale - 
italų kalba. Puiki Stephen Hall reži
sūra. Įgudęs dirigentas William Reid 
pravedė spektaklį labai intensyviai, 
tuo pagyvindamas, kaip priimta galvoti 
kiek nuobodoką, liūdna “Bohemos” 
operos fabulą. Scenos apipavidalini
mas talentingo dailininko Tom Ling- 
wood.

Entuziastingi auditorijos plojimai 
aidėjo ne vien po kiekvienos solistų 
pagrindinės arijos, bet net antrojo 
veiksmo puikiomis spalvingoms deko
racijoms.

“Cavaleria Rusticana” ir “Pag-Z 
liacci” (pastatymas irgi Stephen Hall) 
žavėjo be priekaišto atliktais Desmond 
Digby scenovaizdžiais, gražiomis mi- 
sanscenomis ir įspūdingais chorais, 
kuriems spontaniškai buvo plota.

Pirmoje operoje nelaiminga meilė 
skaudžiai ir emocingai išgyveno Su
zanne Steele (Santuzza) gera buvo 
Rosina Raisbeck (Mamma Lucia), ku 
riai labai atitiko vaidmuo ir balso ir 

išvaizdos atžvilgiu.
Kitoje operoje Pajaco vaidmenyje 

italas Umberto Borso (ilgesni laiką 
kolektyve užsiviešėjęs “guest artist”) 
sukūrė pasigėrėtiną Canio. Garsiąją 
ariją “Juokis Pajacai” jis atliko su
krečiamai dramatiniai, nepagailėdamas 
savo turtingų vokalinių išgalių.

Ypatingo dėmesio vertas ir Ro
bert Simmons - klounas Tonio. Šiltas 
ir skambus baritonas. Jo atlikta pro
logo arija užimponavo ir vokaline ir 
vaidybine interpretacija.

Tinkamai papildė spektaklį Mau
reen Howard (Colombina) ir kiti ma
žesnėse rolėse.

Pauliui Rūteniui abejose operose 
buvo režisieriaus paskirti vaidybiniai 
momentai, kuriuos jis gabiai papildė 
scenine akcija.

Abi operos dainuojamos italų kal
ba. Dirigentas Vanco Cavdarski spek
taklį vedė temperamentingai ir pagau
nančiai.

Didžiausios reikšmės kolektyvo 
pasieka yra R. Strausso “Der Rosen- 
kavalier” pastatymas. Šis veikalas 
nėra lengvai įkandomas ir net ne visi 
didesni Europos bei Amerikos teatrai 
turi jį savo repertuare. Nors šios op
eros muzika nėra tiek sudėtinga, kaip 
pav. kitų jo operų: “Salome”, “Elek
tra”, bet vistiek reikalauja iš dainin
inkų vispusiško profesinio subrendimo. 
Čia nėra įprastų arijų, kuriomis so
listai paperka klausytojus. Opera, su
kurta pagal garsaus rašytojo Hugo von 
Hof manus tahl libretto, galėtų būti pa
vadinta muzikinė komedija. Veikalas
reikalauja taip pat ir turtingo sceninio 
apipavidalinimo. Šio kūrinio pastatymu 
pareikalavusio arti 100,000 dolerių, 
Australų Opera peržengė “aukštą slen
kstį” ir atsirado pajėgiausių teatrinių 
muzikos meno atsiekimų sferoje.

Tom Lingwood, pagarsėjęs teatrų 
dekoravimo “meistras” Europoje, Ca- 
nadoje ir J.A.V. atskleidė savo tur
tingus kūrybinius sugebėjimus, paga
minęs pasakiškai dailius scenovaiz
džius ir kostiumus. Veikalą pastatė 
žinomas Hamburgo teatro režisierius 
Bernd Benthaak . Opera dainuojama 
vertime - anglų kalba.

Princesę Marshallin dainavo Nan
ce Grant, o Sophie » Glenys Fowles. 
Abi žavėjo spindinčiu moterišku švel
niu grožiu. Abiejų, nors nedidoki, ly
riniai sopranai su sidabrinių varpelių 
skambesiu viršūnėse, kiek silpnesni 
viduriniame ir žemutiniame registruo
se. Savo sceninę užduotį jos abi atli
ko jautriai ir įprasmintai.

Pagrindinis vaidmuo “Der Rosen- 
kavalier” - grafas Octavian Rofrano, 
atiteko kanadietei, mezzo-sopranui, 
Lyn Vernon. Tą rolę kompozitorius 
paskyrė moteriai. Solistės patraukli 
išvaizda ypač atitiko jaunuolio grafo 
vaidmeniui, kuriame, reikia pasakyti, 
glūdi daug vaidybinių užduočių. Jis 
dega aistra, atsiliepdamas į senstelė

jusios gražuolės princesės erotinius 
glamonėjimus; jis išdaigauja persi
rengdamas į “subretę”; jis, vėliau, 
visu savo jaunatviškumu karštai įsi
myli į jauną gražuolę Sophie. Visoje 
fazėse artistė, neprarasdama aukštam 
luomui deramos laikysenos, persijung
davo į tinkamas nuotaikas, tačiau an- 
sambliniuose momentuose su Sophie 
galėjo labiau ištrykšti jaunuolio tik
rąja meile suliepsnojusi širdis.

Paminėtų artisčių (Lyn Vernon, 
Nance Grant ir Glenys Fowles) pas
kutiniojo veiksmo moterų trio sudarė 
tobuliausio sąskambio ir atlikimo pa
vyzdį, kokį galėtų sau įsivaizduoti 
lakiausia muzikos fantazija.

Baroną Ochs’ą vaizdavo nepamai
nomas Neil Warren-Smith. Nekartą teko 
žavėtis jo didžiuojo talentu jam ku
riant įvairių charakterių vaidmenis. 
Ir šiame spektaklyje vėl jis buvo pa
tikimiausia ir stipriausia atrama. Jo 
balsas puikiai funkcionuoja. Jis yra 
Įvairiaspalvis aktorius. Jo garbei reik
tų pridurti, kad jis yra Australų operos 
"patriotas”. Kai daugelį puikių aus
tralų solistų paviliojo užjūrių didelių 
teatrų kontraktai, jis niekad nepasida
vė tom vilionėm, nutaręs likti savo 
krašte ir dainuoti tik savo operoje.

Spektaklį gražiai papildė John 
Germain - komiškasis “nouveau riche’; 
labai vykusi buvo intrigantų-šantažis- 
tų porele - Robert Gard ir Rosina Rai
sbeck; maloniai nuskambėjo Reginald 
Byers tenoro “arijoje”; Paulius Rūte
nis pirmame veiksme tiksliai imitavo 
orkestrą savo nebyle fleita, o vėliau, 
jis labai pagyvino vyrų ketvertuką 
Barono Ochs’o palydoje.

Išryškindamas R. Strausso muzi
kos kūrybos grožį, pasigėrėtinai spek
taklį vedė dirigentas William Reid. 
Jis taip pat buvo labai atidus solistų 
atžvilgiu, leisdamas jiems pilnai pasi
reikšti, niekur jų nenustelbdamas. Tą 
įvertindami jie turėtų pajusti jam di
delį dėkingumą.

Šiame straipsnyje suminėjau ar
tistus matytuose spektakliuose, bet 
kolekyvas beveik kiekvienai rolei 
turi po keletą pamainų.

Susumavus reikia pasakyti, kad 
Sydnėjaus Opera intensyviai dirba ir 
užsitarnauja pilno autoritetingo pri- 
pažinimo. Yra tai visai “prinokęs vai
sius”. Kolektyvas tikrai yra vertas 
būti pilnateisiu šeimininku būsimo 
"Sydney Opera House” pastato, kurio 
garsas jau plačiai pasklydo užjūrio 
teatralų pasaulyje. Pinigingi meloma
nai keliaujantieji po pasaulį, eventua
liai atvykę į Australiją, galės ne vien 
pamatyti kontraversinį "Opera House’ 
bet ir įsitikinti koki aukštai kultūrinį 
turtą turi kraštas “Australian Opera 
Company” vaidmenyje.

I

II
i

d

4



E. Vaickas
SKAUSMAS

Tušti žodžiai maišosi 
pilnos širdies svajonėje;
tuštuma perlieja pilnos jūros krantą 
ir išsisklaido
kol aido nesigirdi,
ir nebelieka garso, nei vaizdo, 
nei vilties.

E. Vaickas

RAMONA

Didelės ir gilios tavo akys 
pažvelgė ir atbudino manyje jėgą 
- jėgą, kuria aš norėjūu duoti tau, 
bet siena uždarė duris.

Kitos durys atsivėrė tave įsileisti 
ir aš pamačiauĄavo šešelį 
praeities saulės spinduliuos;
Bet aš pamilau tavo šešelį, 
nes aš mylėjau tavo saulę.

'KLUMPAKOJIS' INTENSYVIAI DIRBA
Melbourne Tautiniu, Šokių grupe 

‘J^lumpakojis’ vadovaujamas p. Vyto 
Strauko intensyviai ruošiasi savo pa
sirodymams.

Liepos mėn. 1 d. ‘Klumpakojis’ 
kartu su Melbourne Dainos Sambūriu 
dalyvauja Blackburn’o High School 
metinėje šventėje, kur pasirodys su 
savo mikliaisiais tautiniais šokiais, 
reprezentuodami Melbourne lietuvius.

Šių metų pabaigoje ‘Klumpakojis’ 
turės pilną savo koncertą, kurio metu 
ne tik matysime jį šokant, bet išgir
sime gražia pynę dainų sujungtų su 
spkiu ir vaidyba. Atrodo, ‘Klumpako
jis’ lyg ir užims į tylą išėjusių ‘Be
vilčių’ vietą, kurių pasirodymai mel- 
bourniškių buvo sutikti su aiškiu pri
tarimu.

Linkėdamas ‘Klumpakojui’ našaus 
darbo, patikinu, kad melbourniškiai 
tikrai lauks Jūsų didžiojo koncerto.

IGA
****

MELBOURNO LIETUVIU KRIVŪLĖ 
KVIEČIA

Rusų komunistų Lietuvos okupa
cija ir skaudus paskutiniai įvykiai 
Kaune, rodo, kad kova už Lietuvos 
laisvę turi būti dar daugiau plečiama, 
dar daugiau stiprinama. Mūsų dabar
tinės kovos ginklai yra spauda ir pro
paganda. Šiai kovai vesti reikalinga 
visada turėti lėšų, kad reikalui kilus, 
tuojau pat būtų galima jomis pasinau
doti: siunčiant telegramas, paruošiant 
peticijas, spausdinant atsišaukimus, 
paruošiant demonstracijoms plakatus 
ft' kit. Kova tęsis ir ateityje, todėl 
reikia sudaryti jai lėšų.

Melbourne Apylinkės Valdybai 
pritariant, iniciatoriai išleido Melbour
ne Lietuvių Krivulę - aukų lapą. Pir
mieji aukotojai, daugelis aukodami 
po 10 dolerių, sudėjo 130 dolerių. 
Krivūlės Fondo lėšos bus naudojamos 
Melbourno Lietuvių Bendruomenės an- 
tisovietinei akcijai vesti.

Prašome visus Melbourno ir Vic- 
torijoje gyvenančius tautiečius aukas 
įteikti asmeniškai M.L.Krivulės fon
dui per p. Igną Alekną arba siųsti paš
tu į M.L.Krivulės Fondo sąskaitą, ku
ri atidaryta Talkoje, šiuo adresu: 
Lith. Coop. Credit Society Talka, 
Box 4051 GPO Melbourne 3001.

Lietuvos laisvės kova - visų ko
va, todėl visi kviečiami ją remti auko
mis.

M.L.Krivulės Fondas
****

Rašytojas Kazys Binkis, nuo ku
rio mirties sukako 30 metų.

GĖLĖS IŠ ŠIENO

Aš surinksiu alei vieną 
Visus pievų žiedelius 
Iš nupiauto rytą šieno 
Ir svirnelio kampelius 
Jų galvutėm išdabinsiu. 
O kai grįš jis iš lankos 
Ir prie kiemo apsistos, 
Aš jį tyliai prakalbinsiu 
Ir svirnelin pavadinsiu 
Atsikvėpti nuo kaitros...
O dėl to, kad sužinočia, 
Ar jis myli kiek mane, 
Kai paklaus manęs, dėl ko čia 
Tie žiedeliai balzgani 
Taip pat žydi, kaip lankoje, 
Ir taip kvepia, kaip šile, -— 
Nesakysiu, kad dėl jo jie, 

Tik užminsiu, kad atjoja 
Man bernužis iš toli...
Ir žiūrėsiu tylumoje 
Į jo veidą ir akis, 
Kol man jos tik pasakys,
Ką jis mąsto, ką dūmoja 
Apie tą, kuris atjoja...

Jeigu veidas, greit Nubalęs, 
Staiga rausti vėl pradės, 
Jeigu lūpos lyg gėlelės 
Nejučiomis sudrebės 
Ir be vilties nusiminęs 
Jis nuleis žemyn akis 
Ir ’’sudie“ man pasakys, — 

Oi, tada aš prie krūtinės 
Jį priglausiu taip tvirtai, 
Taip meiliai jam pasakysiu, 
Kad jis vienas man tiktai 
Ir širdyje, ir mintyse; 
Kad žiedeliai tie iš šieno 
Anksti rytą sulig diena 
Rūpestingai atrasti 
Ir svirnelin dėl jo vieno, 
Dėl meilužio sunešti...

Bet... Jei jis nenusimintų 
Ir juokais tik paverstų 
Mano žodžių tiesią minti, —

Oi, tada jau nuraminti 
Nieks manęs nebeįstengtų, 
Nieks tada nesužinotų, 
Kam tos gėlės iš lankos 
Čia tarp sienų samanotų, 
Lyg lankoj dailiai marguotų, 
Niekas, niekas niekados...

ROMAS KALANTA PASIAUKAVO 
LIETUVIU TAUTOS GARBEI

(Atkelta iš 2 psl.)

Netoli McGovern kalbėjimo vietos 
ir būstines, Los Angeles policija už
stojusi visą gatvę. Bet mes einame 
ramiai, visus praleido be jokio klau
sinėjimo.

Išgirsta, kad netrukus turi atva
žiuoti McGovern. Plakatininkai susto
ja eilėse prie pravažiavimui kelio. 
Salia manęs keletas ilgais plaukais 
hipių. Jie įtartinai žiūri į plakatą, bet 
nieko daugiau. Judėjimą, tvarką, dau
gumo palaiko afrikiečiai, hipiai. 
HIPIAI IŠKELIA LIETUVIŠKUS PLA
KATUS PRIEŠ PAT MCGOVERN!

Žmonių, keli tūkstančiai. Atėjome 
vėlokai, arti negalima prieiti. Aš sto
viu su aukštai iškeltu dideliu plakatu, 
kokie 15 metrų nuo McGovern. Aplin 
kui pilna lietuviškų plakatų. Keista, 
bet už McGovern plakatu nėra, bent 
nematau. Gal koks raštelis ir buvo 
priekin iškištas.

Prieš pat McGovern būstine stovi 
kelios auto mašinos, tikriausiai jo 
šalininkų. Ant jų stogų sėdi negrai, 
hipiai ir mosuodami rankom baisiau
siai šaukia , vos McGovern pasakius 
pora sakinių. Nagi matau, kaip lietu
viški plakatai “eina” vis arčiau ir 
arčiaus tos auto eilės, vienas po kito 
lietuviški- plakatai su mums jau žino
mais šūkiais įduodami ant auto stogų 
mosikuojantiems jaunuoliams. Jie at
rodo pilni entuziazmo, paima plakatus 
kaip savus ir iškėlę ant kotų laiko

Sao Paulo lietuvių jaunimas, pasiruošęs dalyvauti jaunimo kongrese Čikagoj

KAS, KAIP IR KĄ KALBĖS 
LIETUVIŠKOJO JAUNIMO VARDU?

Nors Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so reikalai jau daug kartų spaudoje ir jsu- 
sir i atomuose buvo gvildenti, nors jo ruo
šoje jau gerokai Įsibėgėta, bet visuomenėje 
jaučiama vis dar tam tikro rūpesčio, jeigu 
nepavadintume jo nepasitenkinimu.

Štai Australijoje leidžiama „Mūsų pasto
gė“ rimtai kelia klausimą, kodėl kongreso 
dalyviai suskirstyti net į tris grupes: 1) 
atstovai su sprendžiamuoju balsu, 2) da
lyviai be sprendžiamojo balso ir 3) svečiai. 
Laikraščio nuomone, Jaunimo kongresas 
nėra koks nors valstybės parlamentas, ga
lįs leisti privalomus įstatymus. Tai viso lie
tuviškojo jaunimo manifestacija su savo 
programa ir jos svarstymais, tad ir jo re
zoliucijas turėtų priimti visas tame kon
grese dalyvaująs jaunimas. Kuo jo daugiau 
ir iš platesnių sričių, tuo ir jo žodis svares
nis.

Atrodytų kad tokiam mąstymui yra pa
grindo. Negi į kongresą suvažiuos grupelė 
„rinktinių“ svarstyti ir nutarti visą lietu
viškąjį jaunimą liečiančius .klausimus, o 
kiti — kažkokie bebalsiai — tiktai klausy
ti, užgerti nutarimus alumi ir apšokti len
ciūgėliais?

Yrą nepatenkintų ir vadinamųjų pilna
teisių atstovų mažu skaičiumi. Kodėl jų 
tik 250? Na. sakykime, kad atstovų iš už
sienio skaičių riboja kelionės išlaidos, bet 
kodėl dėl to turi būti suspaustas JAV ir 
Kanados lietuviškojo jaunimo atstovavi
mas, kurio į kongresą gali suvažiuoti gana 
daug be jokių sunkumų? Juk čia nėra koks 
nors partijų suvažiavimas, kuriame politi
kieriams gali rūpėti taip išbalansuoti bal

viršuje visai prieš McGovern! Stebiu 
iš tolo ir vos besulaikau kvatojimą!

Po kiek laiko vienas apsižiūrėjo, 
nuleido, bet apačioje “tarpininkaujan
tis” jaunas lietuvis (ar lietuvaitė) 
tuojau įdavė kitam šukautojui, kursai 
kaip tikra dalyka iškėlęs dar garsiau 
šaukė...

Panašaus humoro McGovern rin
kimine veikla gal neturėjo... 
AMERIKIETĖ DEMONSTRUOJA UŽ

SAVO VYRA, LIETUVĮ
Jaučiu, kažin kas baksnoja į mano 

plakatą. Atsisuko, jauna, graži, nema
tyta moteriSj, studentės amžiaus. Man 
angliškai sako, dabar visi eisime i. 
viešbutį, kur apsistojęs McGovern ir 
tenai išdalinsime atsišaukimus, de
monstruosime.

Aš jai atsakau lietuviškai.
Anglistai atsako, lietuviškai ne

daug mokanti. Jos vyras lietuvis, da
bar turi dirbti, tai ji atėjo už jį demon
struoti ir tuo pagelbėti lietuviams.

Nuoširdžiai dėkoju. Ji amerikietė, 
prancūziškos ir vokiškos kilmės. Turi 
keletą knygų anglų kalba apie Lietuvą 
bet vis dar neprisirengianti išmokti 
lietuviškai. Labai prašau, kad išmok
tų, nes tai didelis kultūrinis turtas, 
kurio niekas negalės išvogti. Pažada.

R. Kalantos žuvimas lietuvių tau
tos garbei, protestuojant prieš rusų- 
komunistų okuapaciją^ Lietuvoje, rado 
gyvą, nuoširdų atgarsį Kalifornijos 
lietuviuose. Jo idėja, kankinio mirtis 
niekad neišblės, nesvarbu kaip ir ko
kiomis priemonėmis, kokiais melais 
rusai ir komunistai stengtųsi jį suma
žinti.

*****

sus, kad kurios nors vienos partijos nuta
rimai būtų priimti, o kitų atmesti. Mums 
atrodo, kad kongrese amerikietiškoji, kana- 
diškoji, australiškoji ar argentiniškoji jau
nimo išmintis turėtų būti lygiai priimtina, 
žinoma, jeigu tos išminties pakankamai 
bus atsivežta.

Bet iš paskirų vietovių ateinančios žinios 
rodo, kad ir tų „rinktinių atstovų“ proble
ma yra sprendžiama gana lengvapėdiškai. 
Kongreso rengėjų ir visuomenės troškimas, 
kad tie „rinktiniai“, jeigu jau tokių reikia, 
būtų patys geriausieji iš geriausiųjų, kurie 
aktyvūs lietuviškoje veikloje, 'kurie galėtų 
dalyvauti rimtose diskusijose, tarti svarų 
žodį, suprasti svarstomas problemas, nu
tarimų turinį ir jų padarinius. Juk jie va
žiuoja ne tik į šokių vakarą ir tik piršto 
pakelti už apmokėtą kelionę.

Deja, be gražios eilės šviesaus jaunimo 
pavyzdžių, vis dėlto jau dabar galima įžiū
rėti ir tokių „pirmūnų“, kurie į kongresą 
vyks, neturėdami ką ten pasakyti ar ne
mokėdami net savo minties raštu ar žodžiu 
išreikšti, jeigu jie kokią mintį ir turi. O 
greta tokio dažnu atveju sėdės su akademi
niu išsilavinimu šviesios galvos „bebal
sis“... Tai jau rinkimų išdava, kur buvo 
draugiškai balsuojama tik už savo kasdie
ninius bičiulius, tik už norinčius nuvažiuo
ti į Chicagą. bet ne už galvos svorį ir lietu
višką širdį.

Tai pažymėdami, aplamai, mes nenorime 
neigti paties Jaunimo kongreso reikalingu
mo. tik atkreipiame jo rengėjų dėmesį j 
mus' pasiekiančias nuotaikas ir į tai, ką 
gal dar būtų galima bent dalinai pakore
guoti, kad šis suvažiavimas paliktų kiek 
įmanoma daugiau teigiamų rezultatų, o ne 
tik malonių ..asmeniškų atsiminimų“.

(„Keleivis“)
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GOLFO IR PROPOGANDOS 
TARNYBOJE
Rašo Kintas.

Tiek, kiek tai liečia sportą - nėra 
didesnio pasišventėlio už golfo mėgė
ją. Ak, sakau, kas tai per žmonės! 
Būtu, jis jaunas, būtų jau ir pagyve
nąs, lygiai viengungis, kaip ir ženo- 
tas, o kai trečiasis gaidys, Aušrai dar 
net negalvojant iš juodos nakties pa
talo keltis, paleidžia kakarinę miegui
stam “Kakarykūūū”, golfininko lovo
je nebemilaikysi! O ne viena iš jų yra 
tekę matyti, paliekant šeštadienio 
vakaro nugėrimą-subūvimą it‘' dūmelį’ ’ 
vos-vos per duris ištaikantį... Bet 
pamėgink, kaip jų žmonos' ir ... mamy
tės sako, palaikyti lovoje sekmadienio 
ryto prieaušriuose tokį, voš leisgyvį, 
golfui manijaką? Kepurę ant ausų, 
maišą lazdų ant nugaros ir, vos ištai
kydamas per vartus - į laukus! Nesvar
bu jeigu dangus maišosi su žeme, ne
svarbu jeigu televizijos Oro Praneši
mas baugino šimto ir dešimties laips
nių karščiu... Ak! - Kas per* žnogus - 
golfininkas!

Aš, kaip praeitis paliudyja, bu
vau bendrystėje su “Kovo” golfui 
pramuštgalviais. Tačiau, skaitydamas 
apie “Kovo” naujosios valdžios pa
siskirstymus vadžiomis ir botagais, 
buvau nusigandęs, kad ar nebus šio 
klubo golfininkai “kritę kiaurai”? 
Žiūrėjau, net arti prisikišęs, bet nie
kur nesimatė nei Golfo Sekcijos,, nei 
šios Vadovo barzdos?!. “Se tau!, 
taip pagalvojau, - išsižiok esąs Ne
ri etis”!.. Bus, matyti, už bendrystes, 
bunkerin visą sekcija, uždarę?..” Nu
braukiau ašarą, apgailėjau. Kagi! - 
geri buvo vyrai; per “dantį” leisdavo
si patraukiami, miežinio prie devy
nioliktosios užfundydavo. Bet, sirgu
liuodamas po savai nelaimei, aš juos, 
maždaug, kaip ir pamiršau. O daug 
padėsi, patsai strėnas vos pavilkda
mas?...,

Vėlyvesniame “Mūsų Pastogės” 
numeryje apskaičiau, kad Canberroje 
lankėsi-šniūkštinėjo Dumčius... “Ot 
ir suktas, tas Adelaidiškis, iš Juod- 
malkės, nuo Sintautų! Aiškiausiai tai
kstosi Neverauską Ministerio Pirmin
inko “Lodgėje” apgyvendinti?.”, - 
pagalvojau. Jeigu, vadinasi, šitaip, 
tai kodėl aš negalėčiau pasiuostyti 
Propogandos Ministerio portfelio ir 
fotelio? Nutariau, taip sakyti, taip 
lengvai nepasiduoti ir, įsimetęs čemo
danai! eilutę, dantų šepetuką ir pieš
tuką bei popieriaus, išplustėjau į Can
berra. “Jaunas vedęs ir anksti kėlęs 
nesigailėsi!”, - sakydavo mano sene
lis. (Šitą “Jaunas vedęs” galite iš
braukti... eis kas už senio!)’

Canberron atkakau penktadienio 
vakare ir, kad vietos bendruomenėje 
nesukelti įtarimą, apsistojau pas gerą 
prietelį. “Atsarga, - matote, - gėdos 
nedaro!” Minkštai paguldytas, dargi 
ir “šiltu pieneliu” (iš bonkutės!) 
pagirdytas, betgi - miegojau neramus. 
Širdį grauže rūpestis ir ... nedoras 
sapnas apsėdo...

Nag’ sapnuoju kad, Canberros 
ežero saloje, kokių tai vėjų atpūstas, 
pūpso Sydniejaus Operos Rūmas ir iš 
šio vidaus, per golfo sviediniais iš
daužtus langus, liejasi pažįstamas 
“Ilgojo Jono” baritonas: - “Duok, 
Valdove, golfo lazdą!..” Šio (o ir ma
no!) prietelius “Trumpasis Jonas’, 
užvaldęs Royal Mint pastatą, dirba ne 
monetas, bet, kad ji kur galas - golfo 
sviediniukus? Bėgu, būk tai, gatve 
dviejų brolių Jocių vejamas ir, vos 
kvapą atgaudamas, sėstelėjau ant 
Amerikos Ambasados laiptų. Ir žiūriu.. 
..gi “Tylusis Suvalkietis”, pirmo nu
merio lazda kapoja duris ir šaukia:
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“Ileiskitie! Nusibodo MacMano saka
lus penėtie!..” Kągi? - tig areštuos ir 
mane kaipo sėbrą! Vėl nešu kudašių... 
Bėgu pro Capitol Hill, o čionais, jau 
iki kaklo duobėn Įsikasęs, “Sandy 
Andy” taikstosi nukasti visą tą kalną.. 
Kur dabar, ir ką? Tuo, labiau, kada 
nuo kalno, ant pečių užsikabinęs pa
tranka, pakalniui žingsniavo canber- 
iškis “Jonas Robertas”. Tuo tarpu 
krūmuose pykštelėjo šūvis, pro mano 
ausis tik nukaukė baltas sviediniukas 
ir... nuo Amerikos karo paminklo, du 
kartus sparnais dar plėstelėjęs, že
mėn nukrito erelis. “Birdie! Paukčiu- 
kas! I got a birdie!...”, - ant vienos 
kojos šokdamas, juokiesi “Bičiuliu- 
kas Linksmasis”. Staiga iš po eglės, 
pilnoje kautynių aprangoje, iššoko 
“Canberros Pilypas” ir visus, tuos 
minėtus, trukšmadarius areštavo, žą
sele surykiavo ir nusivarė į laukus uz 
miesto. Iš tenai, vėliau, girdėjosi kul
kosvaidžių ugnis ir riksmai - “Fore, 
fore, fore!” Aš, išdulkėjęs per Can
berros Lietuvių Klubo kiemą, vos-vos 
nekritęs į bačką alaus, jau kulniavau 
į... Adelaidę(?). Ir prie Hay miestelio, 
krisdamas į griovį - prabudau...

Nereikia nei sakyti, kad po tokio 
pranašingo sapno tikrai bijojau die
nos šviesoje pasirodyti plačioje Can- 
beros alėjoje. Ką gi žinai? Užtat va
kare, kai mano vaišingasis prietelius 
pasiūlė nuvešiąs į savo klubą, tai 
vos į alkūnę jam nepabučiavau. £>iūr!.. 
geriau reikėjo lipti į lovą! Atsiradęs, 
net pats savo akims netikėjau, Can
berros Lietuvių Klube, ar jau bebėgsi?

Užkalbinau vieną - tas: - ‘Nicht- 
verstehen!’, kitą-tas: - Neponemaju, 
bratko!’, trečias - ‘No kapisi!...’ Pra
dėjau abejoti vėliavos spalva prie pa
radinių durų, Eisiu, - nutariau, - ir 
pasižiūrėsiu dar kartą, kad nebūčiau 
pataikęs į kokį nors ‘United Nations’ 
konvenciją? Kieme, visdelto, šalia aus^ 
trališkosios snaudė trispalvė, o po 
šiąja stoviniavo būrelis vyrų. Pasi
rodė, kad nugirdau pažįstamus balsus? 
Buvau jau bepraeinąs pro šalį, bet 
staiga kuris tai griebė mane užu skver
no, o kuris tai - už atlapo ir: - ‘Vyrai! 
Žiūrėkite! Mūsų Pusgalvis!!!’

Taigi! Kad juos kur devyni paraki 
Ii ai! - visi mano nusapnuoti prieteliai 
‘Kovo’ golfininkai su smulkesnio spor
to šakų palyda! Pakračius visą tuziną 
rankų .ir rankyčių paaiškėjo, kad šie 
ne ištremime čia užuovėją radę, bet... 
draugiškam ‘Aštuoniolikos Skylučių’ 
ritualui, ‘Squash’ui’, Stalo tenisui ir... 
alui. Žinia, daug jau ir nebesispar- 
dziau kviečiamas pasižiūrėti į sekma
dienio aušroje įvykstančias ‘aniolų 
gvoltavones’ Gloster’io (ar kaip tenai?) 
laukuose. Atsispirk, jei mandras, 
‘Trumpojo Jono’ šypsenai?!... O, be 
to, vis žingsnis artyn į Propagandos 
Ministeriją (su Sporto Skyriaus Redak
toriaus atestacija).

Nuo šio punkto visakam aprašyti 
reikėtų dviejų ‘Mūsų Pastoges’ nume
rių..-. Sugarmėję vidun, visi Sydnėjiš- 
kiai (be spalvos skirtumo!) buvome 
p. Pilkos areštuoti ir apstatyti Can
berros ponių sargybomis. Suvarė visus 
į vieną bunkerį, duris užbarikadavo 
stalais, p. Andriuška atsuko visus vi
sų bačkų ir bonkų kranus, Pilka užge
sino šviesas, p. Tadas Įjungė elektro
niškus taperekorderius ir, broleli, 
‘tardė’ jie mus visą naktį! Kietesnius 
ir daugiau užsispyrusius vis išsives- 
dami p. Andriuškos akivaizdon, o šis 
‘šventino’ visus vienodai... Apyauš
riuose vienas-kitas Sydnėjiškis prany
ko it dūmelis... ir likome tik patys 
didžiausi užsispyrėliai: aš - Kukutis, 
jis - ‘Kovo’ galva ir anas, sakysime, 
p. Bajavas. Nebuvo kada susitarti, 
bet iš akių matėsi, kad mes taip leng
vai nepasiduosime... Deja!.. Ketvirtą 
iš ryto, kai Canberros Genys, užsta
tęs klubo duris veršio dydžio vilku,

pradėjo mus šaudyti didžiosiomis 
šampano korkomis, prisipažinome, ’ 
kad yra mūsų kaltė, kad ‘Canberros 
Sūnelis sušaudė ‘Canberros Tėvelį’... 
Suvarė mus į mašinas ir p.p. Genių 
tvirtovėje tą p. Bajavą galutinai pri
baigė... Mane ir ‘Kovo’ galvą perdavė 
C.L.K. Sekretoriaus ir jo Generolo 
žinion ir iš čia mudu išvežė į nežinau 
kelintą fortą. Važiuojant per pušynus 
dar girdėjau Kovietį prašantį pasigai
lėti. Išvažiavus iš Alytaus-jo jau ne
bebuvo... Neklauskite manęs, Ponia, 
nes aš tikrai nežinau kur jis palaido
tas... nors aš tai da’ ne tiek iškentė
jau!

į golfo kautynes nebepaspėjau! 
Dovanokite Pusgalviui, vyrai! Bet... 
nuo pat Cotter Dam, keliais ir alkūnė
mis atšliaužti atgal į C.L.K. yra irgi 
lygiai verta ‘Hole-in-One’ pagarbos, 
ar ne? O, kaip girdėjau, būta tuose 
Glosterio laukuose vainos! Šaudęs iš 
savo patrankos ‘Jonas Robertas’, 
parpsenę, it iš kulkosvaidžių, du bro
liai Jociai, minosvaidžiais draskęs 
žemę ‘Tylusis Suvalkietis’, it vokiš
ku ‘Tiger’ tanku per laukus ir krūmus 
važiavęs ‘Canberros Pilypas’... Esą 
kritęs’ bunkeris po bunkerio, pievutė 
po pievutei ir skylutė po skylutei. Gy
nė sostinės garbę Canberriškiai, gul
dė už Sydnėjų galvas Koviečiai. Ir taip 
prie aštuonioliktosios pragarmės, die
nos Feldmaršalo kepurė ir šoblė ati
teko Canberriškiui M. Kenderės.

Paliaubų sutarčiai pašlakstyti ir 
karo grobiui pasidalyti vėl susirinkta 
į C.L.K. Čia, galutinai suskaičiavus, 
kad Canberra iššovusi tik 231-ną šūvį 
prieš Sydnėjaus 225, pasilaiko sau 
Capitol Hill, ežerą, Lietuvių Klubą 
ir... Canberros Golfo Taure,, kurią, 
priverkęs pilną ašarų, čia pat, Sydnė
jaus ‘Trumpasis Jonas’ nužemintai 
įteikė Canberros Jonui Robertui. Pa
liaubų sutartyje taipogi esą Įrašyta, 
kad ‘Sųuash’o (Suspaustinio) Raketė’ 
priklauso Sydnėjaus vyrams, bet dėl 
šios būsią dar bėdos... Pasirodo, kad 
į ‘Suspaustinį’ Sydnėjaus ‘Donkovas’ 
atspaude vienas ir, tuo būdu, golfinin
kai turėję jam paskolinti ‘Ilgąjį Joną’. 
Sis grįžęs į namus, uždainavo: - ‘Duok 
Valdove, aštrų kirvį!’ ir, vadinasi, 
kirsime raketę per pusę! Esą: - ‘O 
kaip įrodysiu Golfo Sekcijos Vadovui, 
kad ne Canberra ‘Rex’ šeštadienio 
popietę praleidau?’

Pagal tą pačią sutartį - Stalo Te
niso Stalas (50-50 pagrindais) priklau
so Canberros Moterims ir Sydnėjaus 
Vyrams. Norėta šį, irgi, piauti per pu
sę įr iš to, kas teisėtai priklauso Syd- 
nejui, išdrožti Žilinskui, jun. pamink
linę ping-pong raketę. Po trumpų, deli- 
beracijų visdelto prieita_ąšvados, kad 
busią geriau tai palikti Žilinskui senj., 
Įrašius Maironio žodžius: - ‘Nesulai
kysi naujo kilimo, nors jį pasveikint 
būtu baugu!’

Aš, o prisipažinti reikia, jaučiau
si kaip per moglių iškištas šuva ir 
mielai būčiau pasilikęs Canberros po
nių belaisvėje, tuo labiau - p. Lucy’s 
virtuvėje! Man, gi, dar ir šiandien ne
aišku, kaip aš neprarijau savo liežu
vio su pirmuoju kąsniu vėžiukų, plau
kiojančių dangiškosios ambrozijos 
padaže?.. Tačiau ‘Žentas’ ir ‘Gregory 
Peck’ pasirašė, kad aš esu neutralus 
žmogus ir man buvo leista išvažiuoti...

Ačiū jums Canberros Lietuviai ir 
Naujalietuviai! Gali būti, kad yra šia
me kontinente nuoširdesnių ir vaisin
gesnių už jus, bet apie tai aš parašy
siu, kai tokius sutiksiu! Visdelto gal
voju, kad dar daug reikės nudilinti 
padangų ir puspadžių, kol sutiksiu 
merginą, kuri kasdienybės rūpesčiuo
se rastų tiek daug sugaišto laiko Mū
sų ir Sporto reikalams, kaip Canberros 
p. O. Pilkienė. Su ‘Kovo’ Golfo Sek
cijos Vadovo ‘Imprimatur’, geresnių 
žodžių, kaip ‘Bless You!’, jums, Po
nia, nerandu! ,.i.

Nesinorėtų šį straipsnį ištiesti 
iki Sporto Skyriaus Redaktoriaus kan
trybės ribos, bet tai - kaip galėtai 
žmogus extra žodžiu nepaminėti jūsų 
‘Joną Robertą’ ir jo sakramentą? Ma
žiausio supratimo neturiu kada jie 
grįžo iš savo ‘Medaus Mėnesio’^įbet 
tai dar ir šiandien užfundyčiau pačios 
geriausios odos ilgus aulinius čeba- 
tus tam, kas juos supiršo!.. Boy! What 
a pair!.. ‘Trumpasis Jonas’ irgi nepa- 
miršiąs kokios tai prižadėtos ‘šilu
mos’?..

Mano pats asmeniškiausias ‘Ačiū!’ 
priklauso ir pasilieka pas p.p. Kovals- 
kius, Tadą ir Laimą Žilinskus, Ge
nius, Dalią ir ‘Dalios’ (ex-Adelaide) 
ir, be abejo, p.p. Alytas. Reikia turė
ti marios lietuviškos kantrybės ir to
lerancijos, kad tokį Pusgalvį, kaip 
mane, ant pirmos pasitaikiusios sau
sos šakos nepakarti!..

****
GOLFO TURNYRO REZULTATAI, 
apspręsti ne pagal ‘striokų’, bet pagal 
‘taškų’ sistemą:

Canberra, 231 taškas:
M. Kenderes - 45,
K. Miniotas - 40, “
A. Klegeris - 39, 
J_. R_oberts-37, 
Č, Žilinskas - 35, 
P. McLaughlin - 35.

Sydnejus, 225 taškai:
K. Bagdonavičius - 40, 
J. Adickas - 39,
I. Venclovas - 39, 
A. Žemaitis - 38,
J. Abromas - 35, 
P. Jocys - 34.

****

SPORTAS VISUR
švedas Kjell Isaksson pasiekė nau

ją pasaulio rekordą šuolyje su kar
timi: peršoko 18-1 pėdų arba 5.51 m. 
Senasis rekordas buvo 18-14 pėdų ir 
priklausė graikui Ch. Papanicolaou.
K. Isakssonui taip pat priklauso ir 
pasaulio uždarų patalpų rekordas 17- 
10% pėdų.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDĖS KRONIKA

Kai du stos visados, daugiau padarys
Balių ir pramogų mes tikrai ne

stokojame. Dirbant penkias dienas per 
savaitę, beveik negalima i, visus su
spėti. Bet tikrai gerai paruoštų balių 
labai mažai. Apie viena tokį, įvykusį 
20.5. noriu papasakoti mieliems MP 
skaitytojams. Be didelės reklamos 
trijų Pabaltijos tautų rinktinių moterų 
grupė, kitaip vadinama “Baltic Wo
men’s Association” latvių namuose 
suruošė savo metinį, taip vadinama 
Gegužės Balių. Bilietus platino visos 
narės po lygiai. Ir prisirinko marga- 
tautės elegantiškos publikos bene 250 
asmenų.

Virš šokėjų galvų ant plonų siūlų 
pakabintos skraidė didžiulės marga
spalvės peteliškės. Tai E. Kalibato 
ir A. Dumčiaus išmislas. Juodu triūsė 
ištisą savaitę klijuodami sparnus ir 
derindami spalvas. Mat Talino, Rygos 
ir Palangos pajūryj gegužės mėn. pra
sideda pats peteliškių ir žiogų darby
metis. .

Gerai veikė amerikoniška loterija 
ir, sakyčiau, Kapulskio saldumynų 

• krautuvė Kaune. Visokiausių gūžio 
reikmenų buvo prikrautos kupinos 
lėkštės. Ir alkaniausias negalėjo su
doroti jam skirtos normos, o ką jau 
bekalbėti, apie galvojančius laikytis 
dietos. Žinau, kad apšauktumėte me
lagiu jeigu sakyčiau, kad nežvengė 
Baltieji Žirgeliai, nesijautė apynių 
spurgelio tvaiko... Pro šampano stik
lo prizme stebiu besisupančius, nepa
prastai gražius gintarinius karolius 
ant jaunos ponios kaklo. Jie visai ne
senai gauti iš Lietuvos, dar atsiduo
da Baltijos menkėmis. Atrodo, kad bu
vo taip: Įsiutusi juros banga pasisė
mė sauja gintaro iš Jūratės pilies kie
mo, susivyniojo į baltas putas jr tėš
kė į auksinį Palangos smėlį. Se, rin
kis!.. Atėjęs žvejys susirinko ir su- 
vėręs ant pavajoto lietuviško lino siū
lo, atsiuntė anūkei...

Pašnekinu ant stalo rymančius 
tris vyrus. Vienas nuo Peipuso ežero, 
antras nuo Vidžemės, o trečias iš Da
bikinės, Mažeikių apskričio. Visi ran
da bendrą kalbą ir klausia vienas kito: 
Kodėl niekas nesistengė anksčiau 
mus suvesti ir bendrai linksmintis? 
Dvi šio nuotaikingo baliaus ponios 
užtarnautai jautėsi išdidžiai. Tai da
bartinė šios organizacijos pirmininkė 
B. Mockūnienė ir jos steigėja E. Dai
nienė. Balius davė gryno pelno apie 
$500. Dėl to, kad bilietai buvo po 
$3.50 su gausiais užkandžiais - nie
kas nesiskundė.

Orkestras buvo geras, tik truputį 
per garsus. Teko sužinoti, kad Pabal- 
tietės moterys artimoje ateity žada 
išleisti savo biuletinį anglų kalba.

V. Dumčius
****

G EELONGAS 
Apylinkės Valdybos Pobūvis - Balius

Apylinkės Valdybai besirūpinant 
savo bendruomenės reikalais, neužten
ka vien darbo, bet reikalinga ir lėšų. 
Taip pat nors Liet. Bendr. Namų pa
didinimo darbai jau ir baigti, bet jų 
grąžinimui turbūt niekuomet nebus ga
lo, ir tam taip pat reikia pinigo.

Pagrindinis Apyl. valdybos lėšų 
šaltinis, tai pajamos iš surengtų taip 
vadinamų Balių. Tarn tad Apyl. valdy
ba, ir buvo suruošusi -š.m. gegužės 27 
Liet. Bendr. Namuose savo pirmąjį 
šiais metais balių, kurin atsilankė 
daug geelongiškių ir kaimynų lietuvių 
iš Melbourno.

Gera muzika. Pigus p. Skapins- 
kienės vadovaujamos Moterų Draugi
jos laikomas skanėstų bufetas. įvai
rus gėrimėliai. Laimei išmėginti lote
rijos ir erdvi nauja salė palaikė links

mą nuotaiką senimo ir jaunimo tarpe.
Vakaro eigoje vald. pirm. dr. S. 

Skapinskas pasveikino svečius ir ypač 
jų tarpe pensijos amžiaus sulaukusį 
p. S. Speičį, kuriam visi vakaro daly
viai sugiedojo ‘Ilgiausių metų’.

Apylinkės valdyba rengdama po
būvį turi daug rūpesčių ir net fizinio 
darbo, kad jis tik pasisektų. Gi jo pa
sisekimas priklauso nuo atsilankiusių 
svečių skaičiaus. Kaip jau minėta ši 
kart atsilankė daug svečių, kurių di
desnę dalį sudarė jaunimas. Valdyba 
dėkinga svečiams už jos pastangų rė
mimą ir kartu stambia suma pelno, ku
ris įgalins toliau gražinti Liet. Bendr. 
Namus.

A. Skėrys
P E R T H A S

Motinos Dienos minėjimas įvyko 
gegužės 14 d. Rytą bažnyčioj,dalyvau
jant gausiam tautiečių būriui,buvo pa
simelsta už gyvas ir mirusias motinas. 
Mišias aukojo kun. Kemėšis. Po pietų 
3 vai. Leedevilles salėje įvyko minė
jimas. Minėjimą atidarė Apyl. pirm. p. 
Liutikienė. Trumpame savo žodyje iš
kėlė dienos reikšme, ir kvietė susto
jus pagerbti visas ir visur mūsų miru
sias motinas. Tai dienai pritaikintą 
žodį tarė p. V. Kalinauskas apibūdin
damas motinos reikšmę mūsų gyveni
me.

Meninėj dalyje pasirodė mažieji 
p. Repševičienės vadovaujami. Jie 
pirmiausia išdalino savo motinoms ir 
visoms moterims po gėlytę ir tada pra
dėjo savo programą: G. Stribinskaitė 
ir A. Pasckaitė pasakė po eilėraštį, 
pašoko porą tautinių šokių, padainavo 
keturi berniukai ‘Kuliam keturiese’ ir 
suvaidino ‘Mokykla dega’.

Buvo atvykę p.p. Balsiai ir Pilka 
iš Canberos. P. Pilka sveikino susi
rinkimą Canberos lietuvių vardu, pa
sidžiaugdamas, kad Perthas yra lai
mingas turėdamas tiek jaunimo ko 
jiems trūksta Canberoj.

Po meninės dalies sekė bendros 
vaišės. Vaišių metu buvo progos susi
pažinti su svečiais p.p. Balsiais ir p. 
Pilka. Ponai Balsiai paaukojo $20 
tautinių šokių grupei paremti vykstan
čius į Lietuvių Dienas Sydney.

Vaišių metu įvyko loterija kurios 
pelnas skiriamas salės nuomai apmo
kėti, jaunimo tautinių šokių grupės re
peticijoms. Loterijai fantus aukojo 
p. O. Žaromskienė ir p. O. Jurgelienė.

Praleistos kelios malonios valan
dos su savaisiais lietuviškoj aplinkoj 
pasiliks ilgai atmintyje.

****
PERTH’O ŽINIOS

Gegužes 21 d. įvyko Pertho Apy
linkės visuotinas informacinis susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė Apylin
kės pirmininkė p. Liutikienė ir pareiš
kė, kad pastaruoju laiku Apylinkės 
valdyboje atsirado daug nesklandumų, 
kuriuos reikės šiame susirinkime iš
spręsti.

Susirinkimo pirmininku buvo iš
rinktas J. Miliauskas, kuris pasikvie
tė sekretorių p. Cižeiką. Mandatų ko
misija sudarė - Valaitis, Valiukėnas 
ir Kazokas.

Apylinkės pirmininkė padarė pra
nešimą dėl įvykių, kurie ardo Apylin
kės valdybos darbą. Ji pareiškė kad 
toliau dirbti su vicepirmininku A. Kli
mai čiu nebegalinti ir prašė susirinki
mo išspręsti pasitikėjimo klausimą 
tarp jos ir p. Klimaičio. Vienas iš 
judviejų turi išeiti iš valdybos.

Toliau p. E. Stankevičius prane
šė apie tautinių šokių grupės pasiro
dymus australų tarpe. Tautinių šokių 
grupė labai populiari australų tarpe 
ir todėl labai gerai garsina lietuvių 
gerą vardą.

Kontroles Komisijos pranešimą 
padarė p.J. Petriukėnas. Jis pareiškė 
kad veikimas galėtų būti ir geresnis, 
bet atsižvelgus į dabartines sąlygas

Svečiuose pas newcasteliecius iš kairės į d. S. Sernas, V. Jazbutis, 
dr. A. Mauragis ir dr. V. Doniela.

daugiau gal ir negalima buvo padaryti.
Pasitikėjimo klausima sprendžiant 

prezidiumo pirmininkas p. Miliauskas 
atsiklausė valdybos narių, ar jie su
tinka toliau pasilikti valdyboje. Visi 
valdybos nariai sutiko pasilikti iki 
metų galo šiai kadencijai, o del pir
mininkės ir vicepirmininko buvo pabal
suota, už kurį dauguma pasisakys. 
Rezultatai parodė: už pirmininkę pa- 
■balsavo 30, už vicepirmininką 13 bal
sų. Tuo būdu valdyboje pasiliko 
p. Liutikienė, o p. Klimaitis pasitrau
kė, į jo vietą pakviestas pirmas kan
didatas p. Vincas Kazokas.

į Krašto Tarybą atstovais išrink
ti: O. Liutikienė, J. Miliauskas, Inž. 
Kateiva, Petriukėnas, J. Liutikas ir 
Klimaitis.

Einamuose reikaluose p. O. Liu
tikienė pranešė apie World Freedom 
League veiklą kame ji atstovauja lie
tuvius. Reikia kreipti tėvų dėmesį į 
mokyklas ir jaunimo organizacijas, 
nes paskutiniu laiku yra paplitusi blo
ga literatūra, kuri žaloja jaunąją kar
tą.

Stebėtojas
****

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS 
SYDNĖJUJE

Birželio tragiškų įvykių minėjimą 
Sydnėjuje suruošė Tautos Fondo At
stovybė Australijoje. Minėjimas kaip 
visados prasidėjo pamaldomis. Su vė
liavomis pamaldose dalyvavo ramovė- 
nai, skautai, ateitininkai ir sporto 
klobo Kovas. Pamaldų metu giedojo 
Dainos choras vadovaujamas dir. Br. 
Kiverio. Kun. P. Butkus atlaikė pa
maldas ir pasakė šiai dienai skirta, 
pamamokslą, priminė anas skaudžiai 
išgyventas dienas ir kvietė visus gi
liai susikaupti ir pasimelsti už žuvu
sius anų dienų aukas, o taip pat ir už 
dabar tebevykstančias žmonių kan
čias, persekiojimus, kad Dievas su
teiktų jiems stiprybės ir ištvermės 
kovojant už tiesa, ir laisvę.

Po pamaldų parapijos salėje įvyko 
minėjimas su menine dalimi, Minėjimą 
atidarė Tautos Fondo Atstovybės pir
mininkas kun. P. Butkus invokacijos 
malda, po to sekė inž. I. Jonaičio pa
skaita. Prelegentas savo paskaitoje 
plačiai ir įžvalgiai perbėgo per istori
nius įvykius ir sustojo kiek ilgiau 
ties šių dienų iškilusiomis problemo
mis - ryšiai su kraštu - svarstymu. 
Pabaigoje prelegentas atskleidė Ka
lantos mirtį ir dviejų dienų riaušes 
Lietuvoje. Paskaita buvo gerai pa
ruošta ir su dideliu dėmesiu išklausy
ta.

Meninėje dalyje pirmiausia pasi
reiškė dailiojo žodžio kūrėjai. Aldona 
Prižgintaitė paskaitė - Aš kaltinu, 
Marija M. Slavėnienė - Tada aš vėl 
atgimsiu ir Užkeikta s'irdis; Antanas 
Skirka - Tau, tėvyne, ir mes negalime 
užmiršti.

Pabaigai Lietuvių Meno Ansamb
lio choras, dir. muz. M. Umbražiūnie- 
nės padainavo: Broliai lietuviai J. Si- ji 
niaus, Kritusioms šauliams A. Vana
gaičio ir Siaurės pašvaistė St. Sodei
kos. Dainos jautriai nuskambėjo ir

jautriai atsiliepė į klausytojų širdis. 
Pilna salė* žmonių išreiškė pasigerė
jimą audringais aplodismentais.

Užbaigdamas minėjimą kun. P. 
Butkus padėkojo visiems minėjimo da
lyviams ir visiems aukojusiems Tau
tos Fondui. Susirinkimas baigtas tau
tos himnu.

ak
****

LENKIJOJE PAPLITĘS 
ANEKDOTAS

Kosyginas telefonuoja 
Brežnevui:

— Pasakyk, kaip vadinosi 
tas generolas, kuris nugalė
jo Napoleoną? Žinai, tas vie
na akimi...

— Kutuzovas, — atsakė 
Brežnevas.

Netrukus vėl telefonuoja 
Kosyginas:

— O ar atsimeni, kaip va
dinosi tas anglas, kuris lai
mėjo Trafalgar© mūšį, kurs 
regis 1805 m. ten sumušė 
jungtinį Ispanijos ir Francu* 
zijos laivyną? Jis buvo irgi 
vienakis...

— Nelsonas. — atsakė 
Brežnevas.

Po valandos vėl klausia 
Kosyginas:

— Klausyk, Leonidai, dar 
vienas mažas klausimas. O 
kaip vadinosi tas žydas, ku
ris sulamdė per šešias die
nas m-abus? Jis taip pat tik 
viei.u akimi tematė...

— Dajanas, — atsakė jam 
Brežnevas. — Bet kam visos 
tos žinios tau reikalingos 
Bene sprendi kokį kryžia
žodį?

— Ne, mes čia tik apta* 
riame vieną mažą karinį rei
kaliuką. Sakysime, jeigu 
mes imtume ir išmuštume 
mūsų maršalui Griečkai vie
ną akį?.. Kaip tu manai?

(Grečko — sovietų kraš
to apsaugos ministras. K. r.)

Aiškumas

Kalbasi dvi draugės.
— Štai tu turi vyrą, vaikų. — sako pirmo-
— Ar jie laimingi?

— Kas per klausimas! — atsako antroji.
— Pabandytų jie man būti nelaimingi!
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anesimai
MELB0U1W& LIETUVIU. KLUBO 

IN FORMACIJOS
METINIS Melbourne Lietuvių Klu

bo narių susirinkimas saukiamas š.m. 
liepos men. 30 dieną, sekmadienį, 
3.30 vai. po pietų, Melbourne Lietuvių 
Namuose, 50 Errol Str., Nth. Melbour
ne. Dienotvarkėje: 1) Susirinkimo ati
darymas; 2) prezidiumo sudarymas; 
3) mandatų komisijos sudarymas; 4) 
rinkimų komisijos pranešimas; 5) Ta
rybos veiklos pranešimas; 6) Revizi
jos komisijos pranešimas; 7) Tarybos 
finansinis pranešimas; 8) klausimai 
bei diskusijos dėl Tarybos pranešimų; 
9) veiklos ir finansinių pranešimų tvir
tinimas; 10) 1972-73 m.m. sąmatos 
priėmimas; 11) Namo skolos ‘TALKAI’ 
pervedimo klausimas; 12) Pastovios 
pagelbinės patariamosios ekonomines 
bei koordinacinės komisijos sudarymo 
klausimas; 13) einamieji reikalai; 14) 
susirinkimo uždarymas. Pakartotinai 
primenama, kad kandidatų sąrašas į 
Taryba, uždaromas liepos mėn. 9 d.

PASKOLŲ LAKŠTAI jau paruošti. 
Suinteresuotieji prašomi juos pasiimti 
iš Tarybos iždininko p. V. Ališausko. 
Jam taip pat prašoma apsimokėti na
rio mokestį.

M.L.K. Taryba
****

Mūsų Pastoges praeitame nume
ryje įvyko nemaloni klaida dėl spaus
tuvės neapsižiūrėjimo, 4 psl. sukeis
tos fotografijos ir parašai neatatinka 
ją turiniui. Atsiprašome už šią nema
lonią klaidą.

Red.
****

SYDNĖJAUS APYLINKĖS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Birželio 4 d. Sydnėjaus Apylinkė 
turėjo savo metinį susirinkimą į kurį 
atsilankė apie šimtas tautiečių.

Susirinkimą atidarė pirm. A. Reis- 
gys ir paprašė vienos minutės susi
kaupimu pagerbti Romo Kalantoš ir 
kitu, mūsų apylinkės mirusiųjų prisi
minimą.

Susirinkimui pirmininkauti išrink
tas A. Dudaitis ir sekretoriauti Br. 
Stašionis.

Valdyba ir Kontrolės Komisija 
padarė veiklos pranešimus ir paskaitė 
revizijos aktą. Garbės Teismas prane
šė kad yra viena byla, kuri dar tebėra 
teismo nežiūrėta. Po trumpų diskusijų 
valdybos veiklą buvo priimta ir patvir
tinta.

Diskusijų metu iškilo demonstra
cijų reikalas Sydnėjuje. p. V. Šlioge
ris pasiūlė Talantos įvykius skelbti 
australų spaudoje kiek galima plačiau, 
tam reikalui reikia sudaryti specialų 
fondą, ir čia pat jis pirmas davė S10. 
Padaryta rinkliava ir surinkta S154.00. 
Nutarta suruošti motoreadą - demons
traciją birželio 17 d. po Sydnėjaus 
miestą kviečiant į talką Baltus ir Cap
tive nations žmones.

Lietuvių Dienoms Rengti Komi
teto pranešimą padarė Komiteto pirmi
ninkas dr. B. Vingilis. Po pranešimo 
kilo diskusijos, ypač dėl naujų metų 
baliaus.

Sydnėjaus lietuvių organizacijų 
pranešimus padarė: Baltu,komiteto pir
mininkas V. Bukevičius, II PLJ Kon
greso Sydnėjaus Komiteto p-kė Jūratė 
Reisgytė, Katalikų Kultūros D-jos 
pirmininkas p. Vynevičius, Dainos 
choro seniūnas p. Pr. Nagys ir Sydnė
jaus meno ansamblio vardu p. Bitinas.

Baltų Komitetas sąryšyje su pa
skutiniais įvykiais Lietuvoje pasiun
tė 4 notas: prezidentui Nixonui, JT 
Generaliniam Sekretoriui Kurt Wald
heim, Australijos Ministeriui pirm. 
McMahon ir opozicijos vadui E.G. 
Whitlam. Beto atspausdino Sydney 
Morning Herald treciame puslapyje 
skelbimą, kuris kainavo SIU.00.Bal
tai yra pasirengę padėti suorganizuoti 
demonstracijas.

II Pasaulio Lietuviu, Jaunimo 
Kongreso komiteto Sydney pranešimą
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LATROBE VALLEY
Gegužės 28 d. Morwell mieste p. 

Lekniaus namuose įvyko metinis vi
suotinis Latrobe Valley seniūnijos 
susirinkimas.

Išrinkus susirinkimo pirmininką 
ir sekretorių buvo išklausytas revizi
jos komisijos pranešimas. Toliau se
kė seniūno p. V. Pleškūho metinės 
veiklos apžvalga. Seniūnas atsiprašė, 
kad dėl blogos sveikatos neįvyko kai 
kurie seniūnijos parengimai ir išreiškė 
pageidavimą išrinkti seniūno padėjėją 
arba naują seniūną. Susirinkimas nu
balsavo nerinkti padėjojo ir seniūne 
išrinko p. V. Koženiauskienę.

Susirinkimui pirmininkavęs p. V. 
Koženiauskas visų latrobieciu vardu 
padėkojo p. Pleškūnui už įdėtą darbą 
5 metus einant seniūno pareigas, už 
67 dol. auką seniūnijai ir palinkėjo ge
ros sveikatos. Padėka išreiškė ir p. 
Pleškūnienei kuri daug padėjo vyrui 
ir visuomet pagamino valgius seniūni
jos parengimams.

Biblioteka laikinai globoti sutiko 
p. Pleškūnas.

Seniūnės adresas: Mrs. V. Kože
niauskas, 1 Burrage Street, Moe, Vic. 
3825 Tel. 1027.

****
DRABUŽIU VAJUS

Socialinė Moterų Globos Draugija 
Melbourne praneša, kad drabužių va
jus prasideda nuo 15-tos birželio iki 
15-tos liepos. Ankstyvesniame skel
bime data buvo paskelbta klaidingai.

Draugijos Valdyba.

padarė Jūrate Reisgytė, kuris nuskam
bėjo disonansu: energinga ir veikli 
komiteto veikla buvusi sutrukdyta 
Apylinkės pirmininko p. A. Reisgio 
uždedant Komitetui priežiūrą. Protesto 
ženklan Komiteto veikla yra sustab
doma iki nebus ji atšaukta.

Buvo perskaityta Kontrolės Ko
misijos pirmininko p. E. Kolakausko 
revizijos aktas iš kurio paaiškėjo kad 
visi piniginiai reikalai yra tvarkoje 
ir prašė patvirtinti ir užgirti Komiteto 
veiklą.

Po to prasidėjo diskusijos. Apy
linkės pirmininkas paaiškino kad jis 
gavęs iš A.L.B. Krašto Valdybos pa
vedimą prižiūrėti Jaunimo Komitetą, 
nes nebuvę su centru bendradarbiavi
mo ir reguliaraus susiklausimo. V. 
Bukevičius prašė iš to nedaryti dide
lio nesusipratimo, nes čia nieko nėra 
kas galėtu būti įžeistas, ar nuvertin
tas. Krašto Valdyba yra mūsų vyriau
sias organas ir ji gali įsikišti į kiek
vieno savo vieneto veiklos reikalus. 
Be to. Jaunimo Kongreso Komiteto 
pirmininkės p. Jūratės Reisgytes jau 
ankščiau buvo pasiūlyta Apylinkės 
pirmininkui perimti formalinį ir finan
sinį kelionių tvarkymą. Kvieti Jaunimo 
Komitetą dirbti kaip ir dirbus savo 
darbą be jokių protestų ir užsigavimų.

Diskusijų metu buvo daug įvairių 
nuomonių ir kalbų tačiau prie jokio 
nutarimo neprieita, o palikta taikin
gam ir garbingam abišaliui bendradar
biavimui.

Bendrai paėmus susirinkimas pra
ėjo darbingoje ir draugiškoje nuotai
koje. Daug dalykų išsiaiškinta, išsi
kalbėta ir Sydney Apylinkėje pasidarė 
daug šviesiau!

AM.

GYVAČIŲ SRIUBA

Hong Kongo (Britanijos 
kolonija Azijoje) restora
nuose gyvačių sriuba laiko
ma skanėstu. Šio skanėsto 
paklausa tokia didelė, kad 
kiekvieną mėnesi iš Įvairių 
Azijos šalių i Hong Kongą 
atvežama apie 60,000 gyva
čių, c

PLUNKSNOS KLUBE

Plunksnos Klubo susirinkimas 
pas p.p. Jonaičius praeitą šeštadienį 
(birželio 10 d.) praėjo gyvai bedisku- 
tuojant temoje paliestus klausimus. 
Ponia E. Jonaitienė skaitė paskaita - 
A. Solženicinas arba vieno rašytojo 
kelias. Tema labai aktuali ir sukėlė 
daug minčių ne tik apie patį rašytoją, 
bet ir šių dienų Rusijos santykius su 
pasauliu, ir konkrečiai su mūsų Lie
tuva.

Kadangi šis Plunksnos klubo su
sirinkimas nariais buvo negausus, tai 
pakviesta svečių: p.p. Bukevičiai, 
p.p. Jaretmbauskai ir p. Pajauta Dau- 
kienė, kurie ineše į susirinkimą daug 
gyvumo.

Išklausius paskaitos ir diskusijų 
prieita išvados kad tą paskaitą reikia 
pakartoti sekančiame Plunksnos Klu
bo susirinkime ir duoti progos neda
lyvavusiems nariams išgirsti ja, ir pa
sireikšti diskusijose, nes paskaita 
dėl savo plačios apimties kaip ir ne
buvo pilnai išdiskutuota.****

S.m. birželio mėn. 24 d., šeštadienį, 7 vai. vak.. Father- O’Reilly - 
salėje. Park Rd. Auburn.
Gausi paparčio žiedo loterija, įdomi programa, gaivos baras ir ska
nėstų bufetas. Premijos už gražiausias ir originaliausias kaukes. 
PAREMKITE SAVO ATSILANKYMU SKAUTUS, PAGERBKITE SYD
NEY JAUNIMO KONGRESO ATSTOVUS Jlį KELIONES IŠVAKARĖSE! 

įėjimas: suaugusiems S2; moksleiviams SI; pensininkams su 
pažymėjimu - veltui.

BILIETUS PLATINA: P. Antanaitis - tel. 56 4770;
Barkus - tel. 73 3984;

A. Jablonskienė - tel. 709 4031.
‘AUŠROS’ TUNTAS

Sydnėjaus Liet. Skautų Tėvų Komitetas

KAUKIŲ BALIUI

f

B.

Židinys

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI PER JONINES į 
TRADICINI SYDNĖJAUS SKAUTU.

MUSU PASTOGĖS” BALIUS ADELAIDĖJE

VISI KVIEČIAMI į

SPAUDOS 
B^BALIU

Š.M. LIEPOS 8 D. 7.30 V.V. LIETUVIU NAMUOSE; NORWOOD 

GERA KAPELA, BUFETAS, LOTERIJA, LINKSMYBES.

ALB Krašto Valdyba

;> MELBOURNO SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA

J; maloniai kviečia visus i
::
| JONINIU POBŪVį

Pobūvis įvyks birželio 24 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
;> Lietuvių Namuose, North Melbourne
;> Puiki šilta ir šalta vakarienė, gros geras orkestras.
;• A TEIKITE - NESIGAILĖSITE

<!• Bilietus galima užsisakyti telefonu pas:
;> " p. E. Šeikienė 42 2367
<! p. E. Balčiūnienė 42 6603
;> P- V. Morkūnienė 53 5957
<! • > 
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