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LIETUVA - DIDVYRIU ŽEMĖ
“Lietuva - didvyrių žeme’’ - to

kia antrašte penkių puslapiu straip
sniui pateikė vak. Vokietijoje, Frank
furte leidžiamas rusų kalba emigrantų 
mėnesinis laikraštis “Posiev” (1972 
m. liepos men.). Sis straipsnis - vie
nas svarbiausių ne tik Europoje, bet 
ir kitur pasauly. Pradedant 1970 m. 
rugsėjo 9 d. Maištų teisme paskelb
tu nuosprendžiu kun. A. Šeškevičių 
nubausti vieneriu metų kalėjimo baus
me, autorius toliau chronologine tvar
ka aprašo Zdebskio, Bubnio bylas, 
vyskupų, kitų dvasiškių persekioji
mą, katalikų protestus, pagaliau smul
kiai nurodo i R. Kalantos ir kitų susi
deginimus, Kaune buvusias riaušes. 
Pateikiamos S. Kudirkos, L. Simučio 
pareiškimų ištraukos. Dar yra žinių 
ir apie Lietuvos miestų gyventojus. 
Straipsnis baigiamas žodžiais: “Šiuo 
metu sprendžiamas Lietuvos, Lenki
jos ir Rusijos likimas. Žemėje sutryp
ta* tiesos ir žmogaus pasiekimų vėlia
vą Lietuva iškėlė aukštai virš mūsų 
visų”.

(ELTA).
MUS REMIA.

Democratic Labor Party (DLP) 
atsiuntė mums savo konferencijos, Įvy
kusios rųgpiūčio 6 d. Melbourne, vien
balsiai priimtą rezoliuciją kurios teks
tas sekantis:

— DLP smerkia Žmogaus Teisių 
persekiotojus.

Konferencija kreipiasi į Austra- 
lijęs atstovus prie Jungtinių Tautų ir 
į Žmogaus Teisių Komisiją su protes
tu dėl paskutiniu laiku atnaujintos 
Rytų Europoje Komunistiniuose Kraš
tuose priespaudos dėl laisves ir žmo
gaus teisių paneigimo.

Sovietų Sąjungoje, Lietuvoje ir 
kituose Baltijos kraštuose rašytojai, 
intelektualai* ir akademikai yra perse
kiojami ir uždaromi i psichiatrines li
gonines dėl to kad jie reikalauja dau
giau laisvės. Čekoslovakijoje laisves 
jau nebėra ir kitų Rytų Komunisti
nių Kraštų padėtis yra ta pati.

Konferencija skelbia kad pasau
lis negali būti padalytas i dvi dalis: 
į vergiją ir laisvę,todėl kreipiasi i 
Australiją ir reikalauja tvirtai stovė
ti Jungtinių Tautų forume už žmo
gaus laisvę.

MIRĖ KULTŪRININKAS

BALYS BURAČAS, kraštotyros 
veteranas Lietuvoje, 75 m. amžiaus 
sulaukęs, mirė š.m. liepos 28 d. Jis 
buvo gimęs 1897 m. sausio 18 d. Šiau
lių apskr., Sidarų km. 1921 - 28 m. bu
vo pradžios mokyklos mokytoju, nuo 
1929 m. studijavo grafika Kauno me

no mokykloje. Nuo 1922 m. spaudoje 
daug rašė liaudies meno ir kt. klau
simais. 1931 m. buvo Aušros muzie
jaus Šiauliuose konservatorium. Buvo 
surinkęs per 3,OCX) dainų. 1944 - 54 
m. mokytojavo Karmėlavos vid. mo
kykloje.

Pagal “Lit. ir Meno” duomenis 
(nr. 31) Balys Buračas buvo surinkęs 
apie 2400 įvairių eksponatų, jo pali
kime - 18,200 fotonegatyvų ir apie 
30,000 nuotraukų. 1937 m. B. Buračo 
nuotraukos Paryžiaus parodoje buvo 
apdovanotos aukso medaliu. Šio 
kruopštaus etnografo, mokytojo, liau
dies buities, papročių tyrinėtojo pa
likimas atiteko M.K. Čiurlionio gale
rijai ir Istorijos muziejui Kaune. Dar 
galima priminti, kad 1928 m. B. Bura
čo paruoštas buvo išleistas “Lietu
viškų juostų raštų albumas”.

MASKVA BANDO ATSAKYTI 
"N.Y. TIMES”

Kai įtakingasis “New York Ti
mes” dienraštis š.m. liepos 6 paskel
bė reikšmingą vedamąjį “Rusifikaci
ja” (ryšium su spaudoje* pasirodžiu
siomis žiniomis apie trečiąjį suside
ginimą Lietuvoje), Maskva nebegalė
jo tylėti. Šiaip santūrūs New Yorko 
dienraštis šį kartą buvo nurodęs, kad 
trečiasis lietuvis, Andriuškevičius, 
susideginęs, protestuodamas prieš ru
sų okupaciją.

Netrūkus, prez. Nixonui prokla
mavus buvo paskelbta tradicinė Pa
vergtųjų Tautų Savaitė, gi JAV Kon
grese', kaip Eltos jau keliomis progo
mis minėta (ir dar vis skelbiama), se
natoriai bei A. Rūmų nariai kalbėjo 
bei pateikė pareiškimus apie paverg
tuosius. Tokių kalbų buvo net apie 
60. Tačiau rusams knietėjo kuriuo 
nors būdu atsikirsti rusifikacijos kal
tinimui ir ypač jam pasirodžius svar
baus dienraščio skiltyse.

Tas atkirtis pavestas ne “Prav- 
dai” ar “Izviestijų” dienraščiams, bet 
JAV komunistų organui “Daily World” 
New Yorke bei literatūros savaitraš
čiui “Literaturnaja Gazeta” Šis įdė
jo išeivių iš Lietuvos kilmės amerikie
čio - tariamo publicisto Filipo Bonos- 
kio “atsakymą šmeižikams iš “New 
York Times”. Tai buvo pradžia. JAV 
komunistinis laikraštėlis mažai papli
tęs, tad jame įdėtą. Bonoskio straips
nį pasiskubino persispausdinti Mask
voje leidžiamas literatūrai (bent ofi
cialiai) skiriamas savaitrastis “Lite
raturnaja Gazeta”. Praslinko dar sa
vaitė ir straipsnį jau lietuvių kalba 
įsidėjo ir vėl literatūros savaitraštis, 
lietuvių kalba - “Literatūra ir Me
nas” (nr. 30, liepos 29). Dabar ne tik 
maskviniai, bet ir kitų rusiškųjų sri
čių bei Lietuvos skaitytoja,! galėjo 
patirti, kas gi ten vyksta už Atlanto 
okeano. Dabar jau ir Lietuvoje gyveną 
sužinojo (nors per radiją jau buvo pa
tyrę), kad ir šiemet JAV-se buvo at
žymėta Pavergtųjų Tautų Savaite, kad 
buvę ‘Išpuoliai prieš tarybines respub 
likas”, iš viso, vykusi “propaganda” 
prieš tarybinę santvarką. Bonoskio 
(jo tėvai senais laikais buvo emigra
vę į JAV, jis pats vos vos susigrai
bo lietuviškai, joje jau ne karta lan
kęsis) dėka šimtai tūkstančių lietuvių 
jau susigaudę, kad toks New Yorko 
dienraštis buvo prašnekęs prieš Lietu
voje* vykdomą rusinimą', dėl kovos 
prieš religija, prieš lietuvių kultūros 
slopinimą.

Tai šmeižtas - sušuko mąskvinio 
savaitraščio skiltyse Filipas Bonos- 
kis. Tai nesąmonė - jis priduria, nes 
jau 1959 metais ir vėliau jis ne kartą 
lankėsi Lietuvoje ir pamatęs, koks jo
je puikus, pasakiškas gyvenimas...

Straipsnis skiriamas rusų skai
tytojams. Tuo tarpu lietuviai'tik nu
sišypsos, kai Bonoskis, prieštarau
damas “N.Y. Times” teigimui, kad 
rusai siekia išrauti katalikų religiją 
ir sunaikinti lietuvių kalba* ir kultūrą, 
aiškina, kad, girdi, 300 Lietuvos ku
nigų pabėgo iš Lietuvos su naciais ir 
tie trys šimtai “dalyvavo daugybėje 
kruvinų nusikaltimu..*, pavyzdžiui, 
sugriaunant Vilniaus getą...”. Bonos
kis ir skaičiuodamas kultūros nuopel
nus Lietuvoje, skuba paaiškinti, jog 
ir Lietuvoje ruošiamos enciklopedijos 
kai beveik kiekvienas lietuvis krašte 
gerai numano apie išeivijoje išleis
tus Lietuvių Enciklopedijos 36 tomus.

Belieka kalbėti tik... apie “įspū
dingus užmojus”... Bonoskis propagan
dinio kvaitulio pagautas šaukia, kad 
Lietuvoje “žmonės dabar neperkami

PADEDAMAS VAININKAS PRIE PAMINKLO UŽ LIETUVOS LAISVĘ.
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Dr. L. Kriaučeliūnas, Griebliūniene - Australija, J. Deveikis - Ar
gentina, E. Pauliukonytė - Vokietija, B. Žilevičius - Brazilija,Gri
nienė - Vokietija. Foto V. Kizlaitis.

EUROPOS AKYS NUKRYPO Į LIETUVĄ
PRAŠOME, GELBĖKITE 
PERSEKIOJAMUOSIUS.

Vak. Vokietijoje veikianti orga
nizacija “Aktion Verteidigung der 
Verfolgten” Vokietijoje ir kitur Eu
ropoje paskleidė lapelį viename pus
lapy nuotrauka - pavaizduotas J. Tau
tų gen. sekretorius K. Waldheim ir 
čia pat įrašas: “Prašome, gelbėkite 
persekiojamuosius”. Kitame pusla
py įdėti du straipsniai apie pastarojo 
meto įvykius Lietuvoje: Alex Peter 
straipsnis iš “Bayern - kurier” Muen- 
chene “Neramumai Lietuvoje” ir Ka
talikų spaudos agentūros straipsnis 
(kna), paskelbtas žinomame katalikų 
savąįtraštyje “Rheinischer Merkur”
- “Šauksmas iš Lietuvos - susidegi
nimas”. ***

Vašingtone anglų ir vokiečių kal
bomis leidžiamas mėnesinis leidinys 
“Washington New Approach” liepos 
mėn. laidoje vokiečių kalba paminėjo 
Lietuvoje gegužes mėn. buvusius ne
ramumus. Leidinys plačiai atpasako
jo New Yorke birželio 11 d. buvusį 
simpoziumą, kurio tikslas buvo pro
testuoti prieš sovietų naudojamas 
genocido bei rusifikacijos priemones 
rusų pavergtų tautų atžvilgiu. Simpo
ziumas buvo įvykęs Commodore vieš
buty.

***
ir nebepardavinėjami... lietuviai nie
kada taip gerai nevalgę, nesirengę, 
neturėjo tokių puikių butų. Nėra elge
tų nėra palūkininkų ir t.t. Ir jis bai
gia teigimu, kad Lietuva virtusi da
limi didžiulio naujojo pasaulio, kuris 
tęsiasi nuo Hanojaus iki Havanos... 
Aišku, nei žodžio, kad tas pasaulis
- Sovietų Rusija, Lietuvą pavergusi 
ir pavertusi eiline kolonija.

Ar į tokius svaičiojimus, pa
skelbtus komunistu laikraštėly JAV- 
se ir pakartotus Maskvos literatūros 
organe atsakys New Yorko dienraštis - 
reikėtų labai abejoti. Tokia polemika 
būtų net negarbinga.

(ELTA)

“FOREIGN AFFAIRS” š.m, lie
pos men. laidoje (Vol. 50, No. 4) ke
liose vietose paminėjo Lietuvą ar 
Baltijos Valstybes. Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių sutartys su Sovie
tų Sąjunga paminėtos J.B. Duroselle 
straipsnyje “Locarno dvasia: pakto- 
manijos iliuzijos”. Autorius Durosel
le Sorbonos universitete dėsto istori
ja ir tarptautinius santykius, yra tarp
tautinių santykių studijų centro direk
torium, autorius knygų: “Histoire Di
plomatique de 1919 a Nos Joūrs”, 
“L’Idee D’Europe dans 1’Histoire”, 
“De Wilson a Roosevelt” ir kt.

To paties žurnalo, leidžiamo kas 
trys mėnesiai, Naujųjų knygų skyriu
je (poskyryje Rytų Europa ir Sovietų 
Sąjungą) paminėta Leono Sabaliūno 
knyga “Lithuania in Crisis: National
ism to Communism, 1939 - 1940” 
(Indiana University Press, 1972, 293 
psi.). “F. Affairs” L. Sabaliūno kny
ga įvertino šiais žodžiais: “A well - 
written, meticulously documente re
view of Lithuanian domestic and for
eign affairs in the interwar period, the 
social and economic conditions in the 
late years of independence and the 
crises leaning to the loss of sovereig
nity” (psi. 777 - 778).

(ELTA)
SYDNEY LAIKRASTIS 

APIE LIETUVA
“The Sun” rųgpiūčio 8 d. atsi

spausdino AAP-Reuterio žinią iš 
Maskvos. Ilgas straipsnis per keturias 
skiltis užvardintas: LITHUANIA IN 
ANGRY MOOD ir tirštu šriftu pabrauk
ta “The Kremlin faces explosive 
problemš in the Soviet’s Baltic repub
lic of Lithuania”. Siame ilgame straips 
nyje aprašyti visi paskutinieji įvykiai 
Lietuvoje, o taip pat priminta ir 17000 
katalikų parašų reikalaujančių tauti
nes ir religinės laisvės.

Mums čia įdomu tas, kad ir Aus
tralijoje,, sukelta protestų banga Lie
tuvoje nenurimsta, o ji sklinda ir ple
čiasi.
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TARYBOS ATSTOTAS IR 
BENDRUOMENE.

Tarybos atstovą suvažiavimuose 
ne vieną kartą esame kalbėję, o ir 
šiaip spaudoje esame nemaža rasę, 
kad Tarybos atstovai neturėtų pasi
tenkinti tik vienkartine veikla Tary
bos Suvažiavime. Atstovo mandatas, 
kaip ir pačios Tarybos, galioja visai 
kadencijai, taigi ne tik teisės bet ir 
pareigos bendruomenei.

Nelemtas paprotys yra įsigalė
jęs, kad mūsų atstovai nei tų teisių 
nei tų pareigų, bent daugumas, nebe
jaučia. Pasitenkina vienkartiniu pa
sirodymu ar užsiregistravimu Tarybos 
suvažiavime ir po to jau jaučiasi pa
reigas atlikęs. Taip negerai, ir taip 
neturėtų būti. Bendruomenėje darbo 
yra labai daug, Apylinkės Valdyba 
vienur savo darbat atlieka gerai, ki
tur šlubuoja, vieni patys savo jėgom 
gali apseiti, kitiem reikia pagalbos. 
Ir čia atsiveria platūs darbo laukai 
kiekvienam apylinkėje gyvenančiam 
atstovui. Nesvarbu ar toks atstovas 
yra su Apylinkes Valdyba opozicijo
je, ar pozicijoje. Ar jam Krašto Val
dyba yra prie širdies ar ne. Bendruome 
nė yra didesnė ir visuotinesnė už 
visas valdybas, taigi ateiti reikia į 
talką, pačiai bendruomenei joje pozi
tyviai besidarbuojant. Sakysime mo
kyklų reikalas yra bendruomenės rei
kalas, yra visų reikalas. Prie to dar
bo gali visi prisidėti, o atstovų būtų 
pirmoji pareiga. Jei kas pats neturi 
vaikų ir nėra mokytojas, jis galėtų sa 
vo pareigą atlikti sekmadieniais-su- 
organizuotf vaikų atvežimą į mokyk
lą. Tai būtų didelė mokyklai pagalba 
ir bendruomenei tarnyba. Arba paim
kime spaudos sritį. Kiekvienas atsto
vas privalėtų ne1 tik pats skaityti 
bendruomenės laikraštį, bet raginti, 
platinti ir visokiais būdais padėti 
kad laikraštis būtų visų skaitomas. 
Juk tai yra pats svarbiausias lietu
viškos sąmonės ugdytojas, bendruo
meninių darbų organizatorius, veidro
dis mūsų gyvenimo ir naujų idėjų bei 
darbų inspiratorius. Jei redaktorius 
nepatinka nereikėtu išeiti į opozici
ją su pačiu laikraščiu, o rūpintis pa
keisti redaktorių. Redaktoriaus pakei
timas yra lengvai galimas. Dabar mū
sų “sąmoningieji” atstovai neskaito 
bendruomenės laikraščio, neriamia jo 
ir net varo agitaciją prieš jį. Ar tai 
ne gėda žiūrint į tokius atstovus? 
Tokių, žinoma, neturime daug, bet vis- 
tiek yra ir jų pavyzdys yra daugeliui 
papiktinantis.

Yra ir daugiau sričių kur mūsų 
atstovai ir būdami opozicijoje gali 
įsitraukti į bendruomeninį darbą ir at
likti savo pareigas. Čia neturėtume 
pamiršti ir solidarumo mokesčio rin
kimą, ir jaunimą, ir bendruomeninius 
namus, ir dar daug kitų darbų, kuriems 
atstovų pagalba yra reikalinga.

Dabar kaip tik prasidėjo naujos 
kadencijos Tarybos atstovų rinkimai. 
Turėtume apie šiuos reikalus pagal
voti ir tie kurie atstovus renkame ir 
tie kurie esame renkami į atstovus.

am.

“Christian Crusade Weekly”, 
liepos 30 d. paskelbė išsamų Julian 
Williams straipsnį “Ar susitarimai su 
komunistais mus apsaugoja?” Išdės
tęs komunistu naudojamą strategiją, 
tai, kaip pabėgėliai nuo komunizmo 
sieką atskleisti tiesą, be to, kad susi
tarimu keliu norima JAV-bes nugink
luoti, autorius cituoja pačių komunis
tų užuomina, 1969 m. liepos 12 pa
skelbtą komunistų “Daily World”. 
Esą, komunistų pasitarimų tikslas 
esąs toks: “Priversti Nixona tartis 
su Sovietų Rusija ir susitarti dėl nu
siginklavimo bei del kitų ginčytinų 
klausimu ir tuo būdu siekti JAV im
perializmo nugalėjimo. Tai būtu pir
mos rūšies laimėjimas amerikiečių 
jėgoms, kovojančioms prieš karą ir 
pries fašizmą” (čia turima galvoje 
komunistai, ar prokomunistai).

***

A.L.B. darbuotoją ir nenuilstantį visuomenininką p. VI. Jakutį, 
švenčianti 65 m. amžiaus sukaktį, nuoširdžiai sveikiname, linkėdami
ilgu ir darbingu metų.

A.L.B. Krašto Valdyba.

Mūsų Pastogę.Nr. 34. 1972.8.28. psl. 2.
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Gerb. Redaktoriau,
Gerb. Redaktoriau,

Kaipo Sydnėjaus studentei man 
labai Įdomu -sužinoti kas šiais me
tais atsitiko su mūsų studentais. 
Šiais metais dar neturėjome nei vie
no bendro susirinkimo. Mūsų paskuti 
nis susirinkimas įvyko pereitais me
tais kovo mėnesį.

Ar dar yra komitetas? Jei yra, 
norėčiau žinoti kas jam priklauso ir į 
ką galima kreiptis? Jei nėra tai gal 
žinote kodėl nebuvo rinkimų, Ar Syd- 
nėjus ir vėl nepasirodys per studentų 
suvažiavimą? Tikrai mums gėda! 

Susirūpinusi Studentė.

Prierašas: .“Mūsų Pastogė” laukia 
“Studentų Žodžio”. Daug kartų kreip
ėmės į įvairius asmenis klausdami kas 
yra paskirtas redaktofium, pasirodo, 
kad tokio redaktoriaus iki šiol nėra 
paskirta. Reikėtų susirūpinti šia ne
gerove ir rasti tinkamą asmenį “Stu
dentų Žodžiui” redaguoti.

Red.

KULTŪRININKO SUKAKTIS 
Jurgis Vasiliauskas sulaukė 

60 Metų Amžiaus.
Jurgis Vasiliauskas rugpiučio 

22 d. sulaukė 60 metų amžiaus sukak
ties. Labai Įdomu pažvelgti i jo nuei
tą gyvenimo'kelią, nes žmogus kultū
rininku bei visuomenininku negimsta, 
o juo tampa palaipsniui, darbščiomis 
studijomis ir savo įgytas žinias neš
damas i gyvenimą.

Jurgis Vasiliauskas gimė 1912 m. 
rugpiūčio 22 d. Karalių kaime, Kazlų 
vaisė., Marijampolės apsk. ; penkioli
kos vaikų šeimoje, iš kurių vienas - 
Antanas buvo net Vilniaus universi
teto miškų mokslo fakulteto dekanu. 
Mūsų jubiliatas Jurgis Vasiliauskas, 
baigęs Marijonų gimnaziją Marijampo
lėje, 1931 m. pradėjo studijuoti eko
nomiją Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Tuo metu Įsikūrus Klaipėdoje 
Prekybos institutui,p ersiklia į Klaipė
dą ir 1937 m. baigia institutą. Laimė
jęs Švedijos stipendiją, išvyksta me
tų studijomis į Švediją? Grįžęs i Klai
pėdą dirbo Lietuvos Baltijos transpor
to bendrovėje, būdamas vyriausiojo di
rektoriaus sekretorium. Vėliau persi
kelia į Kauną ir Čia dėstė Prekybos 
mokykloje ir lektoriavo Vakariniuose 
Kursuose, kurie buvo suruošti preky
bos įmonių vedėjams ir tarnautojams, 
paruošti naujaji Lietuvos verslininkų 
kadra. 1942 m. buvo paskirtas Preky
bos ^Mokyklos direktorium Marijampo
lėje. Tą mokyklą Jurgis pakelė ir jai 
buvo suteiktas Aukštesniosios Preky
bos Mokyklos vardas ir jai vadovavo. 
1944 m. su šeima pasitraukia į Vaka
rus. Patekęs į Alijantų pusę, tarnavo 
Anglų kariuomenėj vertėju ir'buvo ka
riuomenės prekybos Įmonės vedėjas. 
Karui pasibaigus dirbo Unroj, o vėliau 
emigracijos įstaigoj Wentdorfe, kur 
buvo pabėgėlių emigracijos kancelia

Ryšium su Lietuvių Dienų Meno 
Paroda, gal būtų ne pro šalį, kad Ren
gimo Komitetas vieną kartą duotų vi
siems menininkams bendrą temą - už
davinį, kad paroda teigiamai apjungtų 
po vieną vėliavą.

Šiais metais menininkams pride
rėtų atatinkamai vėliava iškelti RO
MUI KALANTAI.

Manau čia lygiai daug įkvėpimo 
rastų skulptoriai ir tapytojai/

Su pagarba,

rijos įstaigos viršininku. į Australiją 
atvyko' 1949 m. ir įsikūrė Adelaidėj. 
Pradžioj buvo gazo'' kompanijoj tar
nautoju, o paskui nusipirko Semaphore 
viešbutį, iš kurio galėjo pragyventi 
su šeima.

Jurgis Vasiliauskas vedė Kaune 
1942 m. konservatorijos studentę Ge
novaitę Stanaitytę. Jis išaugino duk
ra^ ir sūnų. Savo vaikus Vasiliauskai 
iš pat mažens įjungė į lietuvišką gy
venimą. Dukra Vijoleta šoko tautinius 
šokius p. B. Lapšienės grupėje ir ten 
ji greitai pasidarė vadovės pagalbi
ninke ir gavo atskirą grupę vadovąuti. 
Vijoleta buvo ir viena iš gabiųjų jau
nimo vasaros stovyklos vadovių, stu
dijavo socialinius mokslus universi
tete. Ištekėjo ji už jauno mokytojo 
Mindaugo Mauragio. Sūnus Alfredas 
taip pat Šoko tautinius sokius, žaidė 
krepšini Vyties klube, o baigęs Ade
laidės universitete odontologija, da
bar sėkmingai verčiasi odontologo 
praktika Mt. Gambier mieste. Jis vede 
gailestingąja seserį Dalia Ramanaus
kaitę.

Jurgis Vasiliauskas nuo pat atvy
kimo i Adelaide buvo ALB Apylinkės 
pirmininku, keletą kadencijų Apylin
kės valdybose, Baltų Tarybos narys 
ir pagaliau ALB Krašto Valdybos vi
cepirmininkas.

Jurgis nuo pat jaunystės gyvai 
reiškiasi organizacijose. Ateitinin
kas jau nuo 12 m. amžiaus, Klaipėdo
je studijuodamas įsteigė Studentų 
Verslininkų Sąjungą ir jai vadovavo, 
kol baigė institutą, Kaune Prekybos 
mokykloj buvo šaulių būrio vadu. Nuo 
pat jaunystes mėgo spaudos darbą. 
Pradėjo rašyti į Šaltinėlį, vėliau į 
Šaltinį, Klaipėdoj rašė į dienrašti. 
Vakarai, buvo nuolatinis Verslo ben
dradarbis Kaune, o humoristiniais 
straipsniais reiškėsi Kuntaplyje. Ne
atsilieka ir čia Australijoj, rašyda
mas i “Mūsų Pastogę” ir “Tėviškės 
Aidus”. Dar anksčiau buvo išvertęs 
knygą “Kovos ir vaininkai” apie kata
likų persekiojimus Kinijoj, kuri at
spausdinta Amerikoj Knygų Klubo Či
kagoje.

Šiai visai Jurgio Vasiliausko kul
tūrinei ir visuomeninei veiklai daug 
impulso duoda jo žmona Genovaitė - 
įžymi menininkė ir visuomenininke, 
kuria mes visi taip pat gerai pažįsta
me.

Jubiliatui Jurgiui Vasiliauskui 
linkime daug stiprybės ir vilties, ku
riam šiandiena ypač labai reikalinga 
dėl jo mylimos dukrelės Vijoletos sun
kios ligos.

PLURIMOS ANN OS!
P.D.

CHICAGO. — Valdas Adam
kus, Vidurvakarių regiono ko
vos su tarša agentūros vicead- 
ministratorius, paskirtas nariu 
JAV delegacijos į Sovietų Są
jungą. Delegacija išvyks liepos
mėnesį. Jos tikslas — aptarti 
bendradarbiavimą kovoje su o- 
ro, vandens ir kitokia tarša. 
Pasitarimams akstiną sudarė 
Nixono gegužės 23 d. pasirašy
ta sutartis su Sovietų Sąjunga.

AR LIETUVIS
REVOLIUCIONIERIUS ?

Paskaitos santrauka 
skaitytos Diskusijų Klube 
Newcastle 1971 m.

Red.
B. Liūgą.

Filosofe Hannah Arendt rašo kad 
atominio amžiaus karai yra jau nebe
galimi, nes žmonijos kultūra, o gal ir 
pati žmonija,turėtų žūti. Vadinas tau
tų ateitį ir žmonijos istoriją nuspręs 
ne karai, o revoliuciniai sąjūdžiai. 
Kaip rodo Lietuvių Tautos istorija lie
tuviai daugeli kartų buvo revoliucio

nieriai, ne kokia nors ideologinia pras
me, o natūraliai išsiveržiąs impulsas 
kovoti prieš žmogaus teises paneigian
tį despotizmą.

Lietuviai yra kovojanti tauta, dėl 
savo laisvės ir kultūros. į lietuvių 
laisvę kėsinosi vokiečiai kryžiuočiai, 
vėliau kaizeriai, lenkai, rusai ir taip 
per šimtmečius lietuvis kovojo už savo 
laisvę ir nepriklausomybę. ;Jautrumas 
skausmui ir troškimas laisvės gali 
būti universaliausias jausmas huma- 
tistiniam pagrindui, bet kurti tokį 
pagrindą gali tik tas, kas pats yra. 
išgyvenęs skausmus ir jau nebebijo 
aukos didžio. Vergiškos dvasios žmo- 

. nes negali humanzimo sukurti, jie ga
li tik vergija kurti, ką ir matome da
bartiniuose rusų valdomuose ir paverg
tuose kraštuose. ■

Šiandieną mums reikia kalbėti 
ne apie kančias, bet apie kovą, nors 
ištiktųjų, kova nuo kančios vargu ar 
yra atskiriama.

Žiūrėti į save kaip į revoliucio
nierių tauta, mes dar nesame įpratę, 
kai kas mato rezignuojančią kenčian
čią tautą ir nuo jos šalinasi, kiti iš
žiūri baudžiauninko laikyseną, tai 
visi tie, kurie nepažįsta lietuvių tau
tos istorijos ir lietuvio kieto charak
terio. Per pusantro šimto metų mes 
esame iškovoję penkias nemažas re
voliucijas, kurias galima pavadinti 
nacionalinėmis, pasiaukojusiųjų krau
ju esame susirišę su naujo modernis'ko 
pasaulio kūrimo vizija.

Mūsų sukilimų tradicija yra ki
lusi iš šaukiančios neteisybės, pro
testuoti prieš skriaudą, kur ji bebūtų 
daroma ir laisvės jausmas niekados 
nebuvo išduotas jokiai, nežmoniškumo 
ir jėgos gliorifikacijai. Nuo pat seniau
sių laikų, jau Vytauto Didžiojo lai
kais mes matome Žemaičių sukilimus 
prieš kryžiuočiu ordena, o vėliau ir 
prieš pati Žalgirio nugalėtoją, kai 
1418 m. Žemaitijos valstiečiai' suki
lo, kai jie buvo atiduodami bajorams 
baudžiauninkais. Tas rodo kad lietu
viai ne vien dėl savo tautinių, bet ir 
dėl žmogaus laisvės kovojo.

Ir kai dabar su pagarba prisime
name Martyną Mažvydą ir jo bendra- 
laikį Buivydą, 1545 m.- suorganizavu
sį Anykščių valstiečių sukilimą prieš 
didėjančią baudžiavą, tai matome 
pirmuosius socialinio teisingumo pio- 
nerius.

Reikšmingiausias yalstįečiu su
kilimas įvyko 1769 m. Šiaulių apylin
kėje, kur sukilėlių pastatyta valdžia 
Joniškyje ilgiau išsilaikė negu 1941 
m. sudalytoji vyriausybė..

Nors visi valstiečių sukilimai bu
vo pralaimėti, tačiau jie liudija kad 
baudžiava nebuvo sunaikinusi lais
vės vizijos.

1794 m. buvo pirmasis naciona
linis sukilimas Lenkijos - Lietuvos 
karališkos respublikos, kuriame daly
vavo abi tautos lenkai ir lietuviai. 
Lietuviams vadovavo generolas Jo
kūbas Jasinskis, jis norėjo uždegti 
visą tautą.taigi bajorus ir valstiečius 
kovoti drauge. Viso to sukilimo vadas 
Tadas Kosciuška, laike save lietu
viu, išgirdęs apie Amerikoje kilusią 
revoliuciją nuskubėjo ten kovoti gal
vodamas, kad kova dėl laisvės nėra 
daloma. Prasidėjus Lenkijos Lietu
vos sukilimui jis grįžo ir deklaravo 
neginčijamą teisę priešintis ginkluo
tai priespaudai.

1831 m. prasidėjo antrasis suki
limas, jį pradėjo Salantų ir Ginteliš- 
kių valstiečiai. Sukilimas išsiplėtė i 
visą valstybę. Telšių sukilėlių vadas 
Anupras Jucevičius liudija gyvą lais
vės troškimą, savo dienyne jis rašė: 
“mačiau kaip kaimo žmonės veržėsi 
Į tėvynės gynėjų eiles... bemaž kiek
vienas žemaičių valstietis eidamas į 
sukilėlių kariuomenę reikalavo Įrašy
ti kaip savanorį,o ne paskirtą nuo 
žemės”. Keturi šimtai baudžiavos metų 
nesunaikino laisvės siekimo.

(Nukelta į 4 psl.)
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AR JUS KALBATE 
AUSTRALIETUVISKAI?

1970-1 metais as ruošiau M.A. 
disertacija apie anglų kalbos įtaką 
ispanų kalbai, Melbourne emigrantų 
tarpe. Beruošiant šitą darbą man daž
nai teko pagalvoti apie lietuvių kal
bos padėti išeivijoje, nes esu paste
bėjęs kad mūsų kalba irgi yra pilna 
anglicizmu. Anglicizmu vadinasi bet 
koks anglų kalbos Įtakos reiškinys: 
pav. skoliniai kaip ‘pabas’ (iš ‘pub’ 
vietoj žodžio karėiama) ; arba sintak
siniai deriniai kaip ‘jis ėjo už pusę 
valandos’ (iš ‘he went for half an 
hour).

Anglicizmu atsiradimo priežastis 
yra labai aiški; jaunimas kai kalba 
lietuviškai vistiek galvoja angliškai, 
nes anglų kalba yra jų vyraujanti kal
ba. Tikrumoje, jie nekalba lietuviškai: 
jie kalba angliškai vartodami lietuviš
kus žodžius. Reiškia, dažniausiai jų 
sintaksė yra visiškai angliška, nežiū
rint kad vartotų lietuviškus žodžius. 
Be to, retas jaunuolis kuris kalba gry
nai lietuviška tarsena.

Aš trumpai panagrinėsiu austra- 
lietuvių kalbą iš trijų pusių: morfolo
gijos, sintaksės ir leksikos (žodyno). 
Bet pirmiausiai turiu pabrėžti kad aš 
nekritikuoju (tada sakytu visi “juokia
si puodas kad katilas juodas”), o tik 
nagrinėju, diskutuoju dėl gryno moks
linio įdomumo. Morfologija yra toji 
kalbotyros šaka kurioje svarstoma žo
džių sudėtis (o sintaksės šakoje svars
toma sakinių sudėtis). Lietuviu kalbos 
morfologija yra labai sudėtinga, ir turi 
gausą morfologinių fonnų: asmenavimų, 
linksniavimų, veiksmažodžių laikų, 
dalyvių ir 1.1. Anglų kalba palyginus 
yra morfologinis skurdžius. Sis faktas 
tuojaus sudaro daug sunkumų. Jauni
mas neužtektinai vartoja lietuvių kal
bos kad sugebėtų pažinti ir teisingai 
vartoti visas mūšų kalbos morfologi
nes formas. Dėl to morfologija jų var
tosenoje yra paprastėjusi, nuskurdusi, 
ir dažnai tiesiog klaidinga. Čia keli 
pavyzdžiai: (Visi pavyzdžiai duoti 
šiame straipsnyje yra autentiški, pa
imti iš tikros pastebėtos vartosenos).

1. DAIKTAVARDŽIAI.
Yra tendencija naudoti daugiau

siai galininką, arba galininką su prie
linksniu vietoj kitų linksnių.

— “Aš nemačiau tą programą”. 

vietoj “Aš nemačiau tos programos”.
— “Jis nupirko dovaną dėl jo 

mama”, vietoj “Jis nupirko dovaną 
savo mamai“. Čia “del jo mamą“ a- 
teina tiesiog iš “for his mother”. 
Šiame pavyzdyje taip pat verta dėme
sio neteisnga vartosena Įvardžio "jo; 
vietoj "savo! Ši irgi įprastinė klaida.

— “Jis tą nudažė su šepetį”,
vietoj “Jis nudažė s'epečiu”. Angliš
kai nuolat naudojamas prielinksnis 
with pareikšti įnagį: todėl vaikai gal
voja kad būtinai reikia naudoti'su" šitų 
atveju. z

2. VEIKSMAŽODŽIAI
Vaikai dažnai nežino kuriai as

menavimo grupei veiksmažodis pri
klauso ir užtat jam prideda netinkame 
galūnę: pav. dainuojo (dainavo), smir
da (smirdi); arba visai neteisingai for
muoja tą žodį: imo (ėmė), rinkame (ren
kame). Labai įprasta yra naudoti daly
vius, pusdalyvius ir padalyvius netei
singai: “Atsiprašau už ateinant vėlai“ 
pasakė vienas studentas atvykęs į su
sirinkimą. Tas yra tiesioginis vertimas 
angliško sakinio “Sorry Tor coming 
late”. Panašiai: “Aš nebuvau rūkant! 
ąfkertė berniukas, motinos bariamas. 
Čia aišku, kad angliškai galvodamas 
jis ta pati pasakė lietuviškai, netei
singai vartodamas padalyvį, vietoj 
paprasto būtojo veiksmažodžio: “Aš 
nerūkiau!”. Visa bėda kad angliškas 
“participle” su galūne - ing atitinka 
iš dalies mūsų dalyviui, pusdalyviui ir 
padalyviui. Lengviausia daryba iš šių 
trijų turi padalyvis, ir todėl jis daž
niausiai vartojamas išversti anglų - 
ing konstrukcijas. Dėl panašaus leng
vumo priežasties vaikai ko mažiau 
naudoja būtojo kartinio laiko dalyvį, 
pav. “Jis sakė jis nematė tą” vieloj 
“Jis pasisakė, jog to nematęs”. Čia 
aišku kad lietuviškasis sakinys suda
rytas pagal anglų atitikmenį: “He said 
he didn’t see it”.

SINTAKSE.
Iš visų kalbos sričių, daugiausia 

anglicizmu pasitaiko sintaksės srity
je. Bet keista: sintaksiniai angliciz- 
mai mažiausiai pasižymi, todėl kad 
mes priprantame prie konstrukcijų 
versti iš anglų kalbos ir pradedame 
galvoti kad šios yra grynai lietuviš
kos. Pavyzdžių yra šimtai: ‘pusė po 
aštuonių’ (vietoj ‘pusė devynių’) iš 
‘half past eight’. ‘Jis nežino kaip 
plaukti’, (vietoj ‘Jis nemoka plaukti’) 
iš ‘He doesn’t know how to swim’. 

‘Aš mėgstu eiti į kiną’, (vietoj ‘Man 
patinka eiti į kiną’) iš T like to go to 
the pictures’.
‘Jis atrodo kaip jis girtas’ (vietoj 
‘Atrodo kad jis girtas’) is “le looks 
like he’s drunk’.
‘Jis klausė mane ateiti’ (vietoj ‘Jis 
mane pakvietė’) iš ‘He asked me to 
come’, todėl kad "ask" kartais reiškia 
prašyti, kartais klausti, o dar kartais 
pakviesti.

, LEKSIKA (ŽODYNAS)
Čia jau prieiname prie aiškiausio 

anglicizmu srities. Mums visiems aiš
ku kad mūsų kalba yra pilna leksinių 
anglicizmu, t.y. skolinių iš anglų kal
bos. Ne vien tik jaunieji žmonės čia 
nusideda, bet ir vyresnieji. Šios pačios 
“Pastoges” lapuose kas savaitę ran
dama daug pavyzdžių: generacija (kar

ta); realizuojame (suprantame); dekla
racija (paskelbimas); mitingas (susi
rinkimas); aplikacija (prašymas); licen
zija (leidimas); teiprikorderis (magne
tofonas). Nėra man reikalo ilgą eilę 
pravesti: kiekvienas skaitytojas pui
kiai žino kad ši eilė būtų begalo ilga.

Kad mūsų kalba yra pilna angli
cizmu, tai nėra nieko ypatingo: tas 
pats vyksta visų tautų iševių tarpe. 
Visoje pasaulio istorijoje, kai sueina 
dvi tautos ir dvi kalbos, tai stipriau
sios tautos kalba nugali ir nuveikia 
silpnesnės tautos kalbą. Mūsų padė
tyje reikia suprasti silpnumą šia pras
me: mes silpnesni skaičiumi. Anks
čiau, kai išeiviai gyveno šteteliuose 
ir turėjo savo mokyklas (kasdienines, 
ne tik savaitgalines) ir krautuves, etc. 
ir kalbėjo nuolat savo kalba, tai ne
buvo pavojaus kad jų kalba išnyktų. 
Bet dabar mes esame išsiblaškę ir 
smarkiai susimaišę į vietinių gyvento
jų gretas. Vaikai tik anglų kalba mo
kykloje, pripranta, ir greit jiems pasi
daro daug lengviau kalbėti angliškai 
negu lietuviškai, ir todėl jie pradeda 
kalbėti angliškai su tėvais namuose, 
arba nors atsakyti visuomet angliškai 
kai tėvai juos užkalbina lietuviškai. 
Čia yra visai natūralu ir lauktina taip 
kaip vanduo teka pakalnėn, o ne į kal
ną. ;

Aš manau kad yra labai verta 
perskaityti ir persvarstyti ką lietuviai 
Lietuvoje galvoja apie mus išeivius ir 
mūsų kalbos padėtį. Todėl aš čia pa
duodu ilgoką bet labai įdomią citatą 
iš Algirdo Sabaliausko knygos, skir
tos mokyklinio amžiaus vaikams,

Juozas Pelenauskas, naujai iš
rinktas Melboumo Lietuvių Klubo pir
mininkas. (žiūr. M.P. Nr. 33).

Šimtas kalbos mįslių (Vilnius, 1970įp 
“Visais laikais beveik visuose pasau
lio kampeliuose mirdavo ir miršta kal
bos. Kad galėtute įsivaizduoti kaip 
atrodo kalbų mirtis, mes papasakosi
me kaip miršta lietuvių kalba... Ti
kriausiai išsigandote perskaitę saki
ni apie lietuvių kalbos mirtį. Bet ne
nusigąskite -- dar niekada pasaulyje 
nebuvo leidžiama tiek daug lietuviškų 
knygų kaip dabar. Lietuvių kalbai jo
kio pavojaus išnykti nėra. Tačiau lie
tuvių kalba kai kur vis dėlto miršta. 
Miršta, pavyzdžiui, lietuvių kalba mū
sų emigrantų tarpe Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, Kanadoje, Australijoje. 
Paprastai taip jau esti, kad iš Lietu
vos iškeliavusių žmonių vaikai dar 
neblogai moka lietuviškai. Jų anūkai 
lietuviškai dar supranta, o jau šių 
vaikai dažniausiai ne žodžio savo se
nelių kalbos nebemoka. Toks jau žmo
nių, atskilusių nuo savo tėvynės, liki
mas”.

Ar čia tiesa, ar čia ne, paliksiu 
jums patiems spręsti. Užbaigsiu šį 
straipsnį paminėdamas vieną atsitiki
mą. Važiavome traukiniu į lietuvių stu
dentų suvažiavimą, ir kalbėjomės 
angliškai, kaip visada. Bet kai pradė
jome lietuviškai dainuoti, du ilgaplau
kiai bachūrai, ne iš mūsų būrelio ir 
mums nepažįstami, atėjo iš kito galo 
vagono ir mums pranešė sunkiu angliš
ku akcentu: “Mes lietuviški irgi’”.

G. Kaminskas.***

ATSTATOMAS SELIGENSTADTO 
PAMINKLINIS KRYŽIUS.

Prieš pakildami iš Vokietijos 
emigracijai, Seligenstadto lietuvių 
stovyklos gyventojai savo aukomis ir 
darbu pastatė lietuviško stiliaus pa
minklinį kryžių. Kryžius buvo pasta
tytas šalia kelio i Wuerzburga, pašven
tintas minint 31-ma Lietuvos Nepri

klausomybės sukakti 1949 m. vasa
rio mėn. 16 d.

Per praėjusius 22 metus, tas kry
žius buvo remontuotas ir du kartus per 
dažytas buvusių šeligenstadtieėių lė
šomis, dabar gyvenančių? plačiame pa 

šaulyje. Iš Australijos per p. J. Mu- 
loką (sen.) čia gyvenantieji seligens- 
tadtiečiai irgi prisidėję savo pinigi
ne auka.

, Vedant per Seligenstadtą autos
tradą kryžius buvo nugriautas. Jį ge
rokai sužalotą kun. V. Domijonaitis 
pervežė į Huettenfelda - Romuvos so
dybą, kur jis prisidės prie Vasario 16 
gimanzijos vietovės ir visos sodybos 
pagražinimo.

Kryžiaus atstatimu rūpinasi Či
kagoje sudarytas buvusių seligenstad- 
tiečių komitetas: p.p. J. Tijūnas, Br. 
Paliulis, P. Galinauskas ir Ig. Sera
pinas. Komitetas kreipiasi į Austra
lijoje gyvenančius buvusius seligens- 
tadtiečius, prašydamas kryžiaus at
statymo darba paremti pinigine auka. 
Komitetas neprašo didelių aukų, bet 
norėtu, kad galimai didesnis skai
čius žmonių prie šio sentimentalaus 
- istorinio darbo prisidėtų. Aukotojų 
pavardes komitetas skelbia spaudo
je ir išduota pakvitavimus.

Komiteto pirm J. Tijūnas rašo: 
“Reikia pažymėti, kad ši auka yra 
musų garbės reikalas, jei galėjome 
kryžių pastatyti būdami vargingi, be
namiai, tai tuo labiau šiandien musų 
pareiga kryžiumi pasirūpinti, kad dar 
ilgus metus liudytų, jog lietuvis ir 
tremtyje mylėjo Dievą ir Tėvynę, kas 
yra parašyta kryžiaus dedikacinėje 
lentelėje“.

Pinigus siųsti: J. Tijūnas, 2538 
W. 66 th St., Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A, arba Australijoje: J. Zinkus, 
84 Victor Ave., Picnic Point, N.S.W. 
2213.

J.Z.

DAINOS REPREZENTANTAMS

Dažnai kalbame, kad atvykę į ši 
kraštą lietuviai tol išliks Tautai gy
vi, kol jaunoji čia gimusi ir augusi 
karta dar save tebeskaitys lietuviais. 
Kad tą tautai gyvybę ilgiau išlaikyti 
privalome dėti visas pastangas, ieš
koti būdu ir išnaudoti visas galimy
bes. Pagrindiniu tautinio išlikimo 
ramsčiu yra mūsų tautine kultūra. Mu
su pareiga įdiegti ja jaunojoje karto
je, kad pajustų, jog lietuvių kultūros 
apraiškos yra ne kiek nezemesnes 
kaip kitų, kad ir didesnių už mūsų, 
tautų, kad priklausyti ir' puoselėti 
lietuvišką kultūrą yra ne tik pareiga, 
bet garbė ir pasididžiavimas.

Vienu iš ryškiausių musų tauti
nės kultūros apreiškę yra lietuviška 
daina - lietuviška meliodija, kuria su 
dideliu pasišventimu mus reprezen
tuoja chorai: Adelaides “Lituania”, 
Geelongo lietuvių choras, Melbourno 
Dainos Sambūris, Canberros “Aušra” 
Sydney “Daina”, Sydney “Meno An
samblis” Newcastle lietuvių choras. 
Be siu chorų lietuviškąją dainą, be 
didesnio pasiruošimo, atskiromis pro- 
gomis, reprezentuoja musų jaunimas
ivairose savo ir kartu su svetimai
siais stovyklose, užtraukdami gražias 
sutartines kurios išskiria juos iš kitų 
tarpo.

Lietuviškos dainos didieji repre
zentantai - chorai jau keli jų atšven
tė savo 20 metu sukaktis. Tas sukak
tis atžymėti spaudoje buvo parašyti 
straipsniai, suruošti koncertai, pa
gerbti chorvedžiai bei atskiri jų daly
viai. Manyčiau, kad to neužtenka. 
Reiketu ko nors didesnio, kad liktų 
žymiai ilgiau net ir ateinančioms 
kartoms, nes chorų darbas,, metai iš 
metu besustojimo, yra milžiniškas ir 
jo atlikta reprezentacija yra palikusi 
gilius pėdsakus savųjų ir svetimųjų 
tarpe. Tokiam lietuviškos dainos ir 
choru, pasakyčiau, paminklui, reikėtų 
išleisti specialią monografija, kurioje 
tilptų išsamios choru istorijos, chor
vedžiu biografijos, chorų dalyvių su

rašai, įvykusių koncertų, statistika ir 
visa kita su chorais susijusi medžia
ga. Šią monografija^ turėtų gausiai 
puošti buvusiųjų ir esamų chorvedžių, 
chorų admininstratorių, chorų mecena 
tu, choru valdybų ir kitų atžymėtinų 
ašmenų fotografijos bei Įvairiomis 
progomis padaryti chorų ir jų gyve
nimo - veiklos vaizdai.

Medžiaga šiai monografijai turė
tu paruošti vietos atskiri monografi
jos korespondentai, o ja galutinai 
apip avy dalinti - monografijos redak
torius, bendradarbiaudamas su diri
gentais, korespondentais, menininkais 
ir kitais redaktoriaus pasikviestais 
asmenimis.

Gal kam nors iškils monografi
jos išleidimo lešu klausimas. Many
čiau, kad tai neturėtų būti kliūtis, nes 
nesunkiai ji išsprendžiama. Kiekvie
nas choras jos išleidimui skirtų tam 
tikrą_ sumą, o visi daininkai ją užsi
prenumeruodami ir platindami vietos 
lietuvių tarpe, pilnai padengtu jos 
leidimo kaštus. Jei dar kiek jos liktų, 
tai yra svetur gyvenančiu tautiečių, 
kurie seka ir domisi lietuviškos kul
tūros raida , jas; išpirktų.

Dabar nebūdamas choro daininin-
ku, bet kadaise dainavęs juose, ska-
tinu Australijoje veikiančius chorus i 
šį reikalą^ atkreipti rimtą dėmėsi. Ne
delsiant reikėtų imtis iniciatyvos ji 
Įgyvendinti; tuo" būtų patarnauta lie
tuviškai kultūrai bei praturtintas lie
tuvių kultūros istorijos lobynas. Taip 
pat būtų pasitarnauta jaunosios kar
tos labui, o ir patiems chorams bei 
jų dalyviams, suteikiant atpildą už 
gražų ir visiems lietuviams reikšmin
gą ir dideli darbą.

Manyčiau, kad šioje monografi
joje turėtu rasti vietą ir lietuviu tau
tiniu šokiu grupės su savo istorijo
mis ir vaizdine medžiaga. Tautinių 
šokiu grupių veikla yra taip tampriai 
surišta su chorais, kad jų buvimas 
monografijoje suteiktų pilnesnį vaiz
dą dabartinio jų gražaus bendradar
biavimo.

IGA._ ***
,i«(f .bS.a.JtVėi rt; ■!/ W.k>. ž
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
L. Žygas.

Iš "M.P.”, 9-tam numery paskelb
to A. Zubro paruošto “Australijos Lie
tuvių” turinio projekto ir jo informa
cijos', M.P. nr. 13 - 14, apie šio leidi
nio tikslą ir formą, ir kaip to bus sie
kiama, matyti, kad į šį didelį darbą 
yra rimtai pasinešta ir galim tikėtis 
gerų vaisių; todėl randu reikalo, bent 
dalinai pašviesinti ‘‘Paminklas nie
kui” (M.P. nr. 11) mano sudarytą skep
tišką šešelį, ateidamas į pagalbą ap
tarti “Australijos Lietuvių” turinio 
prejektą. Kadangi visi nutilo ir niekas 
tuo reikalu daugiau nebekalba, tai aš 
noriu priminti, kad šis svarbus reika
las nebūtų užmirštas.

1961 metų Australijos Lietuvių 
Metraštis yra graži knyga pavartyti, 
bet jei nori ką nors surasti, tai jau 
reikia ir nervų. Ten turinio surašymas 
gražiai pradėtas, bet tuoj pasimeta ir 
per jo tris puslapius, turinio matyti 
negalima, galima tik spėti; nepadeda 
didelis jo ištęsimas ir trejopas šrif
tas. Bėda gi gal buvo, kad keitėsi re
daktoriai.

Dabar gi suglaustam ir apjungtam 
A. Zubro paruoštam A.L. turiny viskas 
matyti kaip ant delno: padarytos aiš
kios dalys ir jose Įrašyti skyriai. Čia, 
atrodo, nebus skaldoma ir po visą kny
gą išmėtyta įvairūs jos skyriai; taip 
jei kas pavz. norės skaityti apie cho
rus, mokyklas, skautus ar dailininkus, 
viską ras vienoje vietoje ir galės dary
ti palyginimus.

Turinio projekte duodamos šios 
jo dalys: I. Pirmieji žingsniai, II. 
Glaudžiamės į buri, III. Ūkine atra
ma, IV. Mokslo besiekiant, V. Kultū
rinis pulsavimas, VI. Ryškieji veidai 
VII. Buities kelyje. Taigi tik septynios 
dalys ir gerai, kad jų nedaug ir kad 
visi 35-ki skyriai beveik gražiai tel
pa į tas septynias dalis. Dar daugiau 
tinkamai sumažinti dalių skaičių neį
manoma, nebent atsisakant būtino aiš
kumo. Paskutine dalis “Buities kely
je”, atrodo, perplati ir Įvairi - dar gal 
butų galima padalyti.

Aiškiai ir gerai pavadinta IV-ji 
dalis “Mokslo besiekiant”, taip kad 
aš Hl-ją dalį pavadinčiau “Turto be
siekiantį”, o V-ja “tobulybes besie
kiant. Žodis “kultūrinis” man, atrodo, 
nėra visų, tinkamai suprantamas, o kai 
kurių ir nemėgiamas. Tada į šią dalį 
būtų galima atkelti ir sportą, nes jei 
sportininkai glaudžiasi į būrį, tai taip 
pat glaudžiasi ir choristai ir scenos 

mėgėjai.
Netvarka, atrodo, yra su 10-tuoju 

skyrium “Religinis gyvenimas”, įrašy
tų į “Glaudžiamės į būrį” dalį, po jau 
nimo sambūriųir sporto veiklos, lyg 
religija irgi butų koks nors “ripkos” 
mušimas. Jei ne sportui, tai religijai 
būtinai reikia knygoje atkiros dalies.

IV-tos dalies “Ryškieji veidai” 
nereikia skirti į gyvuosius ir miru
sius, nes dar beredaguojant ar knygą 
spausdinant, gyvieji gali “sufalsifi
kuoti” istoriją - numirti. Taigi visus 
traktuoti vienodai, nes kaip tik daž
nai gyvųjų dar nėra išryškėjęs vei
das. Mirusiųjų - kaip galima didesnį 
sąrašą ir platesnį aprašymą duoti at
skirai VII-toj daly “Buities kelyje” 
arba jo dar kokiame galima padalini
me. Tada iį VI-ji ir VII-ji dalis būtų 
tikrai istoriškos.

Dabar aptarus didžiąsias dalis, 
pažiūrėkime į kaikuriuos jų skyrius: 
kas čia ne visai gerai, arba kas juose 
turėtų rasti vietos.

Pradedant nuo turinio pradžioje 
3-ėiojo skyriaus “Naujoji žemė”, da
bar net mūsų pirmininkams sveikinant 
mišrias vedybas, nereikia Kosciuškos, 
kurio rankos Vašingtone randasi laiš
kas kad jis lietuvis, palikti vien tik 
lenkams. Kelkime Lietuvos vardą ir į 
'tą viršūnę.

Prie 7-to skyriaus “ALB organi
zacijos” ir suvažiavimų, bent svar
besnius nutarimus, numatomų ateities 
darbų.

Prieš pradedant 8-tą skyrių “Jau
nimo sambūriai” reikia paminėti ir 
“senimo” sambūrius, kurie neįeina į

A.L.B. organizaciją. (Kaip su blai
vininkais ir laisvamaniais?)

Rašant apie religijas, duoti prak
tikuojančių katalikų ir evangelikų 
skaičių (kaip su bambizais ir kitom 
religijom?)

V-tąjį padalinimą reketų pradėti 
su literatūra ir grožine literatūra. Čia 
turi būti skyriai rašytojams, poetams 
ir žurnalistams.

Netinkamas yra 20-tas skyrius: 
Chorai (Toje vietoje solistų ir muzi
kų aptarimas). Taip pat netinkamas 
yra ir 21-mas skyrius:scenos mėgėjai 
(čia išraiškas šokio ir baleto pasi
reiškimai). Šiuos abu skyrius reikia 
jungti po vienu “Muzika ir Teatras” 
skyrium.Negalima aptarti Gučiuvie- 
nės, Vasiliauskienės, Rūtenio, Ma- 
tiuko ir kitų po choro antrašte. Nega
lima aptarti Gučiaus, Rataitės, Ke- 
palaitės, Janušaičio, Rūtenio ir kitų 
po “Scenos mėgėjų” antrašte. Nepa
minėta tautiniai šokiai, tai manau jie 
palikti prie “Jaunimo sambūrių” gre
ta sporto veiklos, bet manau, kad nors 
ir tautiniai šokiai daugiau panašus į 
sportą negu šachmatai, vistiek juęs 
skirti po “Muzika ir Teatras” antrašu, 
greta su baletu ir išraiškos šokiais 
o “Jaunimo sambūriams” palikti atei
tininkus, skautus.

22-ram skyriui “Vaizduojamasis 
Menas” geriau tiktų pavadinimas 
“Dailė”. ‘‘Vaizduojamam menui” 
kaip ir vokiečių “die Bildende Kunst” 
trūksta preciziškumo, jis tik šiaip 
kalboj paminėta, kai turime galvoj gre
ta ir muzika arba literatūra, pažymint 
kad čia nėra garsinis ar žodinis me
nas, bet rašant tokioje knygoje geriau
sia naudoti nedviprasmį žodį dailė, 
nes muzika ir literatūra galima taip 
pat laikyti vaizduojamuoju menu, gi 
iš kitos pusės galima sakyti, kad 
abstraktus menas nieko nevaizduoja 
ir todėl yra nevaizduojamasis menas, 
Kadangi mes lietuvių kalboj turime 
tikslesnių žodžių, kaip kitose kalbo
se, tai juos ir vartokime.

Dabar turėtume iš eilės literatū
rą, muziką ir teatrą, dailę, niekas per 
klaida nebūtų pažemintas, ir šita tu
rint galvoj, reikia pridėti ir architek
tūrą, nes turime nemažai architektų, 
jų darbų ir paminklų. Si menų sąra
šą reikia baigti fotografais, nes ne
gražu visą leidinį puošti jų darbais, 
o jų pačių nepaminėti, tuo labiau, kad 
fotografija"” dabar jau daug turi preten
zijų į mena^ (vaizduojamąjį) jų tarpe 
ir pagrįstų pretenzijų, - taigi teisių. 
Mūsų fotografai yra neblo^esni (jeigu 
tas daug ką reiškia) uz australus.

Taip gražiai “sutupdyti” visi 
“meniškieji paukšteliai” galės jaus
tis padrąsinti ir toliau skristi tobu
lybės besiekiant Kosciuškos kalno 
aukštybėse.

Šios dalies gale, jei bus duoda
ma kokios statistikos, būtų gerai ma
tyti kiek Australijos lietuvis yra Įsi
gijęs knygų ir meno kūrinių.

Galvoj dar daug turiu “gerų pa
tarimų” dėl likusių dviejų dalių, bet 
šiam kartui užteks, turiu tam dar be
veik metus laiko, D.V

AR LIETUVIS

REVOLIUCIONIERIUS ?

(Atkelta iš'2 pusL)
1863 m. sukilimui vadovavo Zig

mantas Sierakauskas, nužudytas Vil
niuje, kun. Antanas Mackevičius - 
Kaune. O radikaliojo sparno vadas 
Kostas Kalinauskas prieš mirti tokius 
atmintinus žodžius pasakė: “aš, tau, 
liaudie, sakau iš po kartuvių, kad tu 
tik tada būsi laiminga, kai nebebus 
ant tavęs maskolių”.

Galima sakyti kad nuo 1794 m. 
vidutiniškai kas 37 metai mūsų tau
toje išsižiebdavo nauji sukilimai. 
Kiekvieną kartą reikėdavo naujos 
generacijos žmonių.

A. A. 
ALFONSUI BARZDŽIŲ!

mirus, liūdesio valandoje giliai užjaučiame p. 
Jūratę ir Nijolę, sūnų Arvydą ir jų šeimas.

Barzdienę, dukras

Alf. Šernas.

Vyt. Doniela,
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Aušros - Varpo gadynėje subren- 
tąutinė sąmonė, kuri perkūnaisdo tautinė sąmonė, kuri perkūnais 

Įsiveržė 1905 m. revoliucija, tuome
tinis sukis buvo “Numeskime caro 
jungą, kovokime už Lietuva valdoma 
musu pačių žmonių”. 1905 metų su
kilimas Lietuvoje sukūrė politiškai 
sąmoningą tautą.

Vėliau atgavus nepriklausomybę 
herojus pakeitė realistai, bet ir tai 
lietuviai neapsėjo be sukilimų.

1941 m. sukilimas daugeliui ge
rai žinomas, nes senesnioji karta 
pati jame yra dalyvavusi. ; Laimėtas 
sukilimas buvo vokiečiu, sužlugdytas. 
Šis sąjūdis nuėjo į pogrindi ir veikė 
iki 1952 m. Partizaninės kovos nuri
mo Lietuvoje, bet sunku butu patikėti 
kad revoliucinė tradicija būtų pasi
baigusi. ' Iš prievartos ir gyvenimo 
skausmo vėl gims kova, kaip jau dau
geli kartų buvo praeityje. Vykdys kiti 
žmonės gal būt tiekis kurių šiandien 
nieko nesitikime. Žmonių kova prieš 
vergiją yra sena kaip ir pats žmogus. 
Istorija rodo kad iš vienos pusės žmo
gus nuolat siekė laisvės, is kitos - 
slinko tamsi stipresniojo vergija Įvai
riom formom.

Vergija ir šiandiena yra nenuga
lėta. Sovietai sukūrė vergų imperiją, 
Vakarai daug kalba apie laisvę, bet 
niekas iš jų nesiryžta ją ginti. Lais
vos dvasios žmogus ilgai vergauti 
negali, jis ieško būdų priešą nugalė
ti iš vidaus revoliucija. Ir tas vienin
telis būdas bepalikęs pavergtoms tau
toms. Mes turime gražių pavyzdžių iš 
Lietuvos, jie daug kančių atneš tau
tai, bet kas kita paliko daryti? Sutik
ti su vergija ir su tautos išnaikinimu 
yra ne lietuvio būdui. Šimtus metų 
tauta kovojusi už laisvę negali su
stoti, ji turi tęsti savo tradiciją, kol 
žmonija viena 
nuo tyronijos. 
humaniška ir 
ją laimėti.

diena pasijus laisva 
Musų kova yra giliai 
teisinga todėl turime
***

AFRIKOS GYVENTOJŲ MAISTAS
JTO duomenimis, Afrikos gyventojas 

vartoja tris kartus mažiau mėsos, penkis 
kartus mažiau pieno, šešis kartus mažiau 
kiaušinių, negu Vakarų Europos gyvento
jas.

ĮSPŪDŽIAI iš kelionės po 
AMERIKA.

Atkelta iš 6 psl.
Meti i krepšį, o vėjas nu

pučia. Ir vėl kova su Detroito Kovu 
tačiau lietus neleidžia mums garbin
gai užbaigti rungtynių, kurios nutrau
kiamos 54 - 39 mūsų naudai. Pavaiši
nę vakariene, šeimininkai išveža mus i 
Detroitą apnakvydinimui. Rytojaus die
ną, jau pora mūsiškių suserga, Dr. 
Kvietys Įleidžia jiems po špricą, o 
vienam ištraukė vandeni iš kelio. Jau 
turime keturis sergančius - bloga pra
džia, o galas toli. Vakare visus nuve
ža pažiūrėti base - ball, rungtynių De
troit - Texas. Gana įdomu, tik mes 
prie to nesame priaugę. Kitą dieną 
apžiūrime Detroitą, o vakare Dariaus 
ir Girėno klube įvyksta priėmimo ir 
atsisveikinimo vakarienė. Namai ran
dasi negrų kvartale, langai užkalti 
geležiniais tinklais, išlauko primena 
lyg kalėjimą. Paspaudi migtuką pra
sivėrė mažas langelis, akys tave per- 
meta, priimtinas ar ne, tada Įleidžia. 
Viduje gana jauku, gražus baras, šva
riai padengti staliukai, švelnūs muzi
kos akordai dar daugiau priduoda jau
kumo. Viršuje didelė salė, gražiai pa
puošti stalai, laukė mūsų susėdant 
L.B. apyl. pirm. VI. Selenis ir skautų 
Tuntininkas L. Heiningas tarė svei
kinamuosius žodžius ir apdovanojo 
mus su knygomis ir lėkštelėmis.

Vos kalboms prasidėjus į tink
lais apkaltus langus pradėjo kristi 
akmenys - nejaukus jausmas perbėgo 
mus. Padėkos žodi australiečių vardu 
tarė J. Tamošiūnas ir treneris j. Gru
žauskas. Prie plokštelių muzikos pra
sidėjo šokiai, bei privatūs pasikalbė
jimai. Žinodami, kad iki sekančių rung
tynių yra keletas dienų, mūsiškiai pa
sijuto laisviau tačiau dalis iš jų nesi- 
jausdami gerai,’ kas liečia jų sveika
tą, apleido anksčiau. Rytojaus rytą 
atsisveikinę pajudėjome Toronto link.
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PAS MELBOURNO 
MOTERIS.

Ona Baužienė
Pargrįžus iš Melbourne, kur su 

ponia P. Daukiene dalyvavome So
cialinės Globos Lietuvių Moterų Drau
gijos 20-ties metų sukaktuvių šventė
je, noriu bent trumpai parašyti savo 
įspūdžius.

Šventė buvo puikiai suorganizuo
ta. Pirmą dieną, šeštadienį, Įvyko 
Diskusiją Popietė, moderatore ponia 
Simankevičienė gražiai pravedė. P- • 
Kuncaitienė nušvietė visa draugijos 
darbo veiklą per 20 metų. Po draugi
jos įvairiu pranešimą sekė Ponios 
Žilinskienės išsami ir įdomi paskai- 
tat socialiniais klausimais kuri buvo 
visą atydžiai išklausyta. Po paskai
tos seke įvairią vietovių pranešimai 
įskaitant ir pranešimą apie Sydney 
Lietuvią Sodybą. Po trumpos pertrau
kos, p. Bakaitienės paskaita, ‘‘Sv. 
Teresė iš Calcuttos”, gan įdomi ir 
reikšminga. Pagaliau p. Seikienė pa
sakė užbaigiamąjį žodį-“Žvilgsnis i 
ateitį”. Laike pertraukos buvome'pa
kviesti susipažinti su rankdarbių 
(tautinių) parduotuvėle, kuria atidarė 
ponia Kuncaitienė. Parodėlėje gra
žiai išstatyta-gana daug rankdarbių 
kuriuos atliko pensininkai.

Tą patį vakarą Lietuvią Namuo
se įvyko Moterą D-jos suorganizuo
tas koncertas su vaidinimu. Vaidini
mas parašytas ponios M. Malakūnie- 
nės, režisavo ponia V. Kružienė. Vei

Elena Jonaitiene.

ALEKSANDRAS SOLZENICINAS*
s VIENO RAŠYTOJO LIKIMAS

9. Nenugalimas gyvastingumas.
Kai kurie paaukoja gyvenimą už 

savo vidinio garbingumo bei įsitiki
nimo išsaugojimo. O tačiau Solženi
cino veikaluose nėra-savanorių kan
kinių, flage.latorių, asketų. Kiekvie-^ 
nas visa būtybe trokšta gyvenimo, už 
jį kovoja, renkasi geriau ribotą egzis
tenciją negu jos visiška nebuvimą. Ole
gas “Vėžio Palatoje” po eilės metų 
vėl pamato išsiilgta ir dabar beveik 
pasiekiama moters patrauklumą. Gra
ži meili mergina ketina dalintis jo 
kad ir tremtinio gyvenimu, ji mylėti, 
gimsti jo vaikus. O spinduliai, ku
riais gydomas vėžio plėtimas jo kūne, 
turi sunaikinti jo lytinį pajėgumą. 
Olegas gydymosi kratosi, aiškinasi 
jau esąs pakankamai apgydytas, kad 
dar nors truputį pagyventų pilnu gy
venimu, ginčijasi, barasi su daktarais 
filosofuoja. Bet galų gale “žvaigž
džių ir žvaigždynų amžinybė” jam 
dar baisesnė negu ribotas, sudarky
tas gyvenimas. Jis pasiduoda gydy
mui ir iš ligoninės išeina beveik pa
sveikęs, bet. impotentas. Ne tik pa
traukliosios, jo vaikus gimdyti norė
jusios merginos atsisako, bet ir kitos, 
nepalyginamo gerumo, švelnumo ir pa
siaukojimo, kuri būtų ryžusi ir jo be
lyte egzistencija dalintis.

Ir paauglys gimnazistas Dioma, 
kurio skurdžiame našlaičio gyveni
me futbolas buvo vienintelis džiaugs
mas, leidžiasi koją nuplaunamas, kad 
iš viso išliktų gyvas ir mokosi, kaip 
priimti tą brutaliai pakeistą gyvenimą.

Gal tame prisirišime kad ir prie 
sunkiausio gyvenimo glūdi Solženici- 
no optimizmo šaknys. Visi jo veika
lai atidengia begaliniai liūdną, gandi
nančią tikrovę, o tačiau per juos švie
siu ruožu pereina kažkoks nenusako
mas tarsi jumoro tarsi džiaugsmo ruo
žas. Štai iš ligoninės išėjeg Olegas 
praleidžia dieną klajodamas po mies
tą. Pirmą tos dienos pusę jis pralei
džia naujai atrasdamas pasaulį, - 
kaip “pirmą sutvėrimo diena” džiaug
damasis oru ir šviesa, galėjimu eiti, 
judėti, pirmą kartą paragaudamas iš 
gatvės kampo pardavėjo nupirkto šaš
liko kąsnelį, vyno stiklą, ledų porci
ją. Toli keliauja pamatyti niekad ne
matyto žydinčio aprikoso medžio. Jį 
suradęs visa būtybe geria “neapsa
komo švelnumo, ružavą, permatomą 
stebuklą”. Koks tai džiaugsmas! 
Kiek yra naujai atrastinų, patirtinų, 
išmoktinų dalykų! Ir koks džiaugsmas 

kalas ir vaidyba puiki. Po to pasirodė 
motetą sekstetas - žavėjo savo dai
nomis ir išvaizda. Gražiai išpildė 
baletat “intermezzo” jaunoji Aurutė 
Mackevičiūtė. Tautinių šokių grupe 
“Klumpakojis”, vadovaujant V. Strau- 
kui ir akodeonistui P. Aranauskui 
palydint, labai įspūdingai išpildė 
tiek daug įdomiu ir nematytų šokių, 
tai tikras džiaugsmas žiūrėti į taip 
gražia^ jauną nemažą grupę. Ponia 
Malakūnienė savo poezija taip pat 
sužavėjo.

Sekmadienį, Šv. Jono Bažnyčioje, 
Šv. Mišias atlaikė Kun. P. Vaseris. 
Kun. P. Dauknys pasakė prasmingą 
pamokslą pritaikintą Moterų Draugi
jos 20-ties metų šventei. Po pamaldų 
vėl rinkomės į Lietuvių Namus. Si 
kart i gražiąją Įrengtą Jubiliejinę sa
lę, kur buvo paruošta puikus iškilmin
gi pietūs. Publikos nemažai. Pirmi
ninkė p. E. Seikienė pasveikinusi 
svečius paprašė Kun. P. Vaserio pra
dėti pietus su malda. Apylinkės Pirmi
ninkas p. G. Žemkalnis pravedė ofi
cialią dalį.

Įdomios apeigos buvo atliktos 
prie stalos ant didžiulio torto uždegta 
20 žvakučių, o p. Malakuniene ta pro
ga perskaitė savo žavingą poeziją. 
Rytojaus rytą, malonią seimininkių ir 
pirm. p. E. Seikienės išlydimos, iš
važiavome namų link, išvažiavom su 
labai maloniais prisiminimais. Lie
tuvių Namuose, savoj aplinkoj, jau
tėsi draugiškas bendradarbiavimas vi- 

mintyse ruoštis eiti pas jį pakvietu
sią, jo laukiančią, jį kad Ir invalidą 
mylėti žadančią moterį.

Tos pačios dienos popietį Ole
gas praleidžia prarasdamas viską, ką 
iš ryto buvo atradęs. Pats nežinoda
mas ko nusekęs žmonių eilutę į dide
lę krautuvę, pastovinėjęs ir pasistūm- 
dęs minioje, tarp reikmenų kurių nau
dojimą jis senai pamiršo, su nuosta
ba, beveik su pasibaisėjimu pamatęs 
“kad dar yra žmonių, kurie mintinai 
žino ne tik savo marškinių, bet ir 
apykaklės didumą”, Olegas "pasijau
čia taip nutolęs nuo kasdieninio neap
sakomai komplikuoto laisvu žmonių 
gyvenimo, kad supranta nebemokėsiąs 
prie jų pritapti. O kai didžiuliame 
veidrodyje pamato kelioliką metų ne
matytą savo paties atvaizdą, tai pra
randa ir dar vieną iliuziją: jis - ne jau
nas, disciplinuotas kareivis, kaip bu
vo vaizdavęsis, bet sunykęs elgeta, 
randuotu plėšiko veidu...

Nuėjęs i zoologijos sodą, jame 
randa atvaizdą ir parodiją žmonių gy
venimo: gyvuliai narvuose, kaip žmo
nės kalėjimuose. Jų tarpe daugybė 
nekaltų nelaimingųjų, bet yra ir plė
šikų grobuonių, kurie iš badaujančių 
vagia, šnipinėja, skundžia. Olego vi
sa širdis virpa neapykanta žiūrint į 
tigrą, nors ir jam narve negera. Ta
čiau negeriau buvo Olegui prie šiau
rės ašigalio... O kai eidamas pro- 
tuščią beždžiones narvą perskaito už
rašą, kad beždžionės nesą, nes “ne
doras žmogus jai Įmetė i akis tabako 
ir ji apako”, Olegas šito beprasmio 
žiaurumo sukrečiamas iki pačių sie
los gelmių. “Bet kodėl?” - savęs 
klausia - “Taip sau įkrėtė ir tiek... 
Bet kodėl, kodėl?”.

Švelniose rusvose antilopės aky
se įskaito jo laukiančios merginos 
šaukimą ir skuba pas ją. Bet pakely
je menkas atsitikimėlis - autobuso 
susikimšime prisiglaudimas prie jau
nos mergaitės - jį įtikina, kad neturi 
teisės priimti mylimosios pasiaukavi- 
mo, kad jų sujungtas gyvenimas rem
tųsi netiesa...

Taip jam paaiškėja, kad turi kuo 
greičiau grįžti į jo tremčiai skirtą pri
mityvų kaimelį, rasti savo vietą tarp 
vargingų aziatų ir kitų skurdžių trem
tinių. Tiesa, komendantūroje jam už
tikrino, kad laikai pasikeitė, kad ir 
jo tremtis baigiasi. Vis dėlto jis sku
ba į stotį. O kai pasiseka gauti trau
kinio, nors ir ne jo stotyje sustojan
čio, bilietą, kai virš žmonių galvų su

LIETUVOJE
Inž. Vyt. Landsbergis - Žemkal

nis buvo pakviestas sukurti sceno
vaizdį Panevėžio teatro pastatytam 
Ibseno veikalui “Hedda Gabler”. 
Liepos men. teatrui su šia Ibseno 
drama gastroliavus Kaune, Landsber
gis, pasipiktinęs sudarkytu sceno
vaizdžiu, įdėjo piktą laišką “Litera
tūros ir Meno” savaitrašty (nr. 28). 
Jis pasijuto esąs nuskriaustas, nes 
jo sukurtos vadinamos scenografijos 
jis visiškai neatpažinęs.

***
Montrealy, Kanadoje vėl atidary

toje “Expo” - tarptautinėje parodoje, 
nors ir mažesnio masto, kaip 1967 
metais, šiais metais sovietų paviljo
ne ir vėl “atstovaujami” Lietuvos 
menininkai. Parodyta tapyba, skulp
tūra, grafika, dailioji tekstile, ginta
ro papuošalu kolekcija. Rodomas ir 
keramikos rinkinys, anksčiau pateik
tas pasaulinėje parodoje Osakoje, Ja
ponijoje. ***

Vilniuje neseniai išleisti du Sal. 
Neries poezijos raštų tomai. Per 
1,000 pusi. Kiekvieno tomo tiražas - 
po 30,000 egz.

(ELTA).***

su lietuviškų organizacijų. Melbourne 
Lietuvių moterų veikla puiki, energin
ga pirmininkė p. Seikienė gražiai su
organizavo šventę.

Dar ilgai prisiminsime Melboumo 
Moterų Draugijos 20-ties metų sukak- 
tuviu švente, ir malonią viešnagę.

***

siranda bagažininką ir į jį įsiriogli
nęs visu ilgiu išsitiesia busimai 48 
valandų kelionei, tai apsidžiaugia: kaip 
jam gerai! Prisimena, kaip būdavo 
seniau: “Baisu keliauti 48 valandas 
susitūpusiam prekių vagone. Baisu 
devyniolikai žmonių talpintis tokio 
didumo kūpėję kaip šita. O būdavo ir 
dvidešimt trys... Tai dar baisiau. Ki
ti neišgyveno, bet jis išgyveno. Jis 
dargi vėžiu nenumirė. O dabar ir jo 
tremtis ėmė skilti kaip kiaušinio lukš
tas... Kaip gerai gulėti išsitiesus. 
Kaip gerai...”.

Tik iškilęs prisiminimas tabaku 
apakintos beždžionėlės jį vėl pripil
do sielvartu. Tačiau skaitytojas tą 
paskutinį puslapi užversdamas spėja, 
kad jis nepasiduos, kad gyvens, kovos. 
Kaip ir jo autorius.

Ir "Vienos Dienos” Ivanas po 
eilines baisios dienos kalinio guolyje 
beveik su džiaugsmu skaičiuoja tos 
dienos “Laimėjimus”: išvengė būti 
patupdytas į vienutę; su savo grupe - 
30 C. temperatūroje nuo tamsos iki 
tamsos su malonumu murino seniau 
pradėto pastato sienas ir nebuvo pa
siųstas prie naujų pamatų kasimo; 
sugebėjo išsmugeliuoti antrą bliūdelį 
buizos; už paslaugą iš kaimyno kali
nio gauto maisto siuntinėlio gavo kąs
nelį dešros; sugebėjo bato pade par
sinešti rastą plieno skiltelę, iš ku
rios galės pamažu pasidaryti kišeni
nį peiliuką. Ir nesusirgo, kaip iš ry
to buvo bijojęs.

“Diena be debesėlio. Beveik lai
minga diena. Tokių dienų jam bebuvo 
likę trys tūkstančiai šeši šimtai pen- 
kiosdešimt trys. (Tris ekstra dienas 
Ivanas priskaičiavo keliamiesiems 
metams)”.

Ir “Pirmo Rato” Neržinas su ke
liais draugais iš Mavrino specialaus 
kalėjimo išvežami į sunkiųjų darbų 
stovyklą, dar sugeba juokauti, erzin
ti sargybinius ir prižiūrėtojus. Tik 
vienas kitą padrąsindami ima skai
čiuoti paliekamo Mavrino blogybes ir 
tvirtinti, kad gerai iš to pragaro iš
važiuoti, Neržinas pertraukia: “Ne, 
Uja, ne čia pragaras. Ten, kur mes 
važiuojam, tai pradaras. Mavrinas yra 
geriausias, aukščiausias, pirmasis 
pragaro ratas. Tai jau beveik rojus”..

O pusę puslapio toliau pats au
torius aiškina: “Jų lauke taigair tun
dra, šiaurės ašigalis prie Oi - Mjakoj 
ir vario kasyklos Jerzhasgane, spar
dymas ir stumdymas, bado normos, 
suplėkusi duona, ligoninė, mirtis. 
Joks žemes likimas negali būti bai
sesnis. Tačiau jie buvo ramus, susi
taikę su savimi. Jie buvo be baimės, 
kaip visi tie, kurie prarado viską, ką 
kada nors bebuvo turėję. Toks stovis 
sunkiai pasiekiamas, Bet kas jį pa
siekia, tas jo nebepraras...”

Lietuvos sportininkai, iškiliau
sieji jų, neabejotinai dalyvaus sporto 
olimpiadoje Muenchene, deja, atsto
vaudami ne Lietuvą, bet Sovietų Są
jungą.

Geriausi kandidatai olimpiadai 
Sovietų Sąjungoje dar liepos men. at
rinkti ’įvairiose sporto pirmenybėse. 
Maskvoje liepos mėn. vykusiose leng
vosios atletikos pirmenybėse trys lie
tuviai iškovojo ąukso medalius. Vil
nietis Kęstutis Sapka užėmė pirmąją 
vietą šuolyje į aukštį - 2 m. 21 cm, 
taip pat vilnietis Romualdas Bite 
pirmas baigė 3000 m. kliūtini bėgimą 
- 8 min. 30 sek., gi Vilniaus bėgikė 
pasiekė reikšmingiausią laimėjimą - 
Nijolė Sabaitė 800 m. nuotolyje pra
lenkė visas varžoves, pasiekusi nau
ją Sovietų Sąjungos rekordą - 2 min.
I, 1 selj. Netenka abejoti, kad visi 
trys - Sapka, Bitė ir Sabaite vyks į 
Muencheną. Bus ir daugiau lietuvių. 
Tačiau nevyks iškilusis boksininkas
J. Juocevičius - jis buvo susirgęs ir 
jį pakeis rusas boksininkas.

***
1971 m. moterų - mokslo darbuo

tojų Lietuvoje buvo 3350. Iš jų aukš
to mokslo laipsni turi 739, mokslo 
daktarių yra 25, mokslo kandidačių - 
714, profesorių - 12, docenčių - 175.

(ELTA)***

Mirusios jūros
Jūrų tyrinėtojas prof. Piccardas tvirtina, 

kad po 25-30 metų jūros bus mirusios, jei ir 
toliau taip bus teršiamos.

Pirm oje eilėje mirs Baltija, po jos — Ad
rijos ir Viduržemio jūros.

Minėtų veikėjų gyvastingumas, at
kaklumas, nepalaužiamumas - tai pats 
jų autorius. Skaitydami apie Neržino 
įžūlumą reikalavime, kad saugumo ma
joras jam gražintų, anot jo, nelega
liai konfiskuotą Jesenino eilių rinki
nėlį, kurio jis iš specialaus kalėjimo 
vistiek negali sū savim pasiimti, taip 
ir prisimename paties Solženicino 
desperatišką, savęs nesaugojantį 
skundą K.G.D. viršininkui. Kol indi
vidas kovoja už savo teises, tol jis 
nepalaužtas, tol jaučiasi žmogumi. 
Asmens laisvė, konfliktas su pasi
priešinimo nepripažistančiu autorita
riniu rėžimu, žmogaus moraline atsa
komybė už savo veiksmus, kiekvieno 
skriaudžiamo žmogaus kentėjimo su
pratimas, pastanga jam pagelbėti, tai 
vis universaliai galiojančios temos, 
neapribotas nei vienu kraštu neLspe- 
cifiniu laiko tarpu, tačiau ypatingai 
reikšmingos šitam pavargusiam, issi- 
draskiusiam, išsikankinusiam šimtme
čiui. Nėra nereikšmingas ir parody
mas santvarkos, kuri negali neišsigim
ti, nes ji paremta žmogaus nužmogi
nimu ir individo teisių paneigimu. Tik 
genialiam rašytojui galėjo pasisekti 
iš tokių duomenų sukurti didžiulius 
meno kūrinius. ***

Pabaigai pridedu vertimeli trum
pos Solženicino prozinės poemos^ 
Rusų kalbos nemoku, taigi verčiu iš 
vertimo ir todėl su neišvengiamais 
netobulumais.

TEISE KVĖPUOTI.
Lengvas lietus krito per naktį, 

o dabar tamsūs debesys driekiasi per 
visą dangų, kartkartėmis papurkšdami 
darganos sluogsneliu.

Stoviu po žydinčia obelimi ir 
kvėpuoju. Ne tik obelis, bet ir žolė 
aplink ją blizga drėgmės lašais. Nėra 
žodžių apsakyti visa. orat pripildžiusį 
kvepėjimą. ; Traukiu jį į save kiek be
galiu ir tas kvepėjimas pripildo visa_ 
mano būtybę. Kvėpuoju atmerktom ‘ 
akim, kvėpuoju užmerktom - negaliu 
pasakyti, kas maloniau. :

Sitai yra Rangiausia teisė, ku
rią kalėjimas atima: teisė laisvai 
kvėpuoti, kaip aš dabar. Joks žemės 
maistas ar vynas, joks moters pabu
čiavimas nėra saldesnis, kaip tas ge
lių kvapo, šviežumo ir drėgmės prisi
gėręs oras.

Nesvarbu, kad čia tik mažutėlis 
darželis įspraustas tarp penkiaaukš
čių namų, tarsi kokių zoologijos so
do narvų. Nebegirdžiu nei motociklų 
tarškėjimo, nei garsiakalbių erzelio. 
Kol dar yra šviežaus oro kvėpuoti 
stovint po lengvo lietaus nuplauta 
obelim, tol dar nepražūsim.***
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AUSTRALIJA PALIKUS
Antanas Laukaitis.

MASKVA - VILNIUS
Karštąją Indiją palikau Sov. S-gos 

lėktuvu Aeroflot. Palyginant su visų 
kitų bendrovių lėktuvais, tai iš išorės 
mažai ką skyrėsi, didžiulis, keturmo- 
toris sprausminis lėktuvas, tačiau vi- 
dujinai patogumai, aptarnavimas ir 
maistas jau labai skyrėsi nuo visų 
kitą vakarietiškų bendrovių patogumų. 
Lėktuve sėdėjau su dviem spalvuo
tais iš Alžyro ir Senegalijos studen
tais, kurie srido į Maskvą, į ten esan
ti kažinkoką studentu suvažiavimą. 
Atrodė jie buvo kairiųjų pažiūrų stu
dentai, nes jų skaitoma literatūra apie 
tai bylojo. Išsisnekejome, pasidali
nome kelionės įspūdžiais, lyg tai ir 
susidraugavome. Tačiau padavus pie
tums šaltų užkandžių ir jiems neįpras
tą maistą, jie pakėlė nemaža triukš
mą. iššaukdami net vyriausia lėktuvo 
pareigūnę, mokančią anglų kalbą, mo
tyvuodami jog aštuonių valandų skri
dimo laikotarpyje jie turį gauti kaip 
ir visur kitur karštus pilnus pietus. 
Besiklausant man net gaila pasidarė 
tos vargšės pareigūnės, kurios ir gra
ži šypsena neįstengė pralinksminti 
pasidariusi rūgštų šių negrų veidą.

Maskvoje atlikus visus formalu
mus iš kurių pats sunkiausias buvo 
muitinė, nes vežiausi gana nemažai 
Įvairių dovanų kurių kaip turistui, yra 
labai ribotas ‘ kiekis leidžiamas, bu
vau sutiktas Intouristo atstovo ir leng
va mašina nuvežtas į Metropolio vieš
buti. Aerodromas nuo Maskvos yra 
apie 40 kilometrų ir šio kelio maždaug 
pusiaukelyje, yra pastatytas atmini
mo paminklas, didžiuliai sukryžiuoti 
stulpai, rodė iki kurios vietos pasku
tiniojo karo metu buvo priėję vokie
čiu kariuomenė. Tai gana artimi Mask
vos priemiesčiai, kurie istorijoje pa
siliks kaip paskutiniojo karo iš per
galės i pralaimėjima posūkio taškas.

Pirmąją dieną Maskvoje teko bū
ti apie 9-nias valandas iki išskridi
mo i Vilnių. Pats miestas yra didelis, 
gatves plačios tačiau didelio grožio 
neturi. Ir pačioj Sov. Sąjungoj Maskva 
nėra laikomas per daug gražiu miestu, 
jokiu būdu negalinčiu susilyginti su 
Leningradu.

Turėdamas daug laiko, pradėjau 
savo kelionę po ši didžiuli man sve
timą ir nežinoma^ miestą. Gyvenant 
visai netoli nuo Kremliaus ir pasukau 
pirmiausiai i jį. Nors apie ši atskira 
'"Kremliaus miestą” Maskvos mieste 
buvau daug girdėjęs matęs daug įvai
riausiu nuotraukų ir filmų, paradų ir 
pan, tačiau gyvas vardas paliko di
džiuli ispudi 'Pastatytas tarp 1462 - 
1505 metų ir apsuptas aukštų 65 pėdu 
storu sienų, sis masyvinis pastatas 
sukelia giliu prisiminimų, istoriniu 
paslapčių, už kurių sienų ir Lietuvos 
likimas nevieną kartą buvo sprendžia

ANGELA BUNGARDAITE.

MOTERŲ. TINKLINIS
Antrosė rungtynėse pries Cas

cades komanda Vytiet.es parode aukš
tos klases žaidimą laimėdama ..abu 
setus 15 - 2 ir 15 - 3. Varžybų'iente- 
lėj dabar stovi pirmoj vietoj. 

- . *** ... . 

Mūšią psl'.J^.SOrne Red.

mas. Didžiulėje aikštėje visuomet piL 
na žmonių, bevaiksčiojančių, daran
čių nuotraukas. Prie Lenino Ūnauzole- 
jaus visą laika budi du, lyg numirę, 
kareiviai ir buvo įdomu matyti kaip 
atėjęs karininkas juos viešai tikrino, 
pakeldamas smakrus padaužydamas jų 
čebatuotas kojas, pataisydamas .lai
komus automatinius šautuvus. Salia 
mauzolejaus yra civilinės metrikaci
jos biuras ir kaip tik man bežiūrint 
į sargybinius, išėjo jaunavedžiai su 
gana dideliu būriu palydovų ir susto
ję aikštėje pradėjo sveikintis. Nieko 
nelaukęs aš ir padariau porą nuotrau
kų. Tik staiga pribėga prie manęs vie
na iš pamergių ir pradeda ką tai grei
tai rusiškai sakyti. Galvojau kad jau 
papuoliau ir kaip bemokėdamas sava 
rusų kalba paaiškinau, kad as is Aus
tralijos ir pan. Pasirodo ji tik norėjo, 
kad aš ir joms padaryčiau ir atsiųs
čiau nuotraukų.

Įdomus yra ginklų muziejus su 
labai reta sidabro aukso, brangeny
bių, ginklu, ikonų ir kt. kolekcija. 
Šone Kremliaus įdomios yra senov.es 
12-kos apaštalų, Mikaloangelo, Sv. 
Basilo ir kt. bažnyčios ir katedros pa
verstos i muziejus.

Bevaikščiodamas po didįjį Krem
lių ir vėliau po Maskvą, pasiklydau 
apie 3-4 kartus. Jeigu kitur svetim
taučiu pasiklaus! kelio tai mielai pa
deda bet Maskvos gyventojai, tuo at
žvilgiu nėra per daug nuoširdus ir pa
siklausus kelio ypatingai dar anglų 
kalba tai tik pažiūri ir nueina. Teko 
laužyti savo leižuvį tuo mažu mano 
rusišku žinojimu ir nežinau kodėl as 
daug geresni pasisekimą turėdavau su 
jaunesniąja karta, kurie daugiau ir 
angliškai mokėjo, o jei ne tai daug 
maloniau rusiškai paaiškindavo.

Maskvoje teko po mano viešnages 
Lietuvoje, vėliau išbūti visą dieną, tai 
jau jaučiausi kaip senas gyventojas. 
Stovėjau eilutėse, kurių visur yra pil
na ir reikia turėti nepaprastą kantry
bę norint nusipirkti gatvėje gazuoto 
vandens ar tai suvalgyti ledų, nes vi
sur turi žmogus laukti, ypatingai no
rint ką nors geresnio nusipirkti.

Žmonės Maskvoje apsirengę gana 
paprastai, negalima palyginti su Vil
niaus ir Kauno ir ypatingai Varšuvos 
drabužiu kokybe. Krito į akis labai 
daug merginų ir moterų bevaikšciojan- 
ciu viena su' kita rankomis susikabi
nus, kai vakaruose butu laikoma jau 
nenormalu. Nuostabu, kad pripratus 
prie masinio skaičiaus australišku 
barų, aš Maskvoje, be savo viešbučio 
negalėjau rasti vietos kur galėčiau 
karstą dieną nusipirkti ir išgerti sal
to alaus.

Pabaigus pirmąjį vizitą Maskvoje 
vakare lėktuvu, lietuvio piloto vado
vaujamo ir lietuves patarnautojos, pa
kilau kelionei į Vilnių.

***

ATSISVEIKINIMAS
Siu metu rugsėjo menesį 14 ta 

diena ilgesniam laikui išvyksta ilga 
mete Vyties Sporto Klubo sportininke 
ANGELA BUNGARDAITE. Angela 
išplaukia laivu, Orsova, is Melbourne 
į Angliją. Anglijoj apsistos pas savo 
tetą Londone, kuri pries dešimt metu 
vizitavo Geelongą. Angela su tėve
liais atvyko is Anglijos į Geelongą 
1956 metais ir jau 1964 metais Ange
la įsijungė į lietuvišką veiklą. Žaidė 
krepšinį ir tinklinį septyniose sporto 
šventese, šoko tautinius sokius su 
garsiąja “SUKTINIO” grupe, dainavo 
Geelongo Lietuviu Chore ir priklausė 
Geelongo skautam ir Šiais metais at
stovavo Vyties Klubą Miss Basket 
ball rinkimuose. Vyties Klubo Valdy
ba ir sportininkai linki Angelai lai-
mingos keliones, gerų atostogų ir ne
pamiršti sugrįžti vėl pas savuosius 
Geelohgan.

Praeitame M.P. Nr. Sporto sky
riuje yra sukeisti parašai po fotogra- 
fiipmis:,;;;^; .nemalonią klaidą atsipra-

Varnas, Jasevičius, Jan- 
kiek paveikia moraliai mū- 

Mūsų aukščiausias - jų že-

J. Tamošiūnas Australijos rinktinės vadovas įteikia S. ALTASS 
Valdybai bumerangą. Nuotrauka Z. Degutis.

(SPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS PO AMERIKĄ
J. Tamošiūnas.

Po įspūdingos Laisvojo Pasaulio tymais, jie prilygo amerikiečiams 
Lietuviško Jaunimo Tautinių Šokiu (ištrauka is Draugo ). Žiūrovai la- 
šventes, artėjo liepos 4-toji II PLJK 
Sporto diena.

Išnaudojant paskutiniąsias lais
vas dienas, mūsų krepšininkai rink
davosi į Lockport - Chicagos užmies
tyje, vienos mokyklos sale, treniruo
tėms. Klimato, vandens, bei maisto 
pasikeitimas, labai atsiliepė į musų 
krepšininkų sveikatą. Nevienas iš jų 
turėjo skaudančius pilvus ir priede 
nemažas nervinis įtempimas.

Galiausiai atėjo ir liepos 4-toji, 
Sporto švente prasidėjo 11 vai. Mar- * 
ųuette Parke - miško lauko bėgimu, 
New Yorke - Chicagos futbolo rung
tynėmis. Po pietų Bogan Hill High 
School lauko teniso, Clevelando Chi
cagos moterų tinklinio varžybos ir 
4 vai. p.p. Australijos -Chicagos krep 
šinio rinktinių rungtynes. Salė prigu
žėjo pilnutėlė žmonių, neužteko vie
tos visu sutalpinti ir dalis, kiek teko 
girdėti, turėjo grįžti namo.

Įnešama mūsų trispalvė vėliava, 
ją seka tinklininkės, lauko teniso žai
dėjai, Chicagos krepšinio rinktinė ir 
galiausiai Australijos lietuviu rinkti
ne. Vos mūsų krepšininkams įkėlus 
koją, i, aikšte pasigirdo garsus ploji
mai ir jie tęsėsi iki mūsiškiai sus
tojo aikštės viduryje. S.A.L.F.Ass 
pirmininkas J. Baris pakviečia į sa
lės vidurį Ritą Mačiulaitienę ir St. 
Barą pradėti Lietuvos himną. Visiems 
pritariant himno garsai pripildė salės 
erdvę. J. Baris taria sveikinimąjį žo
dį, kuriame be sveikinimų musų krep
šininkams buvo stipriai pabrėžta kad 
po 8-rių metų ryšys su Australijos 
krepšininkais vėl atnaujintas ir tai 
padarytas ne dėl to, kad Australijos 
krepšininkai čia pasiektų tokių laimė
jimų, kaip mūsų rinktinė Australijoje 
bet daugiau su tikslu palaikyti arti
mesnius ryšius ir bent dalinai atsidė
koti už nepaprastai vaišingą musųkrep- 
šininkų priėmimą Australijoje. Tikiuo
si, kad įvairių miešti; organizacinai 
komitetai sugebės ir parodys nors da
lį to vaišingumo, kurį patyrė musų vy
rai Australijoje. Po S.A.L.F.Ass pirm, 
kalbos, pakviečiamas ALFASS pirm. 
J. Tamošiūnas tarti žodį. Savo kalbo
je, be padėkos už pakvietimą ir suda- 
rima sąlygų Australijos krepšininkams 
atvykti J.A.V. pabrėžia, jog Amerikos 
Liet. Krepšinio Rinktine yra netik 
kviečiama, bei ir visų Australijoje 
gyvenančių lietuviu nuoširdžiai lau
kiama, vėl netolimoje ateityje atsi
lankant ir to vardan, kaip simbolį, 
SALFASS valdybai įteikė didžiulį 
bumerangą. Po to J. Baris apdovano
ja musų krepšininkus II PLJK Sporto 
Šventės skydais.

Oficialiai daliai pasibaigus, mū
sų krepšininkai pradeda apšilimui me
tyti i krepšį. Priešingoje pusėje (to
mis pačiomis uniformomis, kurias ma
tėme Australijoje) Chicagos rinktinė 
bando paliuosuoti ’įtemptus musku
lus. Jų ūgis Senieji vilkai”, Modes- 
tavičius 
kauskas 
siškius. 
minusias. Rungtynių metu, neskaitant 
aukščio, “savo technika, kovos dva
sia, dažnu blokavimu ir neblogais me-

bai palaikė mūsų “maž uosius”, smar 
kiai besikapojančius krepšininkus, o 
tuo pačiu ir “senieji vilkai” su- 
džiaugsmo ašara akyse, džiaugėsi 
vėl susitikę australiečius. Rungtynės 
pralaimėtos 80 - 121, tačiau garbin
gai.

Po rungtynių, Tautiniuose namuo
se, įvyko sportininkams vakariene, 
kurios metu buvo pasidalinta bendrais 
dienos, bei praeities įspūdžiais. Iš 
visu pasikalbėjimų buvo aiškiai maty
ti, kad Australijos lietuvių vaisingu
mas yra palikęs neužmirštamai gra
žius prisiminimus Amerikos Liet. 
Krepšininkų širdyse.

Pora dienų, dar pailsėję Chica- 
goje, liepos 7 d. ryta autobusu paju
dėjome Clevelando linkui. Nuostabus 
laukų žalumas, bei mišku tankumas 
mums primine Lietuvą, visa tai atro
dė lyg kad mes keliautumėm per pui
kiausius parkus. Keliai pasakiškai 
geri. Laiks nuo laiko matomi stirnų 
perėjimo takai. Gerokai po pietų pa
siekiame Clevelandą. Čia mus pasi
tiko tautiečiai pas kuriuos mes turė
jome apsistoti. Vėl prasideda jų vai
šingumas iš taip toli atvykusioms 
australieciams. Yra tikrai sunku at
sisakyti, kada matai žmogus taip is 
širdies tave priima. Savaime, prasi
deda draugų bei pažįstamųjų ieškoji
mas is abieju pusių. Vakare “Čiurlio
nio” namuose įvyko susipažinimo va
kariene. R. Babickas, Clevelando 
Sp. Kl. pirmininkas, pristatė susirin
kusiems australiečius tardamas svei
kinamąjį žodi: ALFAS. - pirm. J. Ta
mošiūnas tarė padėkos žodi clevelan- 
diečiams. Po trumpo bet šilto pobūvio 
issiskirstome i savo nakvynes vietas, 
nes rytojus lauke mūsų aikštėje.

Rytojaus dieną rinkomės salėje, 
kurioje prieš krepšinio rungtynes įvy
ko moterų tinklinio varžybos. Ir čia, 
žiūrovai palaikė australiečių pusę, 
savo garsiais plojimais. Rungtynės 
čia buvo kovingos, kad savaime atne
šė pirmąją pergalę 113 - 97 o tuo pa
čiu ir didesnį pasitikėjimą ateičiai. 
Po rungtynių musų krepšininkus apsu
po čia gyvenantieji tautiečiai, apipil
dami įvairiausiais klausimais apie 
Australiją.

Vakare įvyko bendros vaišes su 
minkštais ir kietais gėrimais, bei di
deliu nuoširdumu. Rytojaus dieną lau
ke musų Detroite, todėl turėjome būti 
labai atsargus, ir tuo pačiu neužgauti 
šeimininku.

Sekmadienio rytas, 8 vai. sėdame 
į privačias masinas, jausdami nemiga, 
bei vakarykščias rungtynes ir pajuda
me Detroito, Dainavos stovyklos lin
kui. Kelionėje daugumas sumigo ir 
mažai atkreipia dėmesio i aplinkumą 
kuria pravažiuojame. Apie pietus, at
sirandame Dainavoje, gavę kelis tuš
čius kambarius, mūsiškiai sukrinta i 
lovas ir pramiega iki rungtynių pra
džios. Dainava randasi prie ežero, tu
ri keliatą didesniu atostogaiitojams 
pastatų, i kuria suvažiuoja mūsiškai 
paatostogauti. Krepšio aikštele lauke, 
vėjas didokas, dangus apsiniaukęs, 
visa tai kažkaip numuša nuotaika mū
siškiams. j 4 pslpj.
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lietuviai australdoje
SYDNEJAUS APYLINKES 

SUSIRINKIMAS.
Rugpjūčio 20 dieną^ Sydnejaus 

apylinkės lietuviai susirinko metiniam 
susirinkimui aptarti savo begiamuo
sius reikalus, o labiausiai išrinkti 
ALB Krašto Tarybos atstovus sekan
čiai kadencijai. Susirinkimas buvo 
gausus, užsiregistravo 115 nariu, ki
ti pasiliko stebėtojais.

Susirinkimą atidarė Apylinkės 
pirmininkas p. A. Reisgys. Po trumpo 
Įžanginio žodžio, buvo svarstoma 
darbotvarkės papildymas, būtent pirmi
ninkas Įnešė. naują punktą: iš Kon
greso grįžusio jaunimo pranešimai. 
Pasiūlymas susirinkimo priimtas.

Susirinkimo pirmininkas buvo iš
rinktas inž. V. Bukevičius kuris pasi
kvietė sekretorium p. A. Dudaiti. Bal
sams skaičiuoti mandatu komisija 
buvo išrinkta iš 7 nariu. Po to sekan
čiu dienotvarkės punktu seke-Apylin- 
kes pirmininko pranešimas. Jo prane
šimas lietė daugiausiai ALB Krašto 
Tarybos rinkimu tvarką. Pagal naujus 
surinktus duomenis Sydnėjaus Apy
linkė gali rinkti tik 12 atstovu į Tary
ba.

Susirinkimo pirmininkas paskel
bė atstovų rinkimą į Krašto Tarybą ir 
paprašė pasiūlyti kandidatus. Apylin
kės valdyba pasiūlė 12 kandidatų, to
liau buvo pasiūlyta dar keli iš sales, 
taip kad atsirado ant lentos 15 kandi
datą , iš kurių reikėjo išrinkti 12.

Mandatą Komisijai skaičiuojant 
korteles buvo išklausyta jaunimo at
stovų grįžusių ,is' Kongreso praneši
mai. T sceną pakviesta Violeta Biti
naitė,'Birutė Aleknaitė ir Ugnė Kazo- 
kaitė. Jūrate Reisgyte dar negrįžusi 
iš Europos, M. Mikalauskas yra išvy
kęs iš Sydnejaus, o A. Andriejunas 
neatvyko nes dalyvauja sporto varžy
bose. Pranešimą pradėjo Komiteto 
vice - pirmininke" V. Bitinaitė, ji vi
su pirma padėkojo visiems kurie prisi
dėjo prie tos kelionės finansavimo, 
nauda jaunimui buvo didelė, jaunimas 
žavisi lietuvybe ir angažuojasi jos 
išlaikymui. Be bendro pobūdžio įspū
džių jos pranešimas lietė Studijų Die
nas.” Toliau kalbėjo Birutė Aleknaitė 
jos pranešimas lietė patį Kongresą, 
paskaitas bei įvairius kongresinius 
nutikimus. Ugnė Kazokaitė kalbėjo 
apie stovyklas ir jos nuotaiką bei 
patirtus įspūdžius (visų trijų prane
šimu santrakas atspausdinsime M.P.)

Pagerbiant savo jaunimą atsto
vėms buvo įteikta po gražių gėlių 
puokšte.

Po jaunimo pasirodymo mandatu 
komisija pranešė rinkimų rezultatus - 
Korteliu užregistruota 115. į. ALB 
Krašto Taryba išrinkti sekanti atsto
vai: A. Barkus, V. Bitinaitė, A. Ado
mėnas, B. Stašionis, V. Deikus, J. 
Maksvytis, A. Migevičius, A. Bauze, 
I. Jonaitis, V. Šliogeris jun.,D. Kai
raitis, V. Simniškis. Kandidatais liko: 
E. Jonaitienė, K. Butkus ir J. Dam
brauskas.

Toliau sekė įvairūs klausimai 
bei sugestijos. Iš'ryškesniųjų buvo 
šie: reikia Lietuvos reikalu daugiau 
propagandos spaudoje, per T.V. ir 
radio. Tam reikėtų sudaryti fondą, kad 
galima būtų kur reikia apmokėti pro
pagandines žinias. P. Alekna siūle 
kas tris ar keturis mėnesius šaukti 
Apylinkes susirinkimus ir informuoti 
tautiečius, su jais arčiau kontaktą 
palaikyti, tada galima tikėtis daugiau 
paramos ir iš nariu. Taip pat buvo pa
siūlyta daugiau paaukoti tinkamų kny
gų, ypač anglu kalboje apie Lietuvą, 
vietos bibliotekoms, čia ypač tiktų 
anglų kalba enciklopedija, Lituanus ir 
kitos informacines knygos.

Tie visi iškelti klausimai priimti 
dėmesin ir Apylinkės Valdyba dės 
pastangas jas įgyvendinti.

Susirinkimas praėjo labai darbš
čioj nuotaikoj ir vieningoj dvasioje.

ak.***
HOBARTO KRONIKA

Siu metų liepos mėn. 19 - 24 die
nomis, Hobarte lankėsi Australijos 
Lietuvių Bendruomenes Krašto valdy
bos narys p. J. Neverauskas iš Ade
laidės, kuris ponų Kantvilų globoje 
aplankė paskirus tautiečius Hobarte. 
Penktadienio vakare turėjo posėdį su 
Hobarto apylinkės valdyba, kur iš ar
čiau, kaip krašto valdybos narys susi

pažino su Hobarto lietuviška veikla.
Sekmadienį :, t.y. 23 d. liepos 

men., buvo sukviesti ant greitųjų vi
si Hobarte ir apylinkėse gyvena tau
tiečiai i Ukrainiečių sale Moonah, 
kur apylinkes pirmininkas supažindi
no su p. J. Neverausku kuris padarė 
platesni pranešimą apie Krašto Valdy 
bos veiklą. Kadangi p. Neverauskas 
artistiškas žmogus, tai jis labai gra
žiai ir meniškai padeklamavo savos 
kūrybos ir kitų kums girdėtų ir negir
dėtu eilėraščių ir feljetonų.

Taipat buvo parodyta filmą iš 
meno dieną Adelaidėje 1968 m. Ka
dangi p. J. Neverauskas yra narys jau
nimo reikalams Krašto Valdyboje, tai 
Hobarto jaunimas pasirodė su savo 
programa ir parodė ka jie gali.

Aldutė Ramanauskaitė padekla
mavo labai gražiai eileraštį, septy
nios mergaites kurias paruošia p. B. 
Šikšnius, tai ilgametis valdybos ka
sininkas, kuris nario mokestį spau
džia visada ir iš visų. Jo vadovauja
mos B. Paškevičiūtė, A. Kaitinytė, 
A. Ramanauskaitė, A. Banelytė, B. 
Vikniute, B. Vaiciulevičiute ir A. Mar- 
tišiutė, gražiai padainavo keletą^ dai
nelių.

Tautinią šokią grupe - mažųjų, 
kuriems vadovauja O. Mikelaityte, pa
šoko “Vėdarą” ir “Kalvelį”.

Vyresniųjų grupė vadovaujama 
p. G. Statkaus pašoko suktinį ir žio
gelius.

Po to sekė susinę stinis pasi
linksminimas.

Hobartiškiai dėkingi Krašto Val
dybai, o labiausia p. J. Neverauskui 
už apsilankymą, kur mes turėjome pro
gos pabendrauti keletą, valandų, o la
biausia, jaučiamės laimingi kad mūsų 
vadovaujami veiksniai musų neužmirš
ta ir mažą mūsų koloniją pastiprina su 
tokiais ar panašiais apsilankymais. 
Lauksime kitą kartą.

Hobartiškis V.M.
***

GRAŽUS NEWCASTELIO 
CHORO PASIRODYMAS.

Š.m. 8.12 d. Newcastelio choras 
Transporto salėje surengė savo tradi
cinį žiemos vakarą. - koncertą, į kuri 
atsilankė gausus būrys vietiniu <’new- 
casteliečių. Matėsi svečiu iš Sydne
jaus ir Straudo. Taip pat skaitlingai 
atvyko vyresniosios ir jaunesniosios 
kartos latvių ir estų į šį pobūvį.

Siame koncerte Newcastelio cho
ras ne tik pasirodė vykusiai su dai
nuotomis žinomų kompozitorių, bet 
taip pat linksmai dalyvius nuteikė 
kultūringa ir linksma sava kūryba.

Pirmoje koncerto dalyje mišrus 
16 dainininkų choras, diriguojamas 
p. S. Žuko, pasirodė sudainuodamas 
penkias musų kompozitorių dainas. 
Sasnausko ‘Karvelėli mėlynasis” , So
lio partija atliko p. Zina Zakarauskie
nė, savo sultingu soprano balsu ir 
sentimentaliu išpildimu pasirodė esan
ti tvirta solistė.

Antroje dalyje Zina Zakarauskie
nė sudainavo iš Lietuvos gautas nau
jas ten populiarias daineles, o p. 
Petras Kairys padeklamavo savo kūry
bą - “Ūkininko vestuvėse”, savo hu
moristinei kūryba prajuokino visus iki 
ašarų.

koncerto pabaigai mišrus choras 
pasirodė lengvu žąnru linksmais ku
pletais. Čia p. S. Žukas ne tik parodė 
savo muzikalinius gabumus harmoni
zuodamas gražias skambias meliodi- 
jas.bet taip pat sukurdamas ir žodžius, 
kur buvo paliesti gražiu būdu choro na
riai. Šiuo paskutiniu pasirodymu cho
ras sudarė lyg “didelio ansamblio” 
įspūdį, kada pamainomis Juozo Le
vicko', Sigito Daugėlos ir Ant. Griga
liūnienės solio pasirodymai, prita
riant visam chorui, buvo vykusiai 
įterpti į šia linksmą, žodžiu ir melio- 
diją Pynę. Sveikiname kūrėja p. S. 
Žuką ir visą jo “ansamblį” su šiuo 
naujovišku nuotaikingu pasirodymu.

A.S.***

ADELAIDĖS KRONIKA 
Lietuviškas jaunimas šelpia 

Bangladeš.
Tikiu, kad jau gerokai įkyrėjau 

mieliems M.P. skaitytojams rašinėda
mas žinutes iš Lietuvių Namų pasto
gės. Jaunimo metams gerokai persiri
tus į antro pusmečio lankas, laikau 
būtenybę papsakoti Jums apie jaunuo
sius Adelaidės menininkus, kurie pui
kiai reprezentuoja lietuvių bendruo
menę už lietuviško gyvenimo ribų. 
Pereitais metais skulptoriaus. Aurimo 
Dumčiaus iniciatyva buvo suorgani
zuota meno paroda, Contemporary 
Art galerijos patalpose. Daugiausiai 
eksponatu minimai parodai paaukojo 
jaunieji lietuviai menininkai, Vytas 
Kapočiūnas, Vytas Šerelis, I. Samu- 
lytė - Aponyji, R. Aliukonytė ir A. 
Dumčius. Prisidėjo ir kitų tautybių 
menininkai. Paroda buvo gerai rekla
muojama per radio ir televiziją išti
są savaitę. Meno mokyklos vadovybė 
šiai parodai nelabai pritarė, motyvuo
dama tuo, kad vargu ar kas nors išeis. 
Australų publika parodą stipriai rėmė 
ir beveik visi paveikslai ir skulptūros 
buvo išparduota. Iš lietuvių, tik trys 
nupirko tapybos darbą išvis'b už S140 
tai K. Taparas, Ada Viliūnienė ir 
Dalia Viliūnaitė. Pasibaigus parodai 
A. Dumčius įteikė meno mokyklos di
rektoriui čekį sumoje $1003. Už tuos 
pinigus buvo nupirkta pieno miltelių 
ir pasiųsta badaujantiems Bangladeš' 
vaikams.

Kai užsiminiau apie šį reikalą 
mūsų kultūrininkams, jie pagyrė, bet 
kartu ir apgailėjo, kad tas vyko už 
mūsų, tautiško gyvenimo ribą......

Šiais metais liepos mėn. pradžio
je, ten pat ir tam pačiam tikslui, su
ruošė meno parodą jau pati meno mo
kykla. Daugiau darbų davė patys mo
kytojai, mokinių darbų buvo gerokai 
mažiau. Parodą tvarkyti ir ja praves
ti buvo pavesta A. Dumčiui. Nors 
spauda ir televizija atsiliepė labai 
palankiai, bet pelno gauta tik $650. 
Geriausiai teptuką valdo Vytas Kapo
čiūnas ir Vytas Šerelis. Juodų abudu 
gavo Australijos vyriausybės stipen
dijas pasitobulinimui savo srityje ir 
išbuvo Europoje po du metus. Jų pa
veikslai australiškos publikos labai 
mėgiami ir tuojau išgraibstomi.

Teko išgirsti, kad neužilgo su
ruoš savo darbų parodą R. Aliukonytė. 
Jos paveikslų temos ir spalvų deri
nys pasižymi savotišku originalumu. 
Apie jos parodą papasakosiu vėliau.

Taigi džiugu, kad lietuviškas 
jaunimas kruta ir australiškos visuo
menės yra gerai vertinamas.

VI. Dumčius.

MURRAY’S ILF. STORES
646 GEORGE STREET, SYDNEY - TEL. 26 - 1768 

informuoja savo gausiusjdientus kad persiunčia siuntinius [USSR, 
Ukrainos SSR, Estijos SSffTLatvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir 
ankščiau nustatytomis sąlygomis.

Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti 'Sovie
tu, Rusijoje pasirinktinai’ arba 'Sovietinėms prekėms’. Smulkesnė 
informacija duodama telefonu arba asmeniškai atsilankius mūsų 
įstaigoje.

Mes turime dideli pasirinkimą, kvepalu ir odekolono iš USSR 
labai pigiomis kainomis, Taip pat ir kitas USSR prekes kaip tai 
dažytu medžio dirbinių "Matroshkis”, lėliu, samavoru ir t.t.
HEAD OFFICE MURRAY’S H.F. Stores 646 George St. Sydney 

Tel. 26-1768
SYDNEY, NSW:
CABRAMATTA: Murray’s H.F. Stores, 155 Cabramatta Road, Cabra- 

matta. Tel. 728-6273
BANKSTOW'N: Murray’s H.F. Stores, 5 Kitchener Parade, Bankstown. 

Tel. 709-8089
PARAMATTA: Murray’s H.F. Stores, 293 Church Street, Paramatta. 

Tel. 635-9728.
N E W C A S T L E, NSW:
Murray’s H.F. Stores, 557 Hunter Street, Newcastle, Tel. 2-3595
Murray’s H.F. Stores, 93 Northumberland St. Wickham, Tfel. 61*5180
MELBOURNE, VIC.:
Murray’s H.F. Stores, c/-Contal Co. Mutual Arcade, 266 Flinders St.
Tel. 63-7895. on

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas.
Jo Šventenybė popiežius Pau

lius VI rugsėjo menesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąja, - Kad krikščionys vis 
uoliau sektų Kristumi ir butų Jo liu
dininkais, įgyvendindami Evangelijos 
dėsnius.
misijų - Kad naujai įsteigtosios 
krikščionių bendruomenės misijų kraš
tuose persisunktų tikra Kristaus Evan
gelijos dvasia.

Brangus Broli, Sese!

Kristus kartą užklaustas - kuris 
yra pats svarbiausias tarp Dievo įsa
kymų, paaiškino, kad tai yra Dievo 
ir artimo meilė, nes juodviem “remia
si visas įstatymas ir pranašai” Mt. 
22,40. Kitą kartą Jis dar pažymėjo, 
kad tiedu įsakymai esą neskiriami, 
nes neįmanoma mylėti Dievą ir tuo pa
čiu laiku neapkęsti artimo.

Nors ir kaip mums šie paliepimai 
atrodytų lengvi ir paprasti, juos įgyven
dinant žmogui pilnai to užtenka. Teis
mo dienoje mes neišgirsime Kristų, 
mūsų vyriausiąjį Teisėją, sakant: 
“Kadangi jūs Įvykdėte visus mano 
paliepimus, paveldėkite jums skirtą
ją. karalystę”. Ne. Verčiau Jis mums 
tars: “Aš buvau alkanas...., ištroš
kęs..... svečias...., ligonis...;., kalė
jime, ir jūs atėjote pas mane” Mt. 
25, 35 - 37. Be to, Jis tars: “Kas 
laimi savo gyvybę, praras ją, ir kas 
dėl manęs prapuldytų savo * gyvybę, 
atras ją”. Mt. 10, 39.1

Vadinasi, savanaudžiai, išdidūs, 
godūs ir kiti egoistai žus, o tie, ku
rie kitais rūpinasi, dėl kitų vis auko
jasi, kitiems gelbsti, išliks gyvi, at
seit paveldės Kristaus nuo amžių 
jiems skirtąją dangaus karalystę.

Be abejo, musų brangusis Vieš
pats ir Išganytojas ir šiuo atžvilgiu 
mums yra sektinu pavyzdžiu. Jo nesa

vanaudiškumas yra visų kilniausias, 
Jo rūpestingumas dėl dangiškojo Tė
vo garbės ir dėl mūsų išganymo yra 
žavėtinas ir visapusiškas.

Kun. S. Gaidelis, S.J.***

S
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Pranešimai
MELBOURNO VALDYBOS 

PRANEŠIMAS.
Tautos Šventę švęsime Melbourne 

rugsėjo 10 dieną, sekmadieni. Šven
tės mintis - parodymas, kad mūsą tau
ta gali didžiuotis savo mažu atskilu
siu trupiniu Melbourne, Nepretenduo
jame, kad parodysime viską_ ką turi
me, ko atsiekėme. Parodysime tik tai, 
ką sugebėjome suorganizuoti su entu
ziastingų jaunu talkininkų pagelba.

Po pamaldų Šv, Jono bažnyčioje, 
kuriose organizacijos prašomos daly
vauti su savo vėliavomis, vyks Tau
tos Šventės paroda, kuria galėsite 
lankyti nuo 2 iki 6 valandos. Lietuvių 
Namų didžiojoje saleje. Parodoje ma
tysite lietuvių menininkų kūrinius, 
S, Baro ir D, Stankaitytės gastrolių 
Melbourne filmą, girdėsite į juostas 
įgrotas čia viešėjusių solistų dainas, 
matysite Lietuvos, musų gyvenimo ir 
Jaunimo Kongreso skaidres. Parodos 
apipavidalinimas architekto A. Kesmi- 
no.

Parodos metu bus galima gauti 
lengvus pietus ir užkandžius paruos
tus Socialines Globos Moterų Draugi
jos,

Oficialus parodos atidarymas 
įvyks 2 valandą.

Apylinkes Valdyba, 
***

Valdyba yra gavusi sekantį laiš
ką, kurį skelbiame visiems ir kviečiame 
suinteresuotus asmenis ar organiza
cijas juo pasinaudoti.

THE GOOD NEIGHBOUR 
COUNCIL OF VICTORIA.

Dear Sir,
I have been advised that the Aus

tralian Council for the Arts has ex
pressed a willingness to consider ex
tending financial and/or technical 
assistance tonational or ethnic groups 
in suitable productions of the arts.

Individual migrants with artistic 
interests or skills may be assisted 
by being referred to the organization 
best suited to their particular interest.

It is with pleasure that this in
formation is passed to you in the 
thought that your organization or indi
viduals of your knowledge may make 
contact with the Council for the Arts 
and submit a proposal for considera
tion.

This encouragement is welcomed 
by the President and members of my 
Council, who trust that much cultural 
benefit may result.

The address of the Council for 
the Arts is 185 Lygon St., Carlton, 
Vic. :Telephone 347 - 3452.

Yours sincerely,
W.F. RATTRAY 
State Secretary.

***

CANBERROS LIETUVIAMS.
Rugsėjo mėn. 10 d. įvyks Tautos 

Šventės minėjimas, kuris prasidės 
pamaldomis 11.30 vai. St. Mary’s baž
nyčioje. Toliau tęsis 3 vai. po pietų 
Lietuvių Klube, Wattle St.,

Kviečiame kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Apylinkės Valdyba.***
P RANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdy
ba praneša savo nariams, kad š.m. 
spalio 8 d. šaukiamas metinis narių 
susirinkimas kuriame bus renkama 
sekančių metu kadencijai: Klubo Val
dybos pirmininkas, sekretorius ir pen
ki valdybos nariai. ;

Kandidatai į pirmininko, sekreto
riaus ir Valdybos narius turi būti pa
siūlyti raštu ne vėliau 17 rugsėjo 
men. Kandidatą gali siūlyti nemažiau 
kaip du Klubo nariai pridedant siūlo
mo kandidato raštiškų sutikimą kan
didatuoti.

Pagal Klubo statutą susirinkimo 
metu siūlomi kandidatai nebus teisė
ti.

Pasiūlimai siunčiami Klubo sekre
toriaus vardu: M. Petronis, Fiat 4, 
Beaumont St., Campsie, 2194. N.S.W.

VALDYBA ***
Sydnejaus "Aušros” Tunto Skautams 

ir Skautėms.
Rugsėjo mėn. 10 d.v sekmadienį, 

bus iškilmingos Tautos Šventes minė
jimo pamaldos. Po pamaldų Lidcombės 
Lietuvių Klubo patalpose įvyks tunto 
sueiga. Visi dalyvaujame uniformuoti.

Tuntininkas.
***

Tautos šventės minėjimas New- 
castelyje įvyks spalio 14 d. Transporto 
salėje Hamilton. Atseit, pavėluotai. 
Bet tai įvyks dėl to, kad artimesnė 
data sutampa su rengiamu “Spaudos 
balium” Sydnėjuje, 23.9.72 (dauge
lis išvyksime į balių). Kviečiamas 
paskaitininkas p. V. Kazokas iš Syd
nejaus. Planuojama įkurti ‘‘Spaudos 
Kioską”, kur. galima būtų užsipre
numeruoti laikraščius, pirktis lietuviš
kų knygų ir plokštelių. Programoje- 
Vietinės meno pajėgos pasirodys dai
nomis, savo kūryba ir t.t.***

AUKOS LIETUVIU KALBOS 
KURSAMS, MELBOURNE.

Sekantys asmenys prisidėjo prie 
išlaikymo kursų: 
Dr. W.V. Didžys, Vic. 
J. Janulaitis A.C.T. 
A. Stebonavičius Vic.

Nuoširdus ačiū!
LKK Tėvų K-tas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams bei pažįstamiems pa- 

reiškusiems mums užuojautą žodžiu, raštu ir per laikraštį, taip pat 
už gėles ant vyro kapo ir piniginę pagalbą. Ypatingai dėkojame p. 
Juliui Petraičiui už rūpinimosi laidotuvėmis ir p.p. Keraičiams ku
rie guodė mus toje sunkioje liūdesio valandoje.

Dėkojame visiems kurie dalyvavo laidotuvėse ir pamaldose.
Žmona Stefa, sūnūs Arūnas ir Aidas Bartkaičiai.

PADĖKA
“VARPAS” valdyba reiškia nuoširdžią padėką taip gausiai 

atsilankiusiems svečiams į klubo metinį balių ir sportininkų tėvams 
bei klubo rėmėjams taip duosniai ir noriai prisidėjusiems prie ba
liaus paruošimo.

“VARPAS” VALDYBA.

$20.00
$10.00

$5.00

A.A. MARIJA KELNERIENĖ - 
BEITELYTE.

Rugpiūčio 17 d. ligoninėj mirė 
Bankstowno gyventoja. Marija Kelne- 
rienė - Beitelytė. Marija buvo gjmusi 
ūkininkų šeimoje 1931 metąis Žiūriu 
kaime, Sudargo valsčiuje, Sakių aps
krityje. Į Australiją atvyko kartu su 
tėvais. Vėliau taip pat su tėvais at
sikėlė į_ Sydney ir apsigyveno Banks
towno priemiestyje. Ji paliko liūdin
čią motiną, du brolius ir vaikus: In
gridą ir Alfredą.

Palaidota rugpiūčio 21 d. Laido
jimo apeigas atliko Yagoonos evan
gelikų liuteronų kunigas ir specialiai 
iš Victorijos atvykęs jos pusbrolis 
kunigas V. Šimboras. Mirė susikompli
kavus plaučių uždegimui. Ilsėkis ra
mybėj po sunkių šios žemės dienų.

***
INŽINIERIUS 

JONAS MATIJOŠAITIS

Vilniaus kalneliai, sveikiname ju s 
Ruoškite drąsuoliams tinkamus kapus.

Lietuviams niekuomet netrūko 
drąsos. ; Tai liudija: aušrininkai, var
pininkai, tėvynės sargininkai, pilka- 
sermėgiai mūsų kaimo knygnešiai, ku
rie nebojo šalto Sibiro tremties; jų 
palaikai ilsisi toli nuo Lietuvos že
melės. Kitiems drąsuoliams paruošę 
tinkamus kapus Vilniaus ir kiti Lie
tuvos kalneliai.

Kaip laikas nesulaikomai greitai 
bėga. Jau praėjo vieneri metai nuo 
tos dienos kai inžinieriui Jonui Mati- 
j ožaičiui, Vilniaus kalnelyje, buvo 
paruoštas tinkamas kapas, kuriame 
jis paguldytas nuolatiniam poilsiui. 
Drąsuolis buvo Jonas nuo mokyklos 
suolo iki šios žemiškos kelionės pa-

• lojosi tautiečiais kurie nekaltai buvo 
kalinami. Surasdavo būdu lengvinti 
politinio kalinio padėti, nors jam pa
čiam grėsė kalėjimas ar tremtis. Per 
anksti dar aiškinti tą jo veiklą. Ateis 
laikas, kai visa kas jo buvo ten nu
veikta, bus paskelbta ir įvertinta.

Ir buvo Jonas drąsuolis, karys 
kuris kovojo ne šaltu ginklu kardu, bet 
plunksna ir karšta savo širdimi; už 
tikėjimą, laisvę, lietuviu tautos gero
vę ir jos ateitį. Jam drąsuoliui buvo 
paruoštas tinkamas kapas Vilniaus 
kalnelyje, Naujosios Vilnios kapuose 
1971 m. rugpiūčio 18 d.

Po gedulingų pamaldų atlaikytų 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje, į tą, lietu
viškos žemelės, nuolatinę poilsio vie
tą, jo palaikus palydėjo trys kunigai, 
didelis artimųjų, draugų, prietelių ir 
tautiečiu būrys; kapą apdėjo vaini
kais, gėlėmis ir aplaistė ašaromis ne
tekus apdairaus, drąsaus lietuvio 
kovotojo.

Jau metai praėjo kai tavęs gyvų
jų lietuvių tarpe nėra, bet mes nepa
miršime tavęs.

Teisingai vieno vainiko kaspine 
sako:

— Nepamirštamam Jonui Matijo- 
šaičiui.

Bronius Plokštis.
***

KNYGA APIE UNIVERSITETUS

Lietuvių profesorių draugijos Ameriko
je pirmininkas prof. S. Dirmantas praneša, 
kad jau laikas atsiųsti pinigus, kas yra už
sisakę veikalą apie Lietuvos universitetus. 
Knyga bus siunčiama tik gavus jos kainą 
— 20 dolerių.

Europoje ar Pietų Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams ir LPDA nariams, kurie 
yra sumokėję nario mokestį už 1962-1972 
m., knygos kaina tik 15 dol.

Adresas: Lietuvių Profesorių Draugija, 
c/o S. Dirmantas, 6616 So. Washtenaw,

KIEK AS SUŽINOJAU!
baigos.

Gyvendamas Jonas Vilniuje, per
gyveno ištiktą Lietuvos nelaimę. Sie-

Chicago, Ill. 60629, U. S. A

Dailininkas Leonas Žygas iš 
Adelaidės paaukojo Mūsų Pastogės 
Spaudos baliui du savo tapybos kūri
nėlius - paveikslus: Spalvingos gėlės. 
Dėkojame Leonui už parama. Mūsų 
Pastogei ir kviečiame į Spaudos ba
lių. Taigi- iki pasimatymo šauniame 
baliuje. ***

Sydnejiškė Dalia Čelkytė - Pear
son jau metai kaip gyvena Londone 
šiomis dienomis lankosi Lietuvoje ir 
iš Vilniaus siunčia savo giminėms ir 
draugams linkėjimus.***

Pereitą šeštadienį Redakcinės 
Kolegijos nare ponia Pullinen su sa
vo šeima išvažiavo dviems savaitėms 
atostogų į Surfer’s Paradise. Mielai 
kolegei linkime malonių pramogų ir 
gero poilsio. ***

Viena ausim teko nugirsti, kad 
Sydnejaus Filisterių Būrelis drauge 
su Newcastle Diskusijų Klubu žada 
ruošti viešas diskusijas Sydnejuje 
pasirinkę tema: ALB Tarybos Suva
žiavimų Darbai. Mielai pageidautume 
tokių diskusijų.

***
Mums rašo iš Lietuvos kad Šiau

liuose po 16 metų pirmą kartą buvo 
leista vyskupui suteikti sutvirtinimo 
sakramentas. Atvyko du vyskupai ir 
suteikė 10,000 vaikų sutvirtinimo sa
kramentą.

Dvi jaunos brisbanietės D. Kra- 
nauskaitė ir R. Kudžiutė atvyko į Syd
ney ilgesniam laikui ir norėtų arčiau 
susipažinti su Sydney lietuvių jauni
mu. Jos laikinai apsistojo pas p. J. ir 
V. Ramanauskus, 110 Hillcrest Ave., 
Greenacre. Būtu labai malonu, kad 
sydnejiečiai viešnias greitai įtrauktų 
į savo jaunųjų ratelį ir užmegstų ar
timesnes pažintis.***

Būna ir taip kad tėvas susunum 
švenčia bendrą šeimos šventę. Taip 
atsitiko šiomis dienomis ir Newcast
le.

South Newcastle Leagues Klube 
Jonas Lizdenis su savo sūnumi Vin
cu surengė gimtadienių puota, sukvies 
darni šeimos narius ir savo bičiulius.

Vincas sulaukė 21 metų, o tėvas 
Jonas Pirmojo Didžiojo Pasaulinio 
karo metų pabaigoje buvo jau tada 12 
metų. Šiuo metu yra labai aktyvus pen
sininkas - Apylinkės Valdybos darbš
tus sekretorius, choro dainininkas, 
Pabaltiečiu Komiteto narys ir nuola
tinis lietuvių atstovas vietiniame 
“Good Neighbour Council”.

Ilgiausių Metų sukaktuvininkams! ***
Newcastelieciai sveikina p. K. 

Pauliukeną su šeima čia atvykusį iš 
Sydnejaus ir pastoviai gražiai įsikūru
sį šio miesto gražiausiame rajone - 
New Lampton aukštumuose-ir linki 
sėkmingai vadovauti čia jaunai besi
kuriančiai statybos firmai.***

Kiek teko patirti Canberros lie tu -
vių klubo praplėtimo darbai jau baig
ti. F '' _ ' ’ ’
jau užsakyti specialūs lietuviškame įį. 
stiliuje kilimai, kuriuos fabrikas jau £ 
audžia. Turėsime puikią, lietuviškame 
stiliuje svetainę. Gerai, linkime sėk- # 
mės jūsų darbuose. #

*** M
Teko nugirsti ir liūdnesnių ži- * 

nių apie Canberros lietuvių nutikimus.'* 
Žiemos sezonas baigiasi, kągi reikia * 
naudotis paskutiniu sniegu ir štai * 
Ridąs Daukus nusilaužė koją^ besli- » 
dinėdamas, Antanas Andriuška sen. J 
patempė kojų muskulus ir dabar vos S 
pareplioja; Gediminas Andriuška jun. 2 
susižeidė aki, ačiū Dievui, nepavo- 5 
jingai; Neris Pilka jun. taip pat susi-J 
žeidė aki, reikėjo šauktis daktaro pa- w 
galbos, bet viskas gerai. Baigsis žie- 
mos sporto sezonas baigsis ir canbe- įį 
riškių bėdos. Kas dar tebeserga lin- > 
kime greito pasveikimo.***

Eina gandas nuo Geelongo kad M- 
su artėjančiu pavasariu ir geelongiš- * 
kių širdys minkštėja, ypač po to kai * 
visi pamatė kaip Bendruomenės pir- * 
mininkas pasibučiavo su Sąjungos * 
pirmininku. Tai geras ženklas, visi* 
nelegalumai, neformalumai, -
tumai ir kiti ne... išnyks ir išbluks, J 
liks tik lietuviškas bendradarbiavi- * 
mas ir šilta pavasario saulutė. To ir * 
mes geelongiškiams linkime. •***

Susirūpinta vidaus papuošimais, y

/(CSų PASTOGČ
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

”0UR HAVEN”
Australijos Lietuvių Bendruomenes 

laikraštis.
LEIDĖJAS: - A.L.B. Krašto Valdyba 
Adresas:

Leidėjo 
adresas:

Box 130 P.O. Rundle St., 
Adelaide.

ir “M.P.” Administracijos 
Box 4558 G.P.O. SYDNEY 

N.S.W. 2001.
Atsakomasis redaktorius A.Mau ragi s 

REDAKCINĖ KOLEGIJA:
Elena Jonaitienė Izidorius Jonaitis 

ir Pajauta Pullinen.
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

Picnic Point, N.S.W. 2213. 
Redakcijos Tel. 77 - 6707.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Adminstracijos Tel: 649 - 9062. 
neteise- * ‘‘M.P.” prenumerata metams $10.00. 

pusei metų - 5.00
Užsienyje metams: - $12.00. 
Atskiro nr. kaina 25 centai. 

Už skelbimu turinį neatsakoma.
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