
ANTIRELIGINĖ KOVA SOVIETUOSE
SOVIETU. PRIEŠRELIGINĖS 

PASTANGOS
Sovietų komunistų partijos or

ganas Pravda šiomis dienomis pa
skelbtame savo vedamajame straips; 
nyje aštriai puola partijos narius uz 
dalyvavimą religinėse apeigose. Toks 
nukrypimas nuo partijos ideologijos 
esą nebusiąs toleruojamas. Maskvos 
diplomatiniuose sluoksniuose mano
ma, kad kai kurie partijos nariai ga
li būti iš partijos pašalinti jau da
bar vykstančio narių bilietų tikrini
mo metu. Būdas, kuriuo puolama reli
ginė praktika, ypač religijos ryšys su 
tautinių mažumu, tautiniais jaus
mais, įžiūrima, kaip religiniuose jaus
muose slypinti jėga ir partijos nesėk
me kovoje su ta jėga. Straipsnyje 
ypač pabrėžiama reikalas pagerinti 
antireliginę veiklą ir išplėsti kadrus. 
Toliau laikraštyje rašoma: modernio
se sąlygose yra labai svarbu atskleis
ti savitarpius ryšius tarp religijos ir 
tautinių prietarų. Yra žinoma, kad dau
gelyje atveju bažnyčios ir sektos ma
nosi vaidiną nacionalinių vertybių 
saugojimo vaidmenį., Mes kartais su
tinkame pastangas vaizduoti religinį 
jausmat kaip nacionalinio charakterio" 
bruožą, o nesil .ikynm religinių šven
čių - kaip oukr pima nuo protėvių va
nos.

Nors straipsnyje neišvardinamos 
tos problemas keliančios sritys, bet 
užsienių korespondentai spėja, kad 
viena ypač iš kietų, sričių - katalikiš-

koji Lietuva, kur šiais metais^ buvo 
rašomos peticijos, įvyko riaušių ir 
J'trejų religinių nacionalistą suside
ginimai.

Sovietą regionalinėje spaudoje 
nuolat skundžiamasi panašiais reiški
niais ir muzulmonų srityse - Azerbai
džane, Turkmenistane, Uzbekistane, 
o taip pat krikščioniškose Gruzijos 
ir Armėnijos respublikose. Pav. Ar
mėnijoje daugelis partijos narių per 
didžiąsias šventes eina į bažnyčias, 
atlieka jungtuves, krikštus, klauso 
religines ir tautines muzikos. įvai
riose Sov. Sąjungos vietose laikraščiai 
skundžiasi ateistinio auklėjimo silp
numu, stoka gerų knygų priešpastaty
ti prieš dvasininkų lankstuma ir jų 
moralinę įtaką žmonių tarpe, t’ravda 
toliau rašo, kad Gudijoje, turinčioje 
apie 9 mil. gyventojų, valdžios įstai
gos atidarė 1000 "nuodugnaus gamtos 
ir visuomenės pažinimo mokyklų”, 
kurie dar tebetiki.

***

ATNAUJINKIME PASAULIO 
DF.MESi Lietuvai

Vyria įsias Lietuvos Išlaisvini- 
Komiv. tas pasaulio lietuvių orga-

TEISIAMI 8 LIETUVIAI
Š.m. rugsėjo 25 d., kaip praneša 

rugsėjo 26 d. "The New York Times” 
Vilniuje prasidėjo 8 lietuvių teismas. 
Jie esą kaltinami chuliganizmu, ki
lusiu iš alkoholižmo. Tačiau straips
nio autorius Theodore Sahbad.mano, 
kad sovietu Tass vadinamasis chuli
ganizmas yra kilęs iš neramiųjų de
monstracijų, įvykusių Kaune gegužės 
18^19 d. Tada buvo demonstruojama 
ryšium su gegužės 14 d. save suside
ginusio Romo Kalantos laidotuvėmis. 
Straipsnio autorius norėtų manyti, kad 
ir Kalantos susideginimas ir per jo 
laidotuves vykusios protesto demons
tracijos, jokio_ ryšio neturinčios su 
chuliganizmu. Šiems.įvykiams pagrin
dine priežastimi esant - tautiniai ne
ramumai - pasipriešinimai ir Romos 
kataliką nepasitenkinimai, neturint 
religinės laisvės.

Šie įvykiai Lietuvoje sovietams 
esą ypatingai nemalonūs, kuomet no
rima iškilmingai triumfuoti švenčiant 
Sovietų Sąjungos gyvavimo penkias
dešimtmety sukaktį. Toji sukaktis 
sovietinėje propagandoje buvusi no
rima rodyti pavyzdžiu, kaip sąjungi
nės respublikos ir etninės žmonių gru
pės, gyvuojančios didelėje harmoni
joje. Lietuva, po I-jo pasaulinio karo 
buvusi nepriklausoma valstybė, 
1940 m. buvo įjungta į Sovietų Sąjun
ga. Gegužės 18-19 d. Kauno demons
tracijose dalyvavę tūkstančiai 16-24 
metų, amžiaus jaunų žmonių, kurie 
Saukė: "Laisvės Lietuvai". Jie už
pildė Kauno gatves.

***
KATYNO DOKUMENTAS

Britai leido paskelbti savo am
basadoriaus prie Lenkijos vyriausybės 
1943 m. pranešimą apie Katyne išžu
dytuosius, 10,000 lenką karių.

Kaltė prisikiriama rusams. Sta
linas anuomet išsigynė, bet Nuernber- 
go tribunole tos žudynės taip pat ne
buvo priskirtos vokiečiams.

mo Komi į ‘ as pasaulio lietuvių orga
nizacijų vadovybėms rugsėjo 26 d. 
pasiuntė tokio turinio telegrama: 

Ryšium su Vilniuje teisiamais 
astuoniais lietuviais patriotais, mes 
laisvieji lietuviai turime visur kelti 
savo balsą ir ruošti demonstracijas. 
Jie teisiami už tai, kad reikalavb 
Lietuvai nepriklausomybės ir religi
nės laisvės.

Lietuvoje sovietai teisia aštuo
nis lietuvius patriotus, pravardžiuo
dami juos chuliganais. Tai š.m. ge
gužės 18-19 d. dalyviai didžiųjų Kau
no demonstracijų, kai buvo laidojamas 
Romas Kalanta, gegužės 14 d. pats 
save dėl Lietuvos. laisves susidegi
nęs.

Vlikas kviečia visus lietuvius 
rašyti laiškus savo artimiausiams  ̂ki- 
tatatučių laikraščiams, kurie aprašinė
jo minėtus Kauno įvykius. Tuo būdu 
mes patys atnaujinsime pasaulio dė
mesį pavergtąja! Lietuvai. Juo dau
giau laiškų, juo geriau. Pasaulio lie
tuvių organizacijų vadovybės Vlikas 
savo išsiųstomis telegramomis pra
šė demonstracijoms ir kitoms priemo
nėmis reikšti protestus Sovietų Rusi
jai. ***

Kaip praneša (NC) iš Bonnos, ___ _ , ____  _________ __
124 okupuotos Lietuvos kunigai pa- g„ "Lithuania in Crisis: Nationalism 
siuntė laišką Sovietų Sąjungos Minis- į-0 Communism, 1939-40”, išleista 
teriui Pirmininkui Aleksiejui Kosygi-1972 m. Bloomintone Indiana Univer- 
nui, kad paleistų is naminio arešto 
apaštališką administratorių, Pane
vėžio ir dalimi Vilniaus diecezijų 
61 m. amžiaus vyskupą Julijoną Ste
ponavičių.

LIETUVIU DIENU PATRONAS, 1972 M. 
The Hon. G.F. Freudenstein, M.L.A.

Minister for Conservation? and Minister for Cultural Activities.
Platesnį aprašymą žiur. pusi. 2.

LIETUVIU PROTESTAS
Š.m. spalio mėn. 1 d. Pertho lie-„ 

tuviai suruošė protesto mitingą prieš 
persekiojimus Lietuvoje.

10 vai. ryto St. Mary’s katedroje 
buvo Mišios už persekiojimo kanki
nius. Pamaldas laikė ir pritaikintą tu
riningą pamokslą pasakė misionierius

AMERIKOS POLITIKOS ŽURNALAS

“Foreign Affairs" šios vasaros 
laidoje teigiamai įvertino politinių 
mokslų, prof. Leono Sabaliausko kny-

***
Visos vienuoles Čekoslovakijo-

je pašalintos iš mokyklų bei ligoni
nių ir suvežamos į "koncentracijos 
vienuolynus” nuo žmonių izoliuotose 
vietovėse. Vienos dirbs ūkio darbus, 
o kitos - tuose protinių ligų ligoninių 
skyriuose, kuriuose ligoniai nepajė-' 
fus suprasti, kad jos yra vienuolės.
is ^prievartinis seselių izoliavimas 

pradėtas š.m. balandžio mėnesį.

sity Press. Apžvalgininkas Henry 
L. Roberts pabrėžia, kad ši kruopš
čiai paruošta dokumentinė knyga skai
tytojams atskleidžia Lietuvos vi
daus ir užsienio reikalustaipkariniame j 
laikotarpyje, visuomeninės bei eko
nominės sąlygas paskutiniaisiais ne- , 
priklausomo gyvenimo metais, ne
priklausomybės praradimo aplinkybes. ,

***

PATS SKAITYK "MUSU PASTOGĘ* 
IR KITĄ PARAGINK SKAITYTI.

LENKAI MELDŽIASI UŽ 

LIETUVĄ
Brazilijos lenkai savo, bažnyčio

je Rio de .Janeire suruošė iškilmin
gas pamaldas už kenčiančia Lietuvą.

Ant altoriaus buvo uždėtas tau
tinių spalvų vainikas.

Bažnyčioje buvo daug lenkų, jų 
tarpe kunigaikštienė Radvilienė.

♦**

kun. Mclnnes. Jam asistavo lietuvių 
i kapelionas L. Kemėšis ir katedros 

administratorius kun. McRome. Lietu
viai pamaldose dalyvavo su tautine 
vėliava ir Aušros Vartą paveikslu, ku- 
rįuos lydėjo tautiniais rūbais apsirengę 
lietuvių jaunimas ir moterys. Po pa- 

» maldų katedros šventoriuje buvo išsta
tyti ./įvairūs atsišaukimai - plakatai. 
Pamaldose daly vavo virš 1000 žmonių.

Prie šio protesto bažnyčioje ir 
salėje savo dalyvavimu su vėliavo
mis prisidėjo latviai, estai, ukrainie
čiai, lenkai, čekoslovakai ir kroatai.

3 vai. po pietų Pertho Town 
Hall įvyko protesto mitingas. Mitingą 
atidarė protestui ruošti Komiteto Pir
mininkas A. Statkus.

Mitinge kalbėjo pagrindiniai kalbė
tojai - svečiai: R.V. Garland - Fede
ralinis Tiekimo Ministeris, Senatorius 
I.P. Sims ir Politinių Mokslų W.A. 
Universitete dėstytojas P.J. O’Brien. 
Jie pasakė gana ilgokas ir turtingas 
kalbas.

Po šių kalbėtojų priimta rezoliu
cija smerkiantį terorą Lietuvoje ir rei
kalaujanti laisvo apsisprendimo. Ofi
cialioji programos dalis buvo baigta 
Australijos ir Lietuvos Himnais.

Po to, sekė meninė dalis kurią, 
išpildė lietuvių tautinių šokią grupė 
“Šatrija” ir mažieji kroatu mandali- 
nistai, ukrainiečių šokėjai, latvių tau
tinių, šokią grupė ir lenkų choras. 
Meninės dalies programa puikiai pra
nešinėjo p-lė Diana Kateivaitė.

Mitinge dalyvavo: laikraščių, 
radijo ir T.V. korespondentai. T.V. 
Channel 7 mitingo eiga filmavo.

Mitinge dalyvavo apie 350 žmonių.
J.P.♦**
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LAIKRAŠČIO LINIJA
Turime sutikti su faktu kad mūsų 

bendruomenėje, kaip ir. kiekviename 
didesniame socialiniame junginyje, 
reiškiasi du sparnai? dešinysis ir kai
rysis. Šie ekstremistai visados turi 
taip vadinama politinę liniją už kurios 
jie toliau nebegali eiti, kitais žo
džiais tariant, jie turi prisilaikyti 
gairėmis nusagstyto kelio. O tas gai
res jiems nusagsto politinės parti
jos, ideologijos, religines korporaci
jos ir t.t.

Bendruomenėje, kokia yra musų, 
telpame visi su įvairiom savo pažiū- 
tom ir įsitikinimais, stovime visi ant 
vienos tautinės plotmės, lietuvybė 
mus jungia ir todėl galime reikštis 
savo tautinėje veikloje. Nežiūrint 
aukso vidurio, kiekvienas ekstremis
tas stengiasi visą veiklą kreipti į sa
vo pakraštį ir eiti savo nugairintais 
keliais. Tas ypač labai jaučiama mū
sų bendruomenės laikraštyje. Ir kai 
laikraštis stengiasi išlaikyti tą skir
tingų pažiūrų neutralumą, tai jis bū
na apkaltintas neturėjimu linijos. Ta
da tenka susidurti su tokiu elementu 
kuriam rūpi išprovokuoti nesantaiką 
ir šugestijonuoti nepasitikėjimą. Kaip 
tik tokį atsitikimą nesenai turėjome 
Sydnėjaus Filisterių Būrelio ir New- 
castelio Diskusijų Klubo suruoštose 
diskusijose.Vienas iš prelengentų 
p. Vytenis Šliogeris nusakęs visą ei
lę neigiamų bendruomenės reiškinių 
baigė kaltinimu “M.P.” kad ji netu
rinti linijos ir esanti neįdomi skai
tyti.

“M.P.” turi liniją tik ji žinoma 
nėra partinė, nėra ideologinė, o tau
tiniai bendruomeninė, vedanti ir kovo
janti už Lietuvos laisvę.ir nepriklau
somybę įderinanti savo veiklą su ben
dru išeivijos nusistatymu ir VLIKo 
vadovavimu. Tai yra linija nuo ku
rios nemanome nukrypti. O kokia li
nija pasiūlytų p. Vytenis Šliogeris?

Toliau p. Vytenis Šliogeris pa
reiškė kad jam “M.P.” neįdomi skai
tyti. Mes žinome ir fįaugiau tokių; 
prieš du metus atsisakė dešinieji 
ekstremistai “M.P.” prenumeratos, 
kad ją sužlugdytų ir dar iki šiol ne
sugrįžo. Kodėl? Del to kad laikraštis 
eina nepagal jų gaires.

O dėl laikraščio įdomumo, tai ir *■ » ~ 
Sv. Raštas ne kiekvienam krikščio
niui yra įdomus skaityti, o tačiau jis 
pasilieka pagrindinis krikščionybės 
šaltinis ir todėl labiausiai krikščionių 
vertinamas ir skaitomas. Tas pats 
turėtų būti ir su mūs lietuviška spau
da. Pasinešusiai į nutautėjimą ben
druomenei lietuviška spauda gali bū
ti neįdomi, bet ji yra pagrindinis šal

tinis lietuvybei išlaiktyi, kas jos ne
skaito tas neišvengiamai nutautėja.

Jau ir senyvo amžiaus žmonėms 
darosi mūsų spauda nebeįdomi. Nese
nai gavau iš p. Vadavo Šliogerio laiš
ką kuriame jis man rašo kad prenume
ruojąs 10 lietuviškų laikraščių iš jų 
tik vienas įdomus, kiti 9 ne. Gal būt 
nebeįdomios jam korespondencijos iš 
vietų, pranešimai kas kur vyksta, ap
rašymas bendruomenės rūpesčių ir 
darbų, geriau norėtųsi paskaityti 
lengvą nuotykių romaną, intriguojančią 
detektyvinę novelę, bet gi tokia 
literatūra galima rasti visur, visose 
kalbose, o lietuviškas gyvenimas pul
suoja kaip tik tose korespondencijo
se, pranešimuose ir t.t. Kas nuo ju 
nutrūksta tas nutrūksta ir nuo linijos 
ir bendruomenės kūno.

a.m.

DARYS FINANSINĮ IR KOMERCINĮ 
SPAUDIMĄ

Europos ir Amerikos^ žydų orga
nizacijų komitetas nutarė daryti Soy. 
Sąjungai spaudimą,, kad ji panaikintų 
emigruojantiems uždedamuosius mo
kesčius.
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PAŽINKIME LIETUVIU DIENU. 
PATRONĄ.

Gegužės mėn. pradžioje buvo 
paskelbta, kad NSW Kultūrinių reikalų 
ministeris p. G.F. Freudenstein,
M. L.A., sutiko būti L.D. patronu. Tuo 
laiku, atskydamas į kvietimą p. mi
nisteris rašė, kad gręitai rengiasi iš
vykti į užsienį, o grįžęs norėtų asme
niškai susitikti ir' pasikalbėti su 
LDRK. Toks pasikalbėjimas įvyko
N. S.W. parlamento rūmuose rugsėjo
mėn. 27 d., LDRK atstovavo vice
pirmininkė p. Pajauta Pullinen. Ne
žiūrint tą dieną turėtų kitų įsiparei- _ . .
go jimų ir vykstant parlamento sesijai, kultūriniu pasireiškimų reikšmė didė- 
p. G.F. Freudenstein skyrė pakanka- T" mi
mai laiko susipažinti su L.D. progra
ma, išklausė organizacinius sunku
mus ir pažadėjo, kad ir nedidelę fi
nansinę paramą. Ministeris G.F. 
Freudenstein domisi visais mūsų me^ 
niniais parengimais ir daugelyje iš 
ją norėtų pats atsilankyti, tačiau 
tapršventyje norėtų kiek ilgiau pabūti 
su savo šeima ūkyje, kuris yra tolokai 
nuo Sydnėjaus, todėl su ponia grei
čiausiai atsilankys tik į Dainų šventę. 
Tokiu atveju ne vienam norėtųsi dau
giau žinoti apie jo gyvenimą ir poli
tines pažiūras.

Jau virš 40 metų, kaip Freuden- 
stein’ų giminė aktyviai reiškiasi 
Country partijos veikloje, o dabarti
nis ministeris George Francis Freu
denstein 1959 m. rinkimuose laimėjo 
Darbo partijos laikytą Young srytį. 
1969 m. jis įėjo į N.S.W. ministerių 
kabinetą kaip ministeris padėjėįlas. 
Turėdamas didelį, patyrimą finansų 
srityje (ilgai dirbęs Rural *banko ži
nyboje) 1971 m. gauna Kultūrinių 
reikalų ministeriją ir pakviečiamas 
finansų ministerio pavaduotoju (N.S.

Gerb. Pone Redaktoriau,

Nustebau, perskaitęs‘‘MūsųPasto- 
ges” Administracijos pranešimą lie
čiantį prenumeratos mokesčio mokė
jimą.'

Pranešime, be kitų reikalų, mi
nima kad yra prenumeratorių kurie dėl- 
sia atsilyginti už siunčiamą laikraš
tį, ko pasėkoje sudaro nemažą sumą 
metinio nuostolio.

Ištikrųjų tai yra kažkas man, ir 
manau daugeliui is mūsų nesupranta
ma! Kaip galima neatsilyginti už gau
nama laikrašti kuri leidžiam ir finan- 
suojam mes patys _- Bendruomenės 
nariai: juk tai yra musą pačių laikraš
tis, taigi, mūsą visu, reikalas. "Mūsų 
Pastogė” nėra kokios biznio, parti
jos ar grupės laikraštis ir tai turėtų 
visi įsidėmėti; ji yra visų mūsų sai
tas, ryšąs į Australijos Lietuvių Ben
druomenę, tad kaipo tokią, pagal ga
limybę turime remti ir išlaikyti^ Gy
vename krašte kur keli doleriai į me
tus nesudaro jokio sunkumo laikraštį 
prenumeruoti asmeniui ar šeimai. Tam 
reikia tik turėti gera, valia, ir pareigos 
jausmą.

Kaip praneša Administracija, del 
mūsų kaltės metinio nuostolio, nega
lėtų ir neturėtų būti. Asmenų pavardės 
kurie del kokių nors priežąsciu neap
moka prenumeratos mokestį reiktų vie
šai skelbti “Mūsų Pastogėje”! Taip 
pat siūlau Administracijai patiekti 
sąrašą asmenų kurie laiku neapsimo
ka, būsimajam Tarybos Suvažiavimui, 
kur Tarybos Nariai viešai galėtu pa
nagrinėti jų pavardes, nes asmenys 
kurie kenkia Bendruomenės organui 
- kenkia visai Australijos Lietuvių 
Bendruomenei, o tokiu,mūsų tarpe ne
turėtų būti.

Reikšdamas pagarbą,
N. Mantrimas,Sydney.

MASKVA - LENINGRADAS.

(Š.m. rugs. 4 d. “Daily American” 
Italijos laidoje tilpo Roger Leddington 
aprašymas jo vargingos kelionės pagrin- 

_____ _____  _ ___  diniu keliu tarp Maskvos ir Leningrado.
ĮįĮ VK. B Talpiname vertimą).

J®/ S® Su Sovietų Rusijos 10-tasis kelias
EHhP Et USK S t.y. pagrindinis plentas tarp didžiau

sių Sov. Rusijos miestų Maskvos ir 
Leningrado 400 mylių ruožas.

Užsienio turistui keliauti šituo 
keliu - tai skaudžių “malonumų” pa
tirtis.

Pirmiausia susiduriama su įvai
riais kelionę automobiliu trukdymais, 
būtent: didžiausios kelio duobės, pa
laidi įvairūs gyvuliai, girti žmonės, 
“babuškos” nesančios kibirais su 

naščiais ant pečių vandenį.
Pakeliais nėra kur ir ką, užkąsti 

ar atsigert kavos, pailsėt - atsigai
vinti. Taip pat nėra tualetų. Benzino 
stočių nedaug, rodyklės nublukusios, 
apšepusios, nepastebimos. Benzinas 
blogos rūšies, rusų masinos tam pri
taikintos. Benzino stotis aptarnauja 
kareiviškų manierų moterys.

Turisto tikslas pamatyti kraštą 
toki, kokį jis tikisi pamatyti dabarti
niu laiku. Bet pakelių vaizdai, kaip 
ir netašytų rąstų kaimo namai, mote
rys skalbiančios upeliuose baltinius. 
Naktį visiška tamsuma. Niekur, išsky
rus didžiuosius miestus, nėra pake
liais apšvietimo. Tas viskas staiga 
perkelia keleivį į 19 šimtmetį, į cato 
laikų Rusiją. Skirtumas tas, kad tada 
būdavo pakelėse užvažiuojami namai, 
kur keleiviai galėjo pailsėt, atsigai
vinti. Tik virš kaimų ar miestelių na
mų televizijų antenų stiebai paliudyja, 
kad ir čia esama 20 šimtmečio.

Apie 80% viso motorizuoto judė
jimo sudaro sunkvežimiai, nes mažai 
tėra tokių laimingą rusų, kad turėtų 
privačią mašiną. Visu keliu lydi dul
kių ir dūmų mišinio tirštas rūkas.

Visi keleiviai užsieniečiai ir 
rusai turi pakelti virš minėtus kelio
nės sunkumus ir nepatogumus. Kelių 
naudotojai, laiks nuo laiko, primena 
vyriausybei, kad būtų pakelėse pasta
tyti restoranai, moteliai. Skelbiami 
atsakymai, kad planai jau ant braižo
mųjų lentų, bet deja, ten jie ir pasi
lieka.

Bet užsienio turistam yra specia
lios taisykles. Kas 25-30 mylių yra 
kelio patrulevimo punktai (stikline's 
būdelės). Prie kiekvieno tokio punkto 
tikrinama mašinos registracijos Nr. 

ir asmenų skaičius automobilyje. 
Apie tai telefonu pranešama sekan
čiam punktui. Be to, yra automobi
liais važinėjančios milicijos sekimas. 
Užsieniečiui niekur nevalia sustoti, 
kad nežvilgterėtų iš arčiau į kaimo 
gyvenimą, ar laisviau pasikalbėtų su 
Rusijos piliečiu. Jei vienam punkte 
užregistruota mašina laiku nepasiro
do kitame punkte, tuoj “nusikaltėlis” 
ieškomas. Sustojimas, kad ir nekal
čiausiu atveju laikomas nusikaltimu, 
o pasiteisinimui lengvinančių aplinky
bių nėra.

Vieno turisto nuotykis. Važiavęs 
apie 150 km. ir gamtos reikalavimai 
privertė sustoti prie miškelio, kadan
gi viešų patogumų niekur nebuvo. Tuoj 
prisistatė du rūsčios išraiškos mili
cininkai ir surašė protokolą už susto
jimą. į pasiteisinimą, kad į didesnį 
miestą dar 100 km., o ilgiau nebega
lėjęs keliauti, gavo atsakymą, kad tai 
jo asmeninė problema, o sustoti ne
valia. Ir turistas reportuojamas į ata
tinkamą įstaigą.

Visus didžiuosius tiltus saugoja 
uniformuoti, ginkluoti senos gamybos 
šautuvais nuobodžiaują kareiviai.

Matosi žmonių mosikuojančių pra
važiuojantiems sunkvežimiams ar po
licijos mašinom, prašančiu pavėžint. 
Dauguma mašiną sustoja ir paima ke
leivį.

Kaimo vaikai mojuoja ir šypsosi 
pravažiuojančiom užsieniečių maši
nom. Tačiau priartėjus prie Maskvos, 
tik rūstus žvilgnis turistą palydį.

10-tasis kelias parodo tik mažą 
dalelę primityvaus, žemo standarto 
visos Sovietų Rusijos kaimo gyvenimo. 
Tai yra pakankamas įrodymas, kaip 
prieštaraujantys yra faktai tarp Sov. 
Rusijos skelbiamo didžiausios galy
bės statuso ir skurdaus kaimo žmo
nių gyvenimo

W. premjerui Sir Robert Askin).
Ministerui kabinetui persitvar

kant, 1972 m. birželio mėn. G.F. Freu- 
denstein’ui paliekama Kultūrinių rei
kalų ministerija ir taip pat patikimas 
svarbus Konservacijos ministerio 
portfelis. Konservacijos ministeri
jos žinioje yra virš 100 vadovaujan
čių įstaigų įvairiuose N.S.W. miestuo
se, prižiūrinčių žemės konservavimą, 
vandens ir irigacijos komisiją ir miš
kininkystės komisiją.

Kultūrą p. Freudenstein visuo
met laikė neatskiriama su krašto eko
nominiu gyvenimu. Jis jautė, kad žmo
nėms turint vis daugiau laisvalaikio 

ja. Jo ministerijos žinioje yra: The 
Sydney Opera H. Trust, The Art 
Gallery of N.S.W., The N.S.W. -Libra
ry Board, The Library of N.S.W., 
The Coultural Grants Advisory Com
mittee, The Film Council of N.S.W 
observatorija, muziejai ir kt. Minis
terijos išlaidos siekia septynius mi
lijonus dolerių.

Privačiame gyvenime p. Freu
denstein yra pasiturintis ūkininkas. 
Jo gražiai įrengtas ūkis “Chippenda
le” randasi Grenfell - Young apylin
kėse. Vedes 1960 m., turi viena 7 me
tų sūnų. Laisvalaikio užsiėmimai - 
tenisas, skaitymas ir menas.

Gerb. ministeris džiaugiasi, kad 
L.D. vyksta Sydnėjaus mieste ir tuo 
pačiu N.S.W. vyriausybės vardu linki 
joms geriausio pasisekimo.

Iš savo pusės džiaugiamės tokiu 
gerb. p. G.F. Freudenstein’o mūsų 
parengimų įvertinimu ir, linkėdami 
jam viso geriausio, laukiame atsilan
kant į Dainų šventę.

LDRK Informacija.**#

PAKVIETIMAS 
VIENIŠOMS IR VIENIŠIEMS

Per užpraeitas Studijų Dienas 
Melbourne gydytojas Skapinskas iš
kėlė sumanymą steigti lietuvių pirš
lybų biurą. Teisininkas Mikaila ta su
manymą parėmė motyvuodamas, kad 
lietuvos gyvenotją viena mažuma, bū
tent žydai, dėl apsisaugojimo nuo nu
tautėjimo, turėjo piršlybų biurą.

Apie tą lietuvybei išlaikyti nau
dingą sumanymą rašiau ir Krašto Ta 
rybos suvažiavime kalbėjau. Kalbi
nau dabartinį Krašto Valdybos pirmi
ninką - nepritarė. Bandžiau įtikinti 
Melbourne Apylinkės pirmininką, kad 
tą Melbourne atsiraduąį naudingą su
manymą^ ir pradėtų vykdyti Melbourne. 
Žadėjo “ Valdybos posėdyje , svarstyti. 
Kaip nutarė ir ar svarstė nežinau, bet 
pagal mano pasiūlymą per praėjusias 
Velykas Melbourne Studijų Dienomis 
nieko tuo reikalu nebuvo. O iš Perth- 
os ir Adelaidės našlės ir iš Brisbano 
kavalierius ir ųašlys laukė pranešimo 
ir ruošėsi atvažiuoti.

Kadangi keli net Naujoje Zelan
dijoje vieniši sako atvažiuotą, o ma
nau ir iš Amerikos, į Sydnejų per Ka
lėdas butų Meno Dienose , jei būtų 
kas daroma vienišoms ir vienišiems 
supažindinti, tai imuos iniciatyvos 
ir ne kokios organizacijos, bet asme
niškai kviečiu visas vienišas lietu
ves ir visus vienišus lietuvius per 
ateinančias Kalėdas atvažiuoti j Syd- 
nėjų ir būti uoliems Meno Dienų pa
rengimu lankytojams. Atvažiavę užei
kite į Krašto Tarybos Suvažiavimo sa
lę (kame atstovai posėdžiaus) ir ten 
rasite iškabintą pranešimą kada ir 
kame susirinkti. Parengimų protar
piais ne sykį susirinksime, arčiau su
sipažinsime ir aptarsime tolimesnę 
veiklą. Jonas Normantas.

***

Vertė B.J.
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LITHUANIA

Sculpture by Vytautas KaSuba

KING MINDAUGAS 1251 - 1263

ra-

dį. Trumpai apibūdinęs abi brošiūrė
les paleido per klausytojų rankas su
si pažinimui.

Žinoma, kad toks paviršutiniškas 
susipažinimas su brošiūrėlėmis buvo 
panaudotas kaip argumentas, kaip 
įrodymas, -bet ištiktųjų, kas gi per to
kį trumpą laiką galėtų įsigilinti ir pa
sisakyti ųž ar prieš. Todėl niekas 
Vyteniui Šliogeriui i. tuos užmetimus 
ir neatsakė.

Gi skirtumas tarp tų brošiūrėlių 
yra toks, kad “Lithuania” informuoja 
skaityoją nuo pat pradžios savo se
nos ir garbingos Lietuvos istorijos ir 
veda' per amžius iįri pat šių laikų trum
pai populiariai pailiustruodama žemė
lapiais, nuotraukomis ir skaitmeniųiis. 
Kai tuo tarpu australiškoji brošiūrėlė 
“Australia” to viso neturi yra tik 
komercinė statistiiiė informacija apie 
Australiją. Tų skirtingų brošiūrėlių 
yra visai kitas tikslas, kiti uždavi
niai, o ir patys kraštai yra labai skir
tingoje padėtyje: Australija-laisva, 
Lietuva-pavergta. Todėl ir palygini
mo čia negali būti. Nejaugi Vytenis 
Šliogeris galvoja kad tokiais sau
sais skaitmenimis, tokia skurdžia 
statistika galėtume vesti Lietuvos 
laisvinimo kova? Ar Lietuvos istori
ja jau mums nebereikalinga?

Tarp kitų užmetimų Vytenis Šlio
geris kritikavo ir tenai atspausdintą 
žemėlapį. Jo interpretacija tas že
mėlapis sūikonfuziją žiūrėtoją, •; girdi 
Europos žemėlapyje atžymėta Lietuva 
nuo Baltijos jūros iki Vladivostoko, 
užimdama visą didžiulį Sibiro kraštą, 
ir iki Juodųjų juru. Tai klaidina žiū
rovą. Sunku būtų 'rasti tokių naivių 
žiūrėtojų, kurie nesuprastų, kad Lie
tuvos situacija yra atžymėta Europos 
žemėlapyje balta maža dėmele su juo
dais brūkšneliais, o šalia yra kito 
masto žemėlapis^. padėtas ryškesniam 
vaizdui įsigyti. Žemėlapis čia yra aki
vaizdinis, todėl nepretenduoja į tiks
lumą. Tas yra ryškiai matoma ir todėl 
nieko negailėtų suklaidinti. Sena pa
tarlė sako, kad norint ką mušti laizdą 
visados rasi.

AR LIETUVOS ISTORIJA JAU 
NEBEREIKALINGA?

Praeitame “M.P.” numeryje 
šėme, kad Sydney Liet. Filisterių 
Būrelio ir Newcastelio Studijų Klubo 
suruoštose diskusijose Sydnejuje 
vienas iŠ kalbėtojų p. Vytenis Slio- 
gerisu kalbėdamas apie ALB Tarybos 
suvažiavimų darbus rado reikalą iš
kelti ir pademonstruoti anglų, kalba 
VLIKO išleistą propagandinę brošiū
rėlę “Lithuania”. Tą brošiūrėlę jis 
pristatė kaip nevykusią, kaip neturė
tu būti rašoma ir kartu pailiustravo 
kitą australų išleistą propagandinę 
brošiūrėlę “Australia”, kaip pavyz- amo***

B. Straukas

KAS TRAUKIA TĄ IR PLAKA.
Lietuvių Dienos Sydnejuje jau 

ne už kalnų. Rengėjai susirūpinę sve
čių priėmimu, o tolimesnės lietuvių 
kolonijos savo apylinkės tinkamu rep- 
rezentavimu. Pasirengimo įtampa Lie
tuvių Dienoms artėjant tolydžio inten- 
sivėja. Didžiausia naštą ir pats pa
grindinis LD svoris krenta ant mūsų 
meniniu^ vienetų pečių: chorų, taut, 
šokių, šokėjų, vaidintojų, o taip pat 
ir sportininkų, nes kolektyvai sudaro 
L D nugarkaulį.

Tikiuose nebus suklysta tvirti
nant, kad tarp daugelio LD parengimų, 
labiausiai publikos dėmesį patraukia 
ir labiausiai musų tautinius jausmus 
sušildo lietuviška daina ir tautiniai 
šokiai. Tiesiog sunku įsivaizduoti, 
kaip LD būtu, skurdžios jeigu vieno 
ar abiejų šių tautinės kultūros ele
mentų programose nebūtų.

Tik taip klausimą pastatę leng
viau suprasime, kokį didelį įnašą į 
musu tautinės kultūros puoselėjimą į- 
nesa' musu dainininkai ir šokėjai.

Būtumėm neteisūs, jei skųstume- 
mės musų publikos abejingumu šių 
grupių atžvilgiu. Priešingai, žiūrovai 
ir klausyto jai chorus ir šokėjus visuo
met priima su neslepiama šilima ir 
entuziazmu. Nesigąilime delnų ploji
mams, kartais, susižavėję, net džiaugs-

‘M.P.” balius Melbourne su
traukė daugiau svečių, negu pagal 
skelbimus ir bilietų platinimą buvo 
galima tikėtis.

mo ašarą nubraukiame, o kai kada 
“profesionališkai” padiskutuojame 
žodžiu ir spaudoje. Visa tai natūralu 
ir savaime suprantama. Ten kur nors 
daroma turi būti sėkmės ir nepasise
kimų, pagyrimų ir priekaištų. Jokios 
reakcijos nėra ten, kur nieko nevei
kiamą.

Bet tai viena medalio pusė. Ta
čiau ar daug kas įsivaizduoja, kaip 
lietuviška daina ar šokis ateina į LD 
sceną ar- šokiu sales? Kiek daininin
kams ir šokėjams reikia sugaišti lai
ko, pasidaryti^išlaidų ir dažnai-atsi
sakyti asmeniškų malonumų bei poil
sio, kad dainos ar šokio programos 
butų laiku ir tinkamai paruostos.

‘Pilnesiam padėties vaizdui, 
panaudokime aritmetiką. Paimkime 
bet kurį chorą. Jo sudėtyje žmonės 
tokie pat, kaip ir mes visi. Su tais 
pačiais rūpesčiais, turintįs tiek pat 
laisvo laiko, kaip ir_mes visi. Tik 
toks skirtumas, kad šie žmonės myli 
dainą ir mėgsta dainuoti.

Dainų_ Šventei pasiruošti turime 
kalendoriniai du metus. Repetįcijos 
vyksta sekmadienių vakarais. Per tą 
laikotarpį choristai turi atvykti į maž'- 
daug 80 repeticijų (įskaitant ir pasi
rengimus vietiniams pasirodymams). 
Kiekviena repeticija užtrunka iki 
3 vai., o pridėjus kelionę ten ir atgal 
prisideda vidutiniškai dar viena va
landa. Tad sąžiningas choristas per

Is Melbourne Spaudos Baliaus: nuo
taika puiki, matome p. Vidą Aleknie
nę ir Albertą Šeikį. linskmai stebin
čius programą.

ATLANTIC OCEAN

• ŠIAULIAI
PANEVEZYS

• KLAIPEDA

V LN US

GARD NAS

Europos ir Lietuvos žemėlapis dėl kurio neigiamai pasisakė V. Šliogeris
NORTH AFRICA

THE GATEWAY ^BETWEEN'WEST. ĄND,'EAST.

EUROPE

tuos du metus sudeda ant dainos au- zijastų skaičius nuolat mažėja. Pri- 
kuro apie 320 vai. arba 8 pilnas darbo prašyti stoti į, choristų eiles nesise- 
savaites, už kurias netik nieko negau- ka, nes visi žino, koks tai nelengvas 
na, betjdar pats prideda (kelionės k.) įsipareigojimas ir nedaugelis ilgiau

Todėl norėdami sulopyti bendruo
meninį stogą ar atsiradusiais biudže
tines skyles, kreipkimės į tuos, kurie 
niekur pirštų nepajudina, o neišnau
dokime choristų ir šokėjų, kurie jau 
ir taip savo našta vos bepaneša.

***
KAS NAUJO PLUNKSNOS KLUBE

vidutiniškai 1 dol repeticijai (arba 
80 dol. per metus). Bet ir tai dar ne 
viskas. Didžiausia problema nusi 
vežti chorą į dainų Šventę LD.

Pav. Adelaides choras suside
dantis iš apie 60 žmonių vien už trau
kinį i Melbourną sumoka apie 800 dol. 
į Šycfnejų apie 1500 dol. Vykstan į 
LD kiekvienas choristas dar išlei
džia mažiausiai 50 dol savo asmenis"- 
kų pinigų. Kukliai skaičiuojant dai
nų šventei kiekvienas choristas jau 
yra pasidaręs asmeniškai apie 130 
doL išlaidų (60 x 130 - 7,800 dol). 
Pridėjus traukinio išlaidas vidt. 
1000 dol prie 7,800 gausime apvalią 
netoli 9000 dol sumą.

Panaši padėtis yra ir su šokė
jais, __ __ ___ „
Jie sudaro taip pat gana skaitlingas 
grupes, kurių nugabenimas į LD tė
vams gana nepigiai kanuoja.

Lietuvių Dienų rengimo komite
tas iš parengimų ^surenka nemažas 
pajamas, ir atskaičius padarytas iš
laidas, beveik visuomet turi pelno. 
Šis pelnas būdavo padalinamas pro
porcingai LD programos išpildyto- 
jams jų kelionės išlaidoms nors da
linai padengti. Tačiau šį nusistovė
jusį tvarką po pastarųjų LD Melbour
ne buvo drastiškai pakeista. Gana 
stambus piniginis likutis buvo išda
lintas, “pagal susitarimą” melbour- 
niškėms organizacijoms. Kyla klausi
mas kuriuo pagrindu ir kuo motyvuo 
jant šie “susitarimai” buvo padaryti? 
Ir kodėl įvairios organizacijos ir ins
titucijos ramia sąžine šiuos pinigus 
pasiėmė, neturėdamos tam jokios mo
ralinės teisės. Pinigus “Uždirbo” pro
gramos išpildytojai, o juos sudėjo ne 
tik vien Melbourne, o visos, Austra
lijos lietuviai. Tad jie rengėjai^ jau
čiasi turį teisę pasipinigauti už LD 
organizavimą, kodėl tokios teisės ne
turėtu programos išpildytojai, kurie 
yra įdėję daugiau darbo programas pa- 
ruošdamf. Niekas negali užginčyti 
jiems teisės į “honorarą” nors ir 
keliones išlaidu, padengimo pavydale.

Žinoma gal nebūtų prasmės kal
bėti apie reikalus, kurie jau yra praei
tyj ir kurių jau negalima pakeisti. 
LD rengimo komitetas patiekė apy
skaitą, o mes ją tyliai nurijomę, bet 
nepajėgiame iki šiol suvirškinti.

Norėdama išvengti nesusipratimų, 
Krašto V' ba paskelbė potvarkį, nusta
tantį, kaip LD parengimų pelną “tei
singai” išdalinti. Iš visų pajamų tik 
50% tenka Krašto V-bai, Apylinkės 
V-bai ir švietimo reikalams. Vėl kyla 
klausimas kuo remiantis norima pasi
pinigauti choristų, šokėjų ir k. saskai- 
ton? Bet choristų ar šokėjų yra bran
gus “hobby” piniginiu ir prarasto lai
ko atžvilgiais. Visiems atsibodo kas 
metai ubagauti beplatinant balių ir 
loterijų bilietus vien kad sudarius su
mas keliones išlaidoms padengti.

Bent Adelaidės choras berods 
niekuomet^ nėra gavęs piniginės para
mos nei iš Lietuvių Bendruomenės nei 
iš Katalikų Federacijos, kaip iš svar
besnių lietuvių junginių.

Be choro neapseina nei vienas 
svarbesnis parengimas. Paprašytas 
nebandyk atsisakyti, nes pasipils 
kaltinimų ir priekaištų tirada. Mūsų 
kultūriniai vienetai yra virtę bendruo
meniniu akstinu, ant kurio kiekvienas 
mėgsta pajodinėti, bet retas susipran- 
ta.gniuštęšieno numesti. Dainos entu- 

Spalio 7 d. Plunksnos Klubas 
susirinko pas p.p. Skorulius aptarti 
savo tolimesnės veiklos ir išgirsti 
Du G. Kazokienės pranešimo apie 
Lietuvą.

Kitais metais Klubui sueina 20 
____ r_____ _ ______ metų nuo jo įsikūrimo, tą sukakti rei- 
dažhai tėvu pilnai išlaikomais. kia tinkamai atžymėti, todėl laikas 

jau dabar pradėti galvoti. Kad papil
dyti tuščią kasą nutarta apsidėti 
vienkartiniu nario mokesčiu $5.00. 
Sekančią sueigą numatyta šaukti gruo
džio mėn. pradžioje pas p.p.Vytenįir 
Laima Šliogerius, kalbėtoju sutiko 
būti

kalbėtoju sutiko 
Almis Juragis.

liame susirinkime kalbėtoja^ bu
vo Dr. G. Kazokienė, kuri kaip žinia 
grįžo iš Lietuvos, išbuvusi tenai 
tris savaites ir rinkusi savo diserta
cijai reikalingą medžiagą, apie M.K. 
Čiurlionį. Ji papasakojo daug įdomių 
dalykų iš savo kelionių po Rusiją ir 
Lietuvą, bet svarbiausias jos tiks
las buvo aplankyti meno muziejus, 
bibliotekas, galerijas, čia ji susitiko 
su įvairių tipų žmonėmis/'Keliaudama 
per Lietuvą ji padarė daug skaidrių iš 
Vilniaus, Kauno, Perlojos, Druskinin
ku ir kitų vietovių._ Bet svarbiausia 
ji parsivežė M.K. Čiurlionio Galėti-, 
joje esančių paveikslų, skaidres, 
kurios ir buvo šio vakaro dėmesio 
centre, pernaša skaidrių parodė ir 
Vytenis Šliogeris jš Lietuvos žymes
nių vietovių, ypač buvo įdomu pama
tyti Palangos vaizdų.

Šis vakaras maloniai praėjo p.p. 
Skorulių vaišingame prieglobstyje.

am.
AUKOS TAUTOS VADAVIMO 

REIKALAMS
Canberros lietuviai Tautos šven- 
proga, per .T.F.A. Australijojetes 

įgaliotini p. A. Švedą, aukojo Tautos 
vadavimo reikalams: p.p. Keraičiai 
$13.00, J. ir B. Žilinskai $5.00, po 
$2.00 aukojo: p.p. Gružauskas, Vol- 
kas, Janulaitis, Kemešys, Katauskas 
P., Bivainis, Balsys, Darius, Kas- 
gariūnas, Martišius P., Makūnas ir 
Švedas. Po $1.00 p.p. Labutienė, Bal- 
taragienė ir Vileniškis.

Visiems aukotojams ir Įgalioti
niui p. A. Švedui nuoširdi padėką.

Tautos Fondo Atstovybė.
***

AUKOS
Melboūrno lietuvių kalbos kursams 

aukojo:
Melboūrno Liet. Koop. “Talka”$100.00 
p. J. Valioga (iš Brightono) 
p. Vincas Motuzą (Sunshine)

Tėvų Komitetas dėkoja 
no Lietuvių Kooperatyvo 
Valdybai, o taip pat p.p. J. Valiogai 
ir v. Motuzai, atžymėjusiems savo 
gimtadienius prasmingomis aukomis.

Visiems __ aukotojams nuoširdus 
lietuviškas ačiū!

$12.00
$10.00 

Melbour- 
“ Taikos”

J. Juška, 
(LKK) Tėvų.Komiteto Sekr.
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LIETUVOJE

VYTAUTĄ ARA^ ir šeimą, tėveliui mirus, giliai užjaučiame.
P. ir K. Protų šeimos.

Rašytojui Stasiui Santvarai (v.) surengta 70 metų minėjimas. Vakaro inicia 
torius buvo Antanas Gustaitis (k.), apie Santvaro kūrybą kalbėjo Henrikas Nagys čių

Stasys Santvaras
VABALĖLIS

Kokias tu pareigas eini,
Mažasis vabalėli?
Nurims audra, prašvis tamsiam slėny, — 
Kur brisi tu per šlapią smėlį?
Ar vyšnų žieduose gimei? Ar saulės 

ašarėlėj
Tu slūdeisi tą vaiskų drabužėlį? — 
Kokias tu pareigas eini tamsiam slėny, 
Mažasis vabalėli?

MEDINĖ SKRYNIA
Sudėsiu į medinę skrynią savo daiktus — 
Skeveldras sielos, lieso kūno likučius, 
Ir tarsiu: mano dienos baigtos, 
Tos dienos liūdnos ir praeinančios.
O jau vėliau per miesto akmeninį bruką 
Vežimas vilks mane į stotį —
Į tą, kur paskutinį kartą garvežiai sušunka, 
Kur amžinai reikės sustoti.
Ii ratų dar pažvelgsiu į namų grandinę, 
Į ūkanon įbridusius bažnyčių bokštus, 
Į skubančių keleivių minią,
Kuri plačiuos laukuos kovoja, vargsta ir 

užtrokšta.

KODĖL ’’BAREFOOT”?
Leonas Urbonas.

Kodėl taip toli nuo miesto cen
tro? Kodėl ne Macquarie, Holdsworth, 
ar pagaliau, Woolahra Galerija, kur 
prieš keturis mėnesius parodą turė
jau?

Klausinėjo mane svečiai pasku
tinės parodos atidaryme. Buvo ir dau
giau klausimų. Yra ir rūpesčių iš pra
eities. Reikėtų jais su skaitytojais 
pasidalyti.

“Barefoot Gallery” jau senai 
mane prašė parodos, pagaliau suti
kau. Avalon Beach pėsčiom, ar dvi
račiu gal toli, 20 mylių su mašina - 
niekis.

Trys parodos dešimts mėnesių 
laike būtu nesąmonė toj pačioj gale
rijoj; kvaila - tam pačiam rajone; šiek 
tiek rizikinga už 20 mylių.

Mėgstu netik tapyti, bet ir pasi
rodyti, štai, ir surizikavau,parodos ge
rokai kainuoja suruošti. Kai parsiduo
da ir išlaidos apsimoka.

Aštuonių metų laike rodžiau vi
sokiose galerijose; pirmaeilėse ir be 
eilėse. Rodžiau savo darbus gimstan
čiose galerijose ir - mirštančiose.

Pavasariška gyva nuotaika, kai 
savo paroda “krikštyji” naują galeri
ją. Laidotuvėm atsiduoda, kai direk
torius sako: “suruošk man gerą parodą 
ji bus paskutinė! Jautiesi, tarsi, lai
ve atliekančiam paskutinę kelione. 
~' Cahberroj uždariau Gallery A., 

Čikagoj - Conrad. Gallery Interna
tional, Clevelande turėjo irgi užsida
ryti. I tą miesto kvartalą juodieji gy
ventojai pradėjo slinkti. Tai buvo 
miesto, spaudos ir mėgėjų pamilta ga
lerija.

Tyla, ramybė, kaip širdis numirusi, 
Tada apgaubs pakalnės sodą...
Ir ten, kur draikėsi buitis pairusi, —
Krūmokšniai šniokš gedėjimą nuobodų...

RUDENIO DUONA

Vėjuoto rudenio baltoji duona
Ant stalo jau;
Išmėtyti jausmai ir mintys išblaškytos
Neveltui jau...

Liūdėjimuos paskendo toliai —
Juoda naktis...
Nebėr tavęs, nebėr, tarp mano rudenio
Visa naktis...

lr man prisimena lelijos baltos 
Prie upės mėlynos;
Ir man prisimena laukai žaliais rugiais 

užsėti
Aušroj pavasario dienos...

Bet šiandien tolumos liūdėjime paskendo - 
Ir negirdėt dainos...
Nebėr tavęs pavasarį žydėjusios
Prie upės mėlynos...

Toronto Kanadoj W & W galeri
jos (Yonge ir Bloor) užsidarė tam, kad 
Niagaroj, netoli garsaus krioklio ati
darytų naujutėlį muziejų - galeriją. 
Su savo paroda pernai šia galerija 
“pakrikštijau”.

Prieš keturis mėnesius “krikšti
jau” Woollahra Galerija Sydnėjuj. Ji
nai auga greitai ir jau pretenduoja į 
pirmaeiles. Meno Dienų, lietuvių dai
lininkų paroda joje bus šių metų gale.

Ruošiant parodą, besikuriančioj 
galerijoj gaunasi energingesnė įtampa. 
Jų direktoriai priima idėjas patal
poms patobulinti. Tie, kurie anks
čiau yra “Barefoot” lanke, ras joj 
daugiau šviesų ir daugiau dažų, ant 
sienų.

Kiti klausimai: — Kodėl mano 
kūryboj trūksta stiliaus vientisumo?

— Kodėl gausu įvairių technikų?
batu— Ar tiktai nebandąs savo 

į Čiurlionio pėdas taikyti?
Pradėkime nuo Čiurlionio, 

šis priekaištas, (kartais švelni 
taba) teko net ir iš vieno amerikono 
girdėti (taip yra ir ne lietuvių kurie 
Čiurlionį žino), iš Lietuvos gandas 
kitas atskrido apie Čiurlionio šildo
mas pėdas.

Atsakymas paprastas: Čiurlio
nio aš sąmoningai neseku. Sekti jį 
neįmanoma. Jeigu žiūrovai suranda 
vienam, kitam darbe giminingumo, tai 
bus ne kas kita, kaip prožektoriai 
švaistydami tamsius debesius; kartais 
nuo karto susitinka tam pačiam taške.

Čiurlionis pirmoj vietoj buvo kū
rėjas. Būdamas kūrėjas jis rašė mu
ziką, tapė, sugebėjo ištartą ir rašytą 
žodį valdyti.

Man 
pas-

Lietuvių šeimos ateitis šių dienų 
Lietuvoje kelia rimtą rūpestį. Tai 
liudijo Vilniaus “Juventus” klube 
vykusios diskusijos, kuriose, be stu
dentų, dalyvavo prof. K. Daukša, doc. 
N. Solovjovas, rašytojas M. Sluckis 
ir Auksė. Teismo narys P. Skaisgiris.

Pastarasis pateikė įsidėmėtinus 
statistinius duomenis apie skyrybas 
bei jų priežastis okup. Lietuvoje. 
Kaip paskelbta “Komj. Tiesoje” iš
tuokų skaičius didėja. Jei 1954 me
tais išsiskyrė 1400 šeimų, tai 1969 
metais šis skaičius jau siekė 6700. 
Pasirodo, dažniausia skyrybų prie- 
žąstis - vyrų girtuokliavimas (25% sky
rybų), antroji - neištikimumas (24%) 
Nors čia pirmauja vyrai, bet, pagal 
Skaisgirį, lietuvės (ar nelietuvės) 
moterys jau bagia pasivyti vyrus... 
Likusieji skiriasi dėl kitu priežas- 

į, kaip nevaisingumo, charakterių 
nesutapimo, amžiaus skirtumo ir t.t.

Pagal statistiką Lietuvoje ski
riamasi mažiau, kaip kitose dviejose 
Baltijos respublikose, nes Lietuvoje 
tūkstančiui Šeimų tenka 1,9 ištuokos, 
Estijoje - 3,2, gi Latvijoje net 4,4. 
Tačiau, pokalbį aprašiusi A. Matekū- 
naitė svarsto, kad nors Lietuvoje kai 
kurios tradicijos stipresnės, negu pas 
kaimynus, betgi, atrodo, kad skyrybų 
skaičius didėsiąs ir Lietuvoje. Didė- 
siąs todėl, kad esą patirta stiprus 
seniau nebuvusių reiškinių, smūgiai-. 
Pagal Matekūnaitę, tie reiškiniai esą 
toki: daugybė žmonių iš kaimo kelia
si į miestą, vystosi ekonomika, žmo
nės daug keliauja, skyrybų atvejais 
ima atgyvėti moteris, ji darosi sava
rankiškesnė.

Diskusijose nurodyta, kad vaikai 
auklėjami blogai, gi šeimos ir meilės 
santykiuose, kaip pabrėžta, “pas mus 
bene mažiausia kultūros... savo gru
bumu, takto stoka juos nuvertiname” 
Diskusijqms pasibaigus, į klausimą 
kokia šeimos ateitis Lietuvoje, ne
buvo atsakyta.

***

Yra skirtumas tarp tapytojo - me- 
ninko ir kūrėjo - tapytojo. Vienas rū
pinasi tapyba (grafikas - grafika, 
skulptorius - skulptūra etc.) Kūrėjas 
rūpinasi tiktai kūryba. Kūrybingas 
momentas, gyvastingas energijos 
plaukimas jam yra svarbiausia. Tai 
atsiekti ir išlaikyti kūrėjas niekados 
nesustos vietoj; jis juda kelių meno 
šakų skalėje, o kiekvienoj šakoj - 
technikų ir stilių galimybėse.

Priešingai, tapytojas - meninin
kas yra daug pastovesnis, jis daugiau 
kreipia dėmesio savo stiliui, kūrinių 
nuoseklumui. Stilius yra parašas. 
Po tam tikro laiko jis tampa jo duo
na. Ekonomiškas gyvenimas pasto
vaus stiliaus savininkų patampa anks
čiau užtikrintas negu “grynai” kūrė
jų, kurie stilių keičia ir savo gabu
mus į daugelį krypčių paleidžia. Is
torija įrodo, kad kūrinio kvalitętas 
nepriklauso, ar jis greitai, ar lėtai 
sukurtas, ar “pastovaus” ar “nepas
tovaus” meninnko. Kvalitętas ar ly
gis, daugiau yra pasekmė ^menininko 
darbštumo sugebėjimo kūrimo metu 
koncentruotis, nuo jo jautrumo ir kū
rybinės inteligencijos. Galėtum sumi
nėti eilę ir kitų charakteristikų, kurios 
vienu žodžiu pavadintume - talen- ~ _____  _____ ___ _______
tas. Štai, kas yra būdinga kūrėjui, jei-&a premija (500 do'l.). skiria, kas an
gų jo sritis tampa tapyba. Jis gali 
surinkti parodą is darbų sukurtų kelių 
(ar keliolikos) metų laike ir ši paroda 
galės būti vientisa savo stiliumi ir 
technika; visa eilė “broliškų” kūri
niu. Tis gali kitą parodą suruošti 
darbų atliktų vienų metų laike ir ji 
atrodys, tarsi spalvų, nuotaikų, ■ sti
lių ir technikų Pot-puorrie.

Vienos ar kitos rūšies meninin
ku tapti, nepriklauso nuo noro; dau
giau nuo prigimties ir temperamento.

Čiurlionis buvo plataus masto 
kūrėjas. Jį reikia žvelgti proporcin

v Estradinė (lengvoji) muzika esan
ti šiuo metu populiariausia Lietuvoje 
- teigia “Komj. Tiesa”, paskelbusi 
itin mėgiamo kompozitoriaus Mikalo
jaus Noviko straipsnį. Jo kūrinius dai
nuoja ir groja beveik visi Lietuvos 
estradiniai kolektyvai.

Novikas pasakojo apie muzikos 
pomėgius ypač jaunimo tarpe. Jo tei
gimai kiek būdingi - pvz. jis nurodė, 
kad prieš dešimtmetį Lietuvoje atsi
radęs muzikoje “big - bito” ^stipraus 
smūgio) stilius, buvęs savotišku pro
testu prieš Vakaruose vyravusią 
“spiegiančią rock and roll muziką”. 
Tokia muzika pasaulin išvedė ang
lai. Vėliau Vakaruose, anot Noviko, 
paplito psichedelinė muzika, kurioje 
pasireiškianti, dėl narkotikų, suža
lota jaunuolių psichika bei mąstyse
na. Novikas teigia: tai svetima mūsų 
jaunimo siekiams, mintims ir nuotai
koms, mūsų ansambliai eina kitu ke
liu.

Novikas nenurodė, kad lietuviš
kasis jaunimas nesitenkina savo kraš
te sukurta lengva, estradine muzika 
ir radijo užrašymu bei kitais keliais 
ypatingai seka ir domisi Vakaruose, 
ypač JAV, įvairių ansamblių ir so
listų atliekama muzika, net ir psiche- 
delinės neišskyrus...

***
“Komj. Tiesa” teigė, kad jei 

vasaros metu vienu metu Palangoje 
svečiuojasi apie 80,000 poilsiautoju, 
tai žiema jų buvo iki' 2,500. Praėju
sią vasarą Palangoje svečiavosi net 
340,000 žmonių.

Nemaži trūkumai, tai kultūrinių 
pramogų Palangoje stoka. Tik pernai 
baigta koncertų estrada, kur galės 
tilpti apie 1,500 žmonių. Pliažas, 
palyginti su Latvijos Jūrmala, atsi
lieka, atsilieka ir kitoms vasarvie
tėms. ***

gai prie tų laikų meno. Menas tada 
dar nebuvo toks daugešakis, kaip 
šiandie; vadavosi iš amatiškumo ir 
patronizavimo įtakos.

Kūrėjo, kurį platus kelias patrau
kia, jo gyvenimas yra sunkesnis šių 
dienų civilizacinėj struktūroj.

Tiems, kurie mane parodos metu 
ir anksčiau yra klausė, apie Čiurlio
nio sekimą; sakyčiau; tokio masto 
kūrėją net ir bandyti sekti būtų vi
siškai beprasmiška.

***
VINCO KRĖVĖS LITERATŪRINE

PREMIJA PASKIRTA JUOZUI 
KRALIKAUSKUI.

Devintosios VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪRINES PREMIJOS jury 
komisija (Vincas Piečaitis - pirm., 
Daina Kerbelytė - sekre., Dr. Ilona Gra
žytė- Maziliauskienė, V.A. Jonynas, 
Dr. Henrikas Nagys) savo baigiama
jame posėdyje, įvykusiam 1972 m. 
rugsėjo mėn. 21 d., balsų dauguma, 
paskyrė V. Krėvės lit. premiją (už 
1970 ir 1971 m. laisvajame pasaulyje 
išleistas grožinės liet, literatūros 
knygas) JUOZUI KRALIKAUSKUI už 
jo istorinį romaną “VAIŠVILKAS”.

tri metai, Lietuviu Akademinis Sam
būris Montrealyje. Premijos iškilmin
gas įteikimas įvyks š.m. lapkričio 
mėn. 4 d., Montrealyje. Iki šiol Vinco 
Krėvės Literatūrine premija buvo lai
mėję šie rašytojai: J. Aistis, J. 
Mekas, A. Mackus, V. Ramonas, M. 
Katiliškis, K. Ostrauskas, A. Vai
čiulaitis, K. Barėnas.

Dabartines premijos laureatas J. 
Kralikauskas 
Kanadoje.

Sekantis 
buvo Kosto 
nys “KVARTETAS”.

gyvena Toronto mieste

rimčiausias varžovas 
Ostrausko dramų rinki-
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Žalgirio” tunto sueiga 1949 m. lapkr. 27 d. Adelaidėje.

MNEUM

L.S.S. AUSTRALIJOS RAJONO 
25 - METIS.

Rašo v.s. B. Žalys.
Prieš 25 metus - 1947.XI.28 - 

drauge su pirmuoju pabaltiečių trem
tinių - emigrantų tranposrtu, atplau
kusi laivu “General Heinzelman”, i 
Vakaru Australijos krantą, Freeman
tle, išlipo dar laive s. B. Dainučio 
suorganizuota liet, skautų-cių drau
govė, kuria sudarė 43 skautai ir 6 
skautės. Tą pačią dieną, susitikę su 
australių skaučių vadovėmis, vietos 
pajūryje suruošė pirmąjį laužą, o se
kančią dieną - užpildė skautų pusva
landį vietos radiofone.

Iš Vakarą Australijos liet, skau
tai-tės, drauge su kitais pirmojo 
transporto dalyviais, buvo perkelti į 
Viktorijų, Bonegilos stovyklon, kur 
pagyveno iki 1948 m. sausio pra
džios. Čia buvo suorganizuota kele
tas tarptautinių laužų, parodėlė, pra
vestos sueigos.

Žemyne, pradžioje, visa liet, 
skautų gyvenimą tvarkė s. B. Dainu- 
tis, talkinamas ps. A. Liubinsko, ps. 
A. Gabo, ps. J. Urbono ir kitų.

Lietuviai emigrantai , atvykę į 
Australiją DP teisėmis, turėjo atlik
ti 2 metų kontraktus, daugiausiai pro
vincijoj e Todėl ilgesnį laiką nebuvo 
galima suorganizuoti pastovesnių 
skautu vienetą - skautai-tės buvo iš
blaškyti po visus Australijos pakraš
čius. Kūrėsi korespondenciniai vie
netai, siekaint bent palaikyti ryšį 
tarp paskirų s-gos nariu; skautai-tės 
buvo buriami į Simbolinę Liet. Skau
tų-čių Pirmojo Lietuvos Prezidento 
A. Smetonos d-vę, sk. vyčiai - Kores
pondenčių! Sk. Vyčių, Pulk. J,.Ba
rausko būrelį (vėliau persiformavusi 
į I-ją Geležinio Vilko Skautų Vyčių 
D-vę), jūros skautai - jūros skautų 
valtį.

1948-49 m. liet, skautų vienetas 
iš 29 skautų, vadovaujamas s. B. 
Dainučio, suskrido iš visos Austra
lijos į Pan - Pacific džiambore prie 
Melbourne, kurios metu labai gražiai 
pasirodė* garsindami Lietuvos ir lie
tuvių vardą.

1949 m. įsteigiami Viktorijos - 
Tasmanijos, N.S.W - Q. ir Pietų - 
Vakarą Australijos tuntai, o Bonegi- 
loje - “Baltijos” vietininkija. Bet 
skautiškoji veikla, nežiūrint pasi
šventusią vadovų pastangų, gyviau 
pradėjo reikštis tik apie 1950-54 rai
tus, tautiečiams pradėjus pastoviai 
kurtis prie didesniųjų centrų - Adelai
dės, Geelong’o, Melbourne, Sydnėjaus 
ir kt.

RAJONO VADIJA
Dar išvykstant iš Vokietijos pir

majam pabaltiečių emigrantų transpor
tui, ps. B. Dainutis LSS Pirmijos, 
LSB Vadijos ir Tarptautinio Skautų 
Biuro buvo aprūpintas įgaliojimais 
organizuoti lietuvių skautus Austra
lijoje.

1948-49 m.. Viktorijoje, Pan - 
Pacifiko Džiambores metu įvykusiame ] 
vadovų suvažiavime pirmuoju rajono 
vadu išsirinktas s. B. Dainutis. 
1953-60 rajono vadas buvo v.s. A. 
Krausas, 1961-69 - v.s. V. Neveraus
kas, o 1970-72 - v.s. A. Jakštas

LSB rajono vadeivomis 1948 - 1 
72 m. buvo v.s. V. Neverauskas 
J. Makulis, s. A. ^Bakaitis, ps. 
Dudaitis, v.s. B. Žalys, ps. R. 
bas ir ps. V. Bukevičius.

Seserijos rajono vadeivomis bu
vo: s. E. Laurinaitienė, s. T. Reis- 
gienė, s. I. Laisyėnaitė, s. M. Osi- 
naitė-Cox, s. D. Cižauskienė. 1970 - 

m. kadencijos metu vadeivė buvo 
E. Laurinaitienė.

ASS Įgaliotiniu 1948-49 buvo 
B. Dainutis, nuo 1949 m. lapkri

čio mėn. - s. V. Stasiškis, 1953 - s. 
A. Bakaitis. Nuo 1970 m. ASS vadei- 
ve laikoma Adelaides skyriaus pirmi
ninkė (skyrius yra vienintelis veikiąs 
visame rajone) - ps. S. Pacevįčienė, 
o nuo 1972 m. - ps. J. Maželienė.

s.
A.

Ci-

72 
s.

s.

Rajone RK skautų dvasios vado
vu 1949 m. paskirtas kun. J. Tamulis. 
Jam 1950 m. išvykus į JAV, dvasios 
vadovu pakviestas kun. P. Vaseris, 
1956 m. s. kun. P. Butkus. 1971 m. 
evangelikų skautų dvasios vadovu 
paskirtas jūros sk. kun. V. Šinboras.

Prie rajono vadijos, be statuti
nių pareigų, dar veikia įvairūs sky
riai: jūrų skautų skyriui 1947-72 m. 
vadovavo j.s. A. Gabas, v.v. A.K. Ži
linskas ir j.s. V. Vaitkus; sk. vyčių 
skyrių vadovais buvo ps.. A. Liu- 
binskas, s. T. Rotcas, ps. R, Cibas, 
v.s. B. Žalys ir s.v.sl. R. Radaus
kas. Be šių, kai kuriais laikotarpiais 
veikė spaudos skyrius (v.s. B. Dai- 
nutis, v.s. A. Krausas, ps. A. Po- 

BORISAS DAINUTISv.s.

V. sktn. Antanas Krausas.

cius, s.v.v.sl. T. Rotcas, v.s. B. Ža
lys), vadovu paruošimo skyrius (ps. 
A. Dadaitis), tiekimo skyrius ( v.s. 
v.sl. I. Migevičiutė, A. Steinartas, 
s.v.v.sl. K. Kuzmickas, ps. V. Sta- 
siliūnas, ps. R. Cibas, s.v.v.sl. A. 
Bučinskas), rajono laužavedys (j.s. 
A. Gabas, s. P. Pilka) ir iždininkas 
(ps. E. Pankevičius, ps. C. Dabins- 
kas, s. J. Zinkus, ps. B. Barkus, 
s.v.v.sl. A. Bučinskas). Nuo 1970 
m. į rajono vadija( aktyviais nariais 
įeina ir visi tuntininkai.

Rajono vadi jos posėdžiuose koor
dinuojamas rajono vienetą darbas, 
nustatomos gairės ateities veiklai, 
planuojamo rajoninio masto stovyklos 
šaukiami rajono vadovu suvažiavimai, 
palaikomas ryšis su LSS aukštosio
mis; institucijomis.

Svarbesniesiems rajono reika
lams aptarti šaukiami rajono vadovu 
suvažiavimai. Pirmasis toks suvažia
vimas įvyko, 1948.XII.26 d., Pan- 
Pacifiko džiambores metu, Yura 
Brae, Vic. antrasis - 1949.VI. 4-5 
d.d. Me.bourne, tretysis - 19:59.1.2-3 
d.d., V-tos. Taut. Stovyklos metu, 
Momingtonįę Vic. Vėliau rajono va
dovų suvazivimai buvo šaukiami kas 
antri metai rajoninių ar tautinių sto
vyklą metu 1963. 1965, 1967 ir 1971 
metais.

Nuo 1958-59 m. sąvartos, kai 
Momington’e, Vic. buvo suruošta 
IV-ji Taut. Stovykla, kurioje, vado
vaujant s. B. Dainučiui, dalyvavo 
virs 200 skautų-čių iš visos Austra
lijos, didžiosios, rajoninės, stovyk
los ruošiamos kas antri metai.

Sekanti rajoninė stovykla pava
dintas “I-sios Rajoninės” vardu, su
ruošta 1960-61 m., Ingleburn’e,
N.S.W. Joje dalyvavo 180 skautų-čių.

II- ji Rajoninė Stovykla vyko 
1965 m. pradžioje, Wonga Parke, Vic.

III- ji Rajoninė - “Neringos” 
vardo - Stovykla suruošta vėl Ingle- 
bum’e, 1967 m. pradžioje, N.S.W.

V-ji Tautine - “Vilniaus” vardo 
- Stovykla įvyko 1969.

1. 3-13 d.d., Mt. CrawforJo pu
šyne, S.A. Į ją, kaip Garbės Svetys

apsilanke ir tos kadencijos LSB Vyr. 
Skautininkas, v.s. VI. Vijeikis.

IV- ji Rajonine - “Nemuno” var
do - Stovykla vyko Wonga Parke, 
Vic., 1971.1. 2-13 d.d.

V- ji Rajono - 25-meČio Jubilie
jine-- Stovykla vyks vėl Ingleburn’e, 
N.S.W. 1973.1.3-13 d.d.

Rajoninių stovyklą metų vyksta

(1958-71), Perth’e, W.A. - “Šarūno” 
vietininkija (1958-63).

Skautu-čių vienetu, veikla, be 
skautiškosios dalies, reiškiasi lie
tuviška veikla; tautinių papročių pro
pagavimu, Lietuvos vardo garsinimu 
australų ir kitataučių tarpe ir talka 
bendruomenei įvairiuose jos parengi
muose.

. • Tunto veikla materialiai ir mora-
rųjono yadoyu suvažiavimai, sk. yy- iįaj remia prie jų veikią skautų tėvų cių sąskrydžiai, vadovų kursai, eks- .............. H H
kursijos ir kt. Jos labai populiarios 
priaugančio jaunimo tarpe, nes čia, 
savųjų tarpe, užsimezga naujos drau
gystės, susipažįstama su skautiškais 
-lietuviškais papročiais, atsigaivi
nama lietuviškoje dvasioje.

Be šių stovyklų kuriose dalyvau
ja tik liet, jaunimas, retkarčiais 
“išplaukiama į platesnius vandenis” 
1948-49 m. (Vic.), 1952-53 m. (N.S.W.) 
ir 1955-56 m. (Vic.) dalyvauta Austra
lijoje vykusiose Pan- Pacifiko džiam- 
borese. 1959.VII. 17-26 d.d. - X-je 
Pasaulinėje Dziamboreje Mt. Maki- 
ling, Filipinuose ir po to vykusioje 
XVII-je Tarp. Vadovų Konferencijoje, 
New Delhi, Indijoje. 1961-62 m. - 
XVII-je Pasaul. Sk. Vyčių Sąskrydyje 
(Rover Moot), Clifford Parke, Vic.

Šių tarptautinių sąskrydžių metu 
lietuviai stengėsi supažindinti kitų 
tautų brolius su lietuvių tautos kova 
dėl laisvės bei lietuviu išeivių aspi
racijom. Buvo platinami spąusdiniai 
apie Lietuvą, ruoštos parodėlės, de
monstruoti lietuvių tautiniai papro
čiai ir kt. Jie taip pat stengėsi pa
žinti ir suprasti kitų tautų jaunimą,.

Rajoną 1969 m/ aplankė LSB 
Vyr. Skautininkas, v.s. V. Vijeikis ir 
1970 m. - LSB VS, v.s. P. Molis.

***

SKAUTUrCIUL TUNTAI
Visi rajono vienetai, būdami na

riais palyginamai negausūs, yra miš
rus. Skaučių reikalus tvarko vadeivių 
skirtos skaučių skyrių vedėjos. Ade
laidės ir Melbourne skautų vienetai 
yra registruoti tų valstijų australu 
skautą sąjungose. Sydnėjaus skautų 
tuntas yra Australijos Egzilų Skautų 
S-gos (AASE) narys; be lietuvių čia 
dar dalyvauja latviu, estų, rusų, uk
rainiečių ir vengrų skautai-tės.

Rajone šiuo metu skautų viene
tai veikia Adelaidėje, Geelong’e, 
Melbourne ir Sydnėjuje. Anksčiau vei
kė vienetai Bathurst’o, N.S.W., emi
gracinėje stovykloje (1948-52), Bo- 
negillos, Vic, emigracinėje stovyk
loje “Baltijos” vietininkija (1947- 
49), Canberroje - “Baltijos” tuntas 

komitetai.
ADELAIDĖJE skautai į tuntą 

susiorganizavo 1949 m., pirmuoju tun- 
tininku paskiriant p s. J. Urboną. Vė
liau tuntui vadovavo s. J. Vanagas, 
ps. V. Ilgūnas, ps. J. Vildžius, s. 
V. Neverauskas, s. V. Stasiškis, 
s.v.v.sl. R. Urmonas, ps. A. Gavelis, 
s. V. Opulskis, o nuo 1972.11.16 - ps. 
V. Ilgūnas. Skautėms 1948-72 m. va
dovavo ps. P. Vildžiuvienė, s. S. 
Stasiškienė, ps. M. AndriuševiČienė, 
v.s. v.sl. R. Reisonaitė-Urmonienė, 
v.s.si. A. Mikužytė, ps. M. Neverąus- 
kiėhė, v.s.v.sl. V. Brazauskaitė; šiuo 
nietu skyriui vadovauja v.s.si. M. 
Neverauskaitė.

Tunto, pasivadinusio “Vilniaus” 
vardu, ribose gražiai veikė Jaun- 
Skaučių Jūratės, Skaučių Kun. Biru
tės ir DLK Vytauto Didžiojo Skautų 
draugovės, Vyr. Skaučių “Gabijos”, 
Sk. Vyčių L. Kun. Šarūno ir Atsk. 
Adelaidės Jaun. Skautų būreliai.

Tuntas turi gražų buklų Adelai
dės^ Liet. Namuose, beveik kasmet 
ruošia stovyklas. Čia taip pat Mt. 
Crawford’o pušyne, suruošta LSS 
Jubil “Vilniaus” stovykla (1963) ir 
V-ji Taut. Stovykla (1969).

Adelaidės Liet. Namuose, s. J. 
Vanago įrengtame muziejuje- archyve 
randasi ir LSS Australijos rajono ar
chyvas.

BRISBANE, QLD. skautai-tės 
pradėjo organizuotis dar 1949 m. 
1952 m. pradžioje v.v. A. Alčiauskas 
įsteigė mišria, DLK Kęstučio drau
govę, vėliau persiorganizavusi į 
“Ventos” vietininkijų, kuriai laike 
1952-72 m. vadovavo ps. J. Urbonas, 
ps. P. Stelmokas, s.v.v.sl. P. Kvie- 
cinskas, ps. V. Stankūnas ir ps. R. 
Platkauskienė.

Skaučių skyriui vadovavo 
Grigulevičiutė, N. Stelmokienė, ps 
I. Gudaitytė-Stankūnienė ir ps 
Platkauskienė.

V-joje veikia mišri DLK Kęstu
čio d-vė, Vyr. Skaučių “Živilės” ir 
Sk. Vyčių Dr. V. Kudirkos būreliai. 
Prie vietininkijos ilgus metus gra
žiai veikė taut, šokių grupė, suruoštos 
kelios didesnės stovyklos bei įvairiu 
švenčių minėjimai.

GEELONG, VIC., mišriąją DLK 
Vytenio d-vę suorganizavo 1950.X.7. 
v.v. V. Vaitkus; jis ilgesnį laiką jai 
ir vadovavo.; 1954 m. vienetas persi
tvarkė į “Šatrijos” vietininkija, o 
nuo 1963 m. pradžios jam suteiktos 
tunto teisės. Vienetui 1954-72 vado
vavo: s.v.v.sl. F. Jarinkevičius, ps« 
R. Norvydas, s.v.v.sl. P. Šileris ir 
s. A. Karpavičius. Skaučių skyriaus 
vedėjomis, ilgesnį ar trumpesnį laiką 
buvo J. Normantaitė, R. Jarinkevičiu- 
tė, N. Bratanavičiutė, J. Mačiulienė, 
E. Vaicekauskaitė, F. Šrederienė, 
A. Andriukonytė, o nuo 1971 m. - M. 
Bindokienė.

M

R.
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S/POPTAE^

AUSTRALUA PALIKUS
Antanas Laukaitis.

OLIMPINIS KAIMELIS
, Šiandien per visą pasaulį nuskam

bėjo patį liūdniausia olimpine žinia 
- tai, politiniais tikslais padarytas 
arabių įsiveržimas į olimpinį kaimelį, 
užmušimas vieno žydą sportininko ir 
ginkluotas laikymas viso žydų spor
tinio kontingento. Kai šis laiškas 
išvys laikraščio puslapius, jau dau 
giau bus žinoma apie visą ši gėdingą 
politinį gangsterizmą, kuris įpylė 
tokią didelę ir biaurią juodą dėmę į 
Mūncheno olimpijadą.

Iki šiol įvairių pasaulio kraštų 
korespondentai ir paskiri sporto ko
mentatoriai, daugumoje iš buvusių jų 
priešininkų kraštų, kaip Jugoslavijos, 
Anglijos, Prancūzijos, Lenkijos ir 
kt., viešuose savo pareiškimuose pa
sisakė, kad Mflncheno olimpijados 
žiūrovai vokiečiai, kurių per dieną 
įvairiuose stadijonuose būna iki 
400,000, yra vieni iš korektiškiausių 
ir sportiškiausių, neparodant jokios 
asmenines neapykantos vieniems ar 
kitiems ir sportinius laimėjimus pa
gerbiant be jokios rasinės ar tautinės 
išimties. ; Vokiečių, arba kaip jie čia 
Mūnchene juokais giriasi, bavarų tak
tiškumas, nuoširdumas ir noras padėti 
bent kuriam svečiui iš užsienio, yra 
labai aiškiai visur pastebimas ir ap
rašomas savuose laikraščiuose. ; Iki 
šios dienos buvo manoma, kad visa 
olimpijada apseis be jokių didesnių 
incidentų, nors praeitą sekmadienį ir 
man teko būti liudininkui, kai vokie
čių komunistų suorganizuotos didžiu
lės prieš vietnamines demonstracijos 
pačiame miesto centre buvo malšina- 
mos.Tačiau Munchenas panašiems 
dalykams buvo gerai pasiruošęs ir 
500 specialių policininkų, panaudoda
mi ilgokas lazdas, padedant gaisri
ninkams gana greitai sutvarkė 300 
demonstrantų minią. Panašios demons
tracijos buvo manoma padaryti ir olim
piniame kaimelyje, tačiau tas vis
kas dar prieš prasidedant buvo su
tvarkyta.

Jeigu vokiečiu, policija labai 
greitai susitvarkė su savaisiais de
monstrantais, tai arabų, teroristų įsi
veržimas buvo jiems kaip bomba iš 
tyro dangaus. Įeiti į. olimpinį, kaimelį 
yra gana sunkoka, ’ neturint specia
laus įėjimo paso arba nebūnant šio 
kaimelio gyventoju. Prie įėjimo vartų 
yra speciali įstaiga, prie kurios durų 
visuomet laukia gana nemažai žmo
nių, norinčių pamatyti šį sportininkų 
miestą. Įėjus į vidų randi daugumą, 
merginų, sėdinčių prie telefonų ir 
apklausinė jančių lankytojus. Eili
niam žmogui tegalima į vidų įeiti tik 
tuo atveju, jeigu jį kas nors iš spor
tininkų ar vadovu, iškviečia. Štai pa
sišnekėjimas mano prieteliaus, norė
jusio pamatyti M. Paulauską, Sov. 
S-gos krepšinio rinktinės kapitoną. 
Pasakęs merginai visą savo reikalą, 

Australai olimpijados atidarymo metu. Nuotrauka R. Gaškos.

Mūsų Pastogė Nr. 41 1972.10.16 psl. 6

jis buvo telefonu pristatytas tuo laiku 
budėjusiam Sov. S-gos grupės vado
vui, kuris jį pradėjo klausinėti iš 
kur jis yra, ko jis nori, ką jis nori 
šnekėti su sportininku ir pan. Mano 
prieteliui, mokant neblogai rusiškai 
ir pasisakius, jog jis yra iš Vilniaus, 
nes kitu atžvilgiu visai negalima gau
ti leidimo, jis vėl buvo klausinėjamas 
su kokia delegacija, kaip ir kada at
vyko, kodėl jų vadovas neprašo ofi
cialiai leidimo ir pan. Galų gale po 
10-ties minučių pasikalbėjimo, buvo 
pasakyta, kad Paulausko šiuo metu 
nėra ir leidimo negalima jam išduoti. 
Vėliau šiam lietuviui svečiui per 
Australijos vadovą leidimas buvo iš
rūpintas per tris minutes, nors jis 
australų net nei vieno nepažįsta.

Perėjus per dvi vokiečių sargy
bas atsiduri centrinėje aikštėje, ku
ria supa puikus restoranas, infoma- 
cijos pastatai, pašto, telefonų, įvai
riausių krautuvių, pieno ir ledų baru 
moderniški gražūs pastatai. Dar to
liau eilė stalo teniso stalų specia
liai padarytame įdubime, kur pralei
džiamas laisvas laikas. Yra teniso 
aikštelės, šachmatų stalai ir daug 
kitų įvairiausių laisvalaikio pralei
dimui įrengimų'. Nuėjus į pieno ar 
ledų barus be jokio užmokesčio val
gyk' ledus, yoghartus, gerk pieną, 
šaltą kavą, specialų energijos gėrimą, 
televizijos aparatuose stebėk kas 
dedasi sporto arenuose, kai išėjus 
laukan esi kviečiamas ir be atlygini
mo pabandyti ir pasigerėti indiška ar 
ceilonietiška arbata, kuria tave vai
šina gražios, tautiniais drabužiais 
apsirengę indės ir ceilonietės. į val
gyklą tegalima įeiti tik su specialio
mis valgymo kortelėmis, kurias turi 
tik kaimely gyvenantieji sportininkai. 
Teko ir man vieną kartą būti pavai
šintam olimpiniu maistu. Jeigu 1956 
metais Melbourno olimpijados metu 
kaimelyje buvo net keturios skirtin
gos virtuvės, pritaikintos daugiau 
paskirų tautų ir rasių sportininkams, 
tai Mūnchene to nėra ir visi valgo 
vienoje didžiulėje valgykloje. Mais
tas yra labai geras, įvairūs ir aš dar 
nesu girdėjęs nei iŠ vieno ten gyve
nančio, kad*, būtų bent koks mažiau
sias nusiskundimas, nesvarbu iš ku
rio pasaulio krašto jis bebūtų. Mun- 
cheno vokiečių spaudoje kiekvieną 
dieną yra net duodama olimpiniai 
virimo receptai, kurie, ir aš nemanau, 
kad eilinė vokiečių šeimininkė galėtų 
per daug pasinaudoti, kadangi olimpi
nėje virtuvėje yra naudojama tik vis
kas geriausio ir brangiausio.

Olimpiniame kaimelyje gyvena 
12,000 sportininkų, kurie yra apgyven
dinti 4728-se departamentuose, bu
tuose ir nameliuose. Aukščiausias 
kaimelio pastatas yra 22-jų aukštų. 
Visame kaimelyje nepamatysit jokios 
auto mašinos, ir visas judėjimas vyks

ta apačioje pastatų padarytuose ke
liuose. Visų pastatų aprūpinimas yra 
sutvarkytas pneumatiškų būdu ir, at
rodo, kad pats kaimelis yra tik ramus 
sportininkų poilsio centras, be jokio 
triukšmo, judėjimo ir rūpesčių. Pa
čiame kaimelyje randasi visos reika
lingos įstaigos. Patys butai yra labai 
moderniškai ir gražiai įrengti ir, pa
sibaigus olimpijada!, jie bus perleis
ti eiliniams žmonėms.

Pirmąsias dienas olimpiniame 
kaimelyje buvo lyg tai ir didelis įtem
pimas tarp paskirų sportininkų. Štai, 
žiūrėk, pasipūtęs negru, būrys eina 
vaizduodamas, jog tai jie būtų pasau
lio nugalėtojai, kai toliau pamatai 
tur būt pirmą kartą į tokią šventę at
važiavusius naujųjų Afrikos valsty
bėlių juoduosius, dar rankomis susi
kabinusius ir su kažkokia baime ir ne
pasitikėjimu stebinčius šią didele 
masę įvairiaspalvių žmonių. Gi dar 
toliau gana linksmi Azijos tautų rep
rezentantai, iš kurių gal tik japonai 
daugiau skiriasi savo santurumu, vaikš
tinėja ir viską apžiūri. Didieji krep
šininkai ir tinklininkai, nuo jų neat- 
siliekant ir sunkiosios atletikos at
stovams, žiūri į visus kitus kaip į ma
žus nykštukus ir galvoja tur būt, kokie 
jūs vargšai maži esate. Jaukiausiai 
ir linksmiausiai kaimelyje jausdavosi 
patys šeimininkai Vak. Vokietijos
sportininkai, malonios ir visad besi
šypsančios olimpinės hostesės, bei 
kitos olimpinės tarnautojos. Kalbant 
apie vokiečius, reikia daryti didelį 
skirtumą tarp Rytų ir Vakarų Vokieti
jos sportininkų ir pareigūnų. Nors R. 
Vokietijos sportininkai ir daugiau yra 
išsikovoję medalių ir yra gal geresni 
mėgėjiškam sporte, tačiau jie yra taip 
nustatyti prieš V. Vokietiją, kad jiems 
negalima net rankos paduoti savo bro
liui vokiečiui: ir pvz. jei vokiečiai 
žiūrovai su ypatinga pagarba ploja R. 
Vokietijos sportininkams, tai jų bro
liai iš rytų vietoj plojimais V. Vokie
tijos sportininkus palydi švilpimu. 
Kaip Vokietijos komentatoriai sako, 
tai rytiniai vokiečiai, atvažiavę į olim 
pijadą yra ne 100%, bet 10,000%-niai 
komunistai, kurie visiškai atskirai 
nuo visų gyvena ir negali su niekuo 
net susitikti.

Artėjant olimpijadai prie pabai
gos ir olimpinio nuotaika keičiasi. 
Matosi jau daug daugiau sportininkų 
susiporavusių, daugeliu atveju net 
ypatingai meiliai bevaikščiojančių, 
vakarais bešokančių ir pan., nežiūrint 
nei rasės nei spalvos. Matosi kad tas 
visas netikrumas ir įtempimas jau pa
sibaigė ir jį pakeitė nuoširdi drau
gyste, kuria, gaila, skaudžiai sudrums
tė arabų teroristai, prieš kuriuos nea
pykanta iškilo visame olimpiniame 
mieste ir juos ne tik sportininkai, bet 
ir draugiški vokiečiai tur būt galėdami 
į gabaliukus suplėšytų.

***
SPORTINES NUOTRUPOS 

OLIMPIJADOJE.
Didžiausia nesėkmę olimpijadoje 

turėjo lietuvaitė 800 metrų bėgikė 
Nijolė Sabaitė, atstovavusi Sov. S-gą. 
Stebint pilnam stadijonui žiūrovų, at
rodė, kad ji su laimėtoja vokietaite 
H. Falck 
kaspiną, tačiau skirtumas buvo, pagal 
moderniškiausius startavimo laikro
džius tik 1:58,7 prieš 1:58,6, kas jai 
kainavo aukso medali ir naują olimpi
nį rekordą.

***
Iš kitų atletų lietuvių 3000 m. 

kliūtiniame bėgime, R. Bitė atbėgo 
7-ju. Krepšinyje šiandien pasibaigus 
preliminarinėms varžyboms, tapo pra
dėtos pusfinalinės varžybos abiejose 
grupėse. Susumavus visas iki šiol 

IŠ „ŠLUOTOS“ JUMORO

Prašau man išskirti papildomą sklypą že- 
kartu nutraukė laimėjimo mės, nes senasis be piktžolių jokios naudos 

neduoda.

žaistas rungtynes iki pusfinalių geriau- 
siu metiku buvo paskelbtas Australi
jos rinktinėje žaidžiąs Edis Palubius- 
kas, įmetęs 138 taškus, antruoju- 
Taniguchi - Japonija su 131 tšk.,; tre
ciuoju L. Abdall - Braziliija su 111 
tšk ir t .t;

***
Geriausiu baudų metiku yra ja

ponas Hattori, Baum - Puerto Rico 
su 100% padarytų taškų. Daugiausiai 
iki šiol baudų yra gavę Filipinai - 
233, Čekoslovakai 222 ir Sov. S-ga 
221. ***

Geriausi sviedinių nuiminėtojai 
Sov. S-ga, Kuba ir Italija.

***
Krepšinio .rungtynes Vokietijoje 

stebi žinomas ir neužmirštamas vi
siems pasaulio krepšininkams iš Mel
bourne olimpijados amerikietis neg
ras Bill Russel, kuris daugeliui kam 
iš krepšininkų yra virt, lyg šio žaidi
mo nemirštama." legenda. Jo žodžiais 
jeigu Melbourne ir kitose olimpijado- 
se amerikiečiai be jokių abejojimų 
atsiekdavo savo laimėjimus, tai Mūn
chene jau matosi, kad musų komanda 
turi daug sunkesnes kovas ir daug 
stipresnius priešininkus, nors,.žino
ma, ši olimpinė Amerikos komanda ir 
nėra pati stipriausia mūsų reprezen
tante. ***

R^ Bitė prieš savo kliūtinį, bėgimą. 
(Ziūr. A. Laukaičio straipsnį). Nuo
trauka R; Gaškos.

(Iš pareiškimo)

Darbe išgėręs sumaišydavo visus planus, 
bet visuomeninėje veikloje buvo neprieka
bus ir kolektyve nepastebimas.

(Iš charakteristikos)

Klientai su viršutiniais drabužiais ir ke
purėmis neaptarnaujami ir už prapuolusius 
atsakomybės nėra.

(Skelbimas kaimo valgykloje)
**»
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDĖS KRONIKA

1.10. Šilta mielo pavasario po
piete. Lietuvių. Namuose, bibliotekoje 
ir bare neįprastas bruzdėjimas. Vyks
ta bendruomenės narių, nepaprastas 
susirinkimas, išrinkti naujus Krašto 
Tarybos atstovus. Susirinkimui pir
mininkauja P. Bielskis, sekretorius 
J. Marcinkevičius. Vos tik perskai
čius dienotvarkę tuojau kilo gyvos 
diskusijos, dėl rinktiniu atstovą skai
čiaus. Apylinkės V-ba pasiremdama 
turimais daviniais A. Mikailos pas
kelbtą “M.P.” studiją laiko ginčyti
ną. Šio svarbaus klausimo išsprendimą 
ji paveda susirinkimui. Klausimo iš t 
riškinimui pasisakė Krašto V-bos 
P-kas V. Neverauskas, Krašto Kultū
ros T-bos P-kas V. Baltutis, įaugimo 
vadovas J. Neverauskas ir narys Švie
timo Reikalams E. Dainienė. Beto, 
Garbės Teismo nuomonę pareiškė 
teis. L. Garbaliauskas. Jį palaikė 
teis- E. Reisonienė. Stipriausias opo
nentas buvo P. Launikaitis. Jis 
A-kes V-bos pavestas, Gerąją Kaimy
nų Organizacijai tarpininkaujant gavo 
Statistikos D-to išleistus davinius, 
kurie skamba taipPer atliktą gy
ventojų surašinėjimą, Pietų Austra
lijoje pasisakė esą lietuviai 1370 as
menų. Šitas skaičius dauginamas iš 
1/4, prieauglio padidėjimui ir subren
dimui. Tokiu būdu randama, kad šiuo 
metu P. Australijoje yra tarp 1515 
arba 1527 lietuviai. į tą skaičių neįei
na vedybiniu būdu padaugėjęs lietuvių 
skaičius. Argumentai buv,o stiprus ir 
sunkiai sugriaunami. Šventadienio 
Balso ir Adelaidės Lietuvių Žinių 
turimi prenumeratorių sąrašai irgi stip
riai prieštaravo A. Mikailos tezei. 
Pakankamai išsiaiškinus Krašto V-bos
P-kas V. Neverauskas pareiškė: Re- 
mentis bendruomenės statuto 25 str. 
Krašto V-bos potvarkiai Apylinkių Val
dyboms privalomi. Galite rinkti ir dau
giau, bet į Krašto Tarybos suvažiavi
mą vyks tik 9. Pamatę, kad nėra vil
čių prieš valdžią šiauštis balsavome. 
Uz'tai, kad rinkti tik 9 atstovus^pasi
sakė didelė dauguma. Rinkimai pra
ėjo ganą sklandžiai ir greitai. Kol bu- 
vow skaičiuojami balsai, susirinkimas 
aiškinosi bendruomeniniais klausi
mais. Lietuvių S-gos pirm. P. Biels
kis pranešė, kad kaimyninį namą, kurį 
nepasisekė nuprikti iš pirmo pardavi
mo, S-ga nupirko dabar. Savaime su
prantama, kad naujasis savininkas 
teisėtai iš S-gos uždirbo. Tokiu budu 
administratoriaus buto statybos klaus- 
simas savaime atpuola. Po to pirmi
ninkaujantis susirinkimui P. Biels
kis priekaištavo, kad “M.P.’’ netiks
liai aprašytas nesenai įvykęs metinis 
Lietuvių Namų S-gos susirinkimas. 
Jam atsakė V. Dumčius pažymėdamas 
kad muziejaus reikalai yra netvarkoje 
ir reikalinga pataisų. Po to V. Pet- 
kūnas siūlė pensininkus atleisti nuo 
solidarumo mokesčio arba jį visai 
sumažinti. Teisininkas L. Garbaliaus

HANSA TRADING CO. PTY. LTD
197 Flemington Rd., Nth. Melbourne, Vic. 

Tel. 39 - 3347.
AUTORIZUOTA V/O VNESPOSYLTORGO SIUSTI SU LICEN

ZIJOMIS SIUNTINIUS (muitas sumojamas Aust. Dol.) IR PERVEST 
PINIGUS Į SSSR ĮVAIRIOM PREKĖM KAIP PAV: AUTOMOBILIAMS 
MOTOCIKLAMS, PADANGOMS, ŠALDYTUVAMS, TELEVIZIJOMS, 
SKALBIMO MAŠINOMS, DRABUŽIAMS, MAISTO PRODUKTAMS, 
GĖRIMAMS.

DIDŽIAUSIA, SENAI VEIKIANTI IR PATIKIMA FIRMA, TU
RINTI SAVO AGENTUS VISOSE VALSTIJOSE.

JŪS GALITE PER MUS SIŲSTI BE MUITO, MIRUSIU ASMENŲ 
DAIKTUS GIMINĖMS Į SSSR.

INFORMACIJAS GALITE GAUTI MUSŲ FIRMOJE MELBOURNE 
ARBA PAS MŪSIĮ AGENTUS:

HANSACO INTERSTATE TRADING CO.
61 Liverpool St., Sydney, N.S.W. Tel. 26 - 6787.

J. Keryk, 38 Philip St., Hawthorne, Brisbane, QLD. tel. 95 - 5086. 
W. Galaska. 28 Fenwick St., Geelong, Vic., tel. 952 - 93216.
K. Pocius. 18 Torrens Ave., Fullarton, Adelaide. S.A. tel. 73 - 626.
J. Klvins. 56 Alma Rd., Mt. Lawley, Perth, W.A. tel. 28 - 3046. 
“Karpaty” Trading Agency. 243 Collins St., Melbourne, Vic.

tel. 63 - 9634.

kas siūlė, tik simboliškai sumažinti. 
Diskusijoms baigiantis man

datų k-jos pir. J. Mockūnas pranešė, 
kad į Krašto Tarybą išrinkti šie at
stovai: D. Dunda, A. Galatiltis, A. 
Zamoiskis, J. Stasiūnas, L. Pocienė, 
R. Kubiliutė,B. Straukas ir V. Bernai
tis. Tai daugumoje visai nauji veidai, 
iš senosios gvardijos beliko tik B. 
Straukas. Krašto V-bos P-kąs V. Ne
verauskas paaiškino, kad ruošiant 
Lietuvių Dienas rotacijos budu, labai 
daug organizacinį darbą palengvina, 
kada Krašto V-bos būstinėj sutampa 
su įi. Dienų vietove. Kaip žinote se
kančios L.E). įvyks Adelaidėje.

Pabaigoje" A-kės Pirm. A. Ber
naitis pranešė, kad gauta ir VUko 
telegrama. Joje pranešama, kad šiuo 
metu Vilniuje rusų teisiami 8 lietuviai 
areštuoti Romo Kalantos laidotuvių 
metu. Susirinkime dalyvavo 62 asme
nys. Susirinkimas baigtašTautos Himnu.

V Dumčius
***

SIMAS KUDIRKA 
ADELAIDĖJE

Adelaidės Lietuvių Teatras 
VAIDILA, nors ir sunkiomis sąlygo
mis, bet keletos pasiryžėlių dėka dir
ba/ Sunku surasti aktorius, kurie pa
sižadėtų keletą mėnesjų repetuoti du 
kartus savaitėje. Dažnai verbuojant 
aktorius veikalui, pasirinkimo nėra ir 
tenka dirbti su tais, kurie^sutinka au
koti savo laisvą laiką. Žinoma, me
niniu požiūriu nukenčia pats pastaty
mas, bet publika tai pilnai supranta 
ir yra patenkinta kiekvieno lietuviško 
veikalo pastatymu. Lietuviškas spek
taklis jau gana retas svečias. Kiek 
yra žinoma tik Adelaide , vis dar su
geba suburti lietuviško teatro mylė
tojus ir bendru darbu paruošti netik 
Adelaidės, bet ir kitų kolonijų lietu
viams spektaklius.

Sunku rasti lietuviškų veikalų, 
kurių tematika būtų populiari, o vei
kalo pastatymas nesudėtingas ir pri
einamas mūsų sąlygoms.

Paskutiniu metu įvykiai Lietu
voje davė daug medžiagos mūsų rašy
tojams; partizanų kovos, bandymas 
visiškai uždaryti bažnyčias, rusini
mas ir kt. V. Baltučio tragedija: 
“Šuolis į laisvą” parašyta pasire
miant Simo Kudirkos tragedija.

Fabula prasideda Lietuvoje, kur 
Simas yra persekiojamas dėl jo ir jo 
žmonos tėvų aktyvaus dalyvavimo par 
tizaniniame pokariniame pasipriešini
me rusų okupacijai. Nebegalėdamas 
pakelti, lietuvio parsidavėlio, nuola
tinių priekaištų ir spaudimo, Simas 
pasipriešina, ko * pasėkoje jam tenka 
palikti tėviškę ir vėliau Lietuva. Sto
jęs į Klaipėdos žvejybos laivyną, 
kurį laika pasislepia nuo persekioji
mo, bet 'ir Čia jį atseka okupanto 
ranka. Simas yėlei turi palikti sovietų 
laivą. Tolimesne tragedijos eiga ži
noma visam pasauliui. Simui pavyksta 
peršokti amerikiečių laivan, bet ame-

rikieęiai baimindam’isi. dėl žvejonės 
derybų pasisekimo, grąžina Simą at
gal - rusams.

Nelengva sukurti scenas ir nuo
taikas Įvairiose tragedijos įtampų 
vietose, bet atrodo, kad A.L.T. Vai
dila šį pastatymą paruoš, ypatingai 
atsidėję. Veikalą režisuoja pats au
torius, o jam nuoširdžiai talkininkau
ja prityręs teatro aktorius ir režišo- 
rius J. Neverauskas.

Adelaidės lietuviai savo teatrą 
remia ir jo pastatymus gausiai lanko,' 
tad ir šį kartą, ypatingai dar kai vei
kalo tematika - netolima praeitis, 
kuri dar ir šiandien lyg tamsi gėdos 
dėmė tebeslegia laisvąjį pasaulį.

Su šiuo pastatymu A.L.T. Vai
dila numato aplankyti ir kitas, lietuviu 
kolonijas Australijoje.

v.b.

MELBOURNAS

VARDINĖS IR JUV 
REIKŠMĖ

Tradicijos turi savo reikšmę.nes 
formuoja gyvenimo būdą: pasilinks
minimus, papročius ir, apskritai, gy
venimo stilių.

Katalikiškuose kraštuose papras
tai švenčiamos vardinės, atseit pa
garbinimas ‘ patronas šventasis, padė
kojama jam už globą, prisiminamos jo 
dorybės ir varduvininkas kaip ir įpa
reigotas yra sekti savo patroną, visas 
jo šventojo dorybes pasisavinti.

Protestantų kraštuos švenčiama 
gimtadienis, paprastai gimtadieniai 
kas met švenčiami tik vaikams, o 
suaugę juos švenčia kas penkmetis, 
ar kas dešimtmetis, tai ir tų iškilmių 
yra daug mažiau, ir jų prasmė yra 
kita.

Yra pasižymėjusių žmonių, ku
riems tokius atžymėjimus jubiliejus 
kelia organizacijos, parapijos ir 1.1.

Nesenai turėjome pagal lietuviš
ką paprotį kun. Prano Vaserio vardu
ves, kurias iškėlė Melbourne parapi
jos choro valdyba. Rugsėjo 30 d. su
sirinko gera šimtinė į parapijos na
mus pagerbti ir pašlovinti savo para
pijos klebono. Pirmiausiai kalbėjo 
choro valdybos pirmininkas p. J. 
Skimbirauskas, p. P. Morkūnas, po to 
Katalikų Moterų D-jos vardu p. H. 
Statkuvienė, Katalikų Federacijos 
p-kas V. Laukaitis ir asmeniškai 
Dr. Statkus. Visi sveikintojai linkėjo 
dar ilgai darbuotis lietuviškos para
pijos ir visuomenės labui.

Buvo gražiai vaišintasi, dalinta- 
si lietuvio išeivio rūpesčiais ir sie
kiais kaip išlikti lietuviškoje tradi
cijoje. todėl buvo išsiskirstyta ne 
gagai laikrodžius, o pagal giedan
čius gaidžius.

Antram gaidžiui pragydus buvo 
atsisveikinta su vardadienio jubi- 
lijatu. k. Prašmutas.

* * *
H0BARTAS

Tautos šventės minėjimas šiais 
metais įvyko 23-čia d. rugsėjo mėn. 
6 v.v. lenkų salėje.

Į minėjimą susirinko dauguma 
hobartiškių, kurie dar save laiko lie
tuviais ir kuriems dar rūpi Lietuvos 
reikalai. Pirmininkas p. J. Paškevi
čius tares žodį pakvietė p. L. Sima- 
nauską paskaitai. Prelegentas paskai
toje trumpai apžvelgė tautos šventės 
prasmę ir priminė susirinkusiems (ži
noma ir tiems kuriu nebuvo) apie mū
sų pasyvumą lietuvybės atžvilgiu čia 
laisvame krašte ir tylos minute prašė 
pagerbti dabartinius tautos didvyrius.

Po to sekė meninė dalis. Mūsų 
deklamuoto j a Aldutė Ramanauskaitė 
paruošta p-nios M. Šiaučiūnienės pa
deklamavo porą eilėraščių “Mano tau
ta” ir “Tėve,iŠ dangaus Dieve,pasi
gailėk mūsų”.P-niaZ. Simanauskienė 
paskambino piano ir padainavo ‘‘leis
kit į tėvynę”, “Kur banguoja Nemu
nėlis ’, ‘Sdbatos vakarėlis ir “Ką 
močiute padarei”.

P. J. Paškevičius padeklamavo 
“Lietuvos kovotojas”, Vladas pas
kaitė iš jumoristinės pusės apie ‘‘že
maičiu. stiprybę”, ir eilėraštį “Ap
mąstymai”.

Sugiedojus tautos himną baigėsi 
tautos šventės minėjimas, po to sekė 
bendri šokiai į kuriuos susirinko ga
na daug publikos, tai-ir apylinkės ka
sa turėjo padidėti, atrodo, kad ren
gėjai turėjo keletą doleriu, pelno.

V.M.***

, GEELONGAS 
KRAŠTO TARYBOS ATSTOVAI

S.m. rugsėjo mėn. 3 d. ALB Gee- 
longo Apylinkės visuotiname susirin
kime, Krašto Tarybos atstovais buvo 
išrinkta: 1. Kun. Pr« Dauknys, 2. F. 
Andrikonis j r 3. S. Cesekas. Jie visi 
yra ilgamečiai veiklus bendr uomenin- 
inkai ir visi su Apyl. vald. pirm. Dr. 
S. Skapinsku žada vykti į šių. metų 
Krašto Tarybos atstovų suvažiavimą 
Sydnejuje.

MOTERŲ DRAUGIJOS BALIUS
Geelongo Moterų Draugija narių 

skaičiumi nors ir negausi, bet savo 
veiklumu ir ypač sugebėjimu sudaryti 
lėšas, kurias daugumoje skiria Liet. 
Bendr. namų reikalams, pralenkia vi
sas kitas Geelongo veikiančias liet, 
organizacijas.

Ir šis rugsėjo 23 d. jų suruoštas 
Liet. Bendr. namuose balius p< davė 
gražaus pelno. Baliun atsilankė^daug 
svečių, dalis jų buvo melbourniskiai. 
Juos pasveikino D-jos pirmininkė p. 
L. Skapinskiene, Baliaus metu p.p. E. 
Stuikevičienė, J. Klova ir M. Kisie
lius minėjo kikevienas skirtingų metų 
gimtadienius. Ta proga visi svečiai 
griausmingai pagiedojo jiems “Ilgiau
sių Metų”.

Visi svečiai reiškė pasitenkini
mą nauju orkestru, kuris švelnia muzi
ka netrukdė pasikalbėjimo nešokėjams.

jJ;
PARAMA M. MILKAUSKIENEI
R. Valys ir P. Mažylis savo ini

ciatyva aplankė dalį Geelongo lietu
vių ir surinko $124.00 tragiškai žuvu
sio A.A. ST. MILKAUSKO našlei 
paremti.

SUSITIKIMAS SU KRAŠTO 
VALDYBOS ATSTOVAIS

Rugsėjo mėn. 22 d. lankantis 
Melbourne Krašto vald. pirm. p. Neve- 
rauskui ir Kult. vald. nariui p. Bal
tučiui, susitikime dalyvavo trys Apy
linkės valdybos nariai: V. Stuikevi- 
čius, S. Česekas ir A. Skėrys. Taip 
pat dalyvavo ir geelongiškis A. Jo
mantas su ponia.

Buvo išklausyta Krašto vald. pir
mininko pranešimas apie nelengvą dar 
bą vadovaujant Krašto^ bendruomenei 
ir kult. vald. nario liečiantį daugiau
sia Melbourne lituanistinį švietimą 
-kursus.. Taip pat buvo paliesta ir 
kitų Apylinkių Savaitgalio mokyklos.

***
APYLINKĖS VALDYBOS! ESMINE

Rugsėjo 30 d. Apylinkės valdyba 
buvo suruošusi Liet. Bendr. namuose 
lešminę- Barbeque. Čia prie skanių 
kepsnių ir jaukios nuotaikos pasida
linta asmeniniais ir bendruomeniniais 
reikalais. Gi p.'Garalevičius savo tur
tinga lietuviškų plokštelių kolekcija 
ir gera aparatūra, dar nuotaika pagy
vino, ir vikresnieji net pašoko.

Buvo dalyvių pageidauta, kad 
Apylinkės valdyba dažniau tokius 
šeimininius pobūvius suruoštų.

A. Skėrys.
***

PERTHAS

Ramovėnų. Susirinkimas

Rugsėjo mėn. 24 d. Leederville 
salėje įvyko L.V.S. Ramove Pertho 
Skyriaus narių informacinis susirin
kimas.

Susirinkimą pravedė Skyriaus 
Valdybos Pirmininkas A. Klimaitis.

Perskaitytas Tėvynės Prisimi
nimo Tekstas ir minutės susikaupimu 
pagerbiąs dėl Tėvynės laisvės save - 
susideginęs Romas Kalanta.

Pirmininkas apibudino paskuti
niu laiku Lietuvoje susidarusią padė
tį ir priminė, kad Tėvynė šaukiasi 
mūsų paramos. Mes negalime pasiųsti 
lėktuvus bei tankus. Musų vienintelis 
ginklas yra malda j Aukščiausiąjį ir 
šauksmas į laisvojo pasaulio žmoni
ją

Paprašė Ramovėmis kuo skait- 
lingiau kitą sekmadienį dalyvauti 
lietuvių ruošiamoj demonstracijoj, 
nes nuo dalyvavusių skaičiaus pri
klausys demonstracijos pasisekimas.

Užbaigta Tautos Himnu.
, Ramovėnas J. Liutikas ir P. 

Žulys pareiškė norą iš Valdybos at
sistatydinti. Jų vieton pakviesti kan
didatai: V. Valaitis ir K. Zuromskis.

A. Klimaitis.
***
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ranesima
SKAUTU JUBILIEJINĖ ’’DŽIUGO” TUNTAS

STOVYKLA
LSS Australijos Rajono Jubilie

jinė - 25 metų Stovykla įvyks 1973 m 
sausio 3-13 d.d., Ingleburn’e,N.S.W. 
Stovyklai vadovaus ps. B. Barkus. 
Laike stovyklos 1 d. bus skiriama 
ekskursijai po Sydnejų.

Registracija: registruojamas! pas 
vietos tuntininkus ar jų įgaliotus as
menis. Sąrašai Stovyklos Org. Komi
teto pirmininką, ps. B. Barkų, (80 
Links Ave,m Concord. N.S.W. 2137) 
turi pasiekti ne vėliau gruodžio 10 d.

Stovyklos dalyviai: į stovyklų 
priimami visų laipsnių slautai-tės, 
išskyrus- viliukus - paukštytes; sto
vykloje dalyvaus . tik Sydnejaus jau
nesnieji .kautai-tės. Priimami ir ne- 
skautai su atitinkamos vietos tuntinin- 
ko raštu, pasižada^ paklusti stovyk
los drausmei. Visi stovyklautojai, i - 
skaitant ir neskautus turi užpildyti

.25 metų skautavimo Australijoje 
Jubiliejinė stovykla įvyks Inglebum, 

Sydney apylinkėse. Stovykla prasidės 
sausio mėn. 3 d. ir užsibaigs 13 d. 
“Džiugo” Tunto skautai ir skautės 
išvažiuos iš Melbourne autobusu sau
sio mėn. 2 d. vakare ir grįž atgal sek
madienį 14 d. Stovyklos mokestis 
$20.00 asmeniui (2 iš šeimos - po 
$18.00, 3 - po $17.00, 4 - po $15.00) 
Už vieną parą (padieniams stovyklau
tojams) $3.00. Kelionė į Sydney ir at
gal kainuos: iki 13 metų amžiaus 
$14.00, studentams iki 17 metų - 
$17.50^ visiems kitiems $23.00.

Užsiregistruoti prašau iki lapkri
čio mėn. 15 d. pas ps. H. Antanaitį, 
4 Robert St., Nth. Balwyn, 3104 tel. 
857 - 7248 arba ps. VI. Stasiliūną, 
17 Reserve Rd., Ringwood, 3134 tel. 
870 - 5584. Taip pat prašau užsire-

“ Agreement to release” ir “Medical 
Release” formas, gaunamas pas vie
tos tuntininkus.

Stovyklos mokestis: pilnam lai
kui - $20.00 vienam asmeniui; $18.00 
- antram asmeniui iŠ Šeimos; $17.00 
* treciam; po $15.00 ketvirtam ir dau
giau. Paskiros dienos mokestis - 
$3.00. Stovyklos mokestis siunčiamas 
p. A. Jablonskienės adresu - la 
Sjtacey St., Bankstown. N.S.W. - 2200. 
Čekius ar pašto perlaidas rašyti 
“Sydney Lithuanian Scouts Assoc”, 
vardu.

Sp. Sk. Inf.

gistruoti ir tiems kurie atvyks priva
čiu transportu, kadangi palapinės im
sime tik tiems kurie bus užsiregistra
vę. Tuo pačiu noriu priminti “Džiugo’ 
Tunto nariams, kurie nėra užsimokėję 
nario mokesčio už 1972 m. prašau ar
timoje ateityje tai sutvarkyti.

“Džiugo” Tunto Tuntininkas.
***

PADĖKA

Paskutiniųjų me'nesių laikotar
pyje, “Musų Pastogės” prenumerato
riai ir rėmėjai, viena ar kita proga pa
rėmė Bendruomenes organą “Musų 
Pastogę” piniginėmis aukomis sekan
čiai:

GEN.ST, RAŠTIKIO ATSIMINIMU 3-ČIAS TOMAS "ĮVYKIAI IR ŽMONES” 
AU RIŠYKLOJE. PASIRODYS LAPKRIČIO PRADŽIOJ.

To paties autoriaus atsiminimų pirmieji du tomai susilaukė nepaprasto 
susidomėjimo ir buvo greitai išpirkti. Trečias tomas yra nemažiau aktualus, 
apima 616 psl., iliustruotas, kietais viršeliais, skoningai išleistas.

Kaina: Australijai: 10.00 Austr. dol. Prenumeratoriai, atsiuntę pinigus iki 
lapkričio 10 d. moka 8.00 Austr. dolerius. Platintojai, perkantieji 5 egz. ar 
daugiau, sąlygas gauna iš leidyklos. Leidžia Akademinės Skautijos Leidykla. 
Ypatingos nuolaidos ne JAV dolerio kraštams.

PRENUMERATOS ATKARPA:

Vardas, pavardė Užsisakau -_____ egz. x $8.00

Adresas Siunčiu $ 

_____________________ ,_______________ _ ______ Siųsti tik čekius arba 
perlaidas. Čekiai ra
šomi “Filisterių Skau- 
tų Sąjunga” vardu.

Prenumeratas siųsti: A.V. Dundzila,
Akad. Skautijos Leidykla,
4339 W. 83 Street,
Chicago, Ill. 60652 U.S.A.

NAUJI LEIDINIAI
Wladyslaw Bienkowski, žymus 

Lenkijos komunistas, jau patekęs į 
nemalonumus, parašė knygą apie vals
tiečių ir žemės ūkio krizę sovietinė
je sistemoje. Knygą išleido “Insty- 
tut Literacki”, Paryžiuje. Jos verti
mą. į anglų kalbą, rotatorium išleido 
“Interactional Peasant Union”, lie
tuviškai, dažnai Žaliuoju Internacio
nalu vadinamas. Leidinio pavadini
mas anglų kalba toks: “The Peasant 
Crisis or the Crisis in Agricultural 
Policy?”

Autorius įtikinančiai kritikuoja 
sovietinę žemės ūkio sistemą bend
rai ir Lenkijos žemės ūkio politiką, 
nors Lenkijoje susovietinto ūkio yra 
tik apie 20%. Jis, būdamas uždarytas 
nuo Vakarų, labai kenčiąs.

S. ir V. Makarevičiai
A. Kutka
S.S.
B. Vosilaitis
S. Žukas - (Spaudos

P. Šiaučiūnas
K. S.G.
A. Jasaitis
L. Vacbergas
M. Palubisnkas
E. Karblane
R. ir B. Pūkai

$100.00
$10.00
$10.00

$8.00
Baliaus proga)

$7.00
$5.00
$5.00
$5.00
$4.66
$2.50
$2.00
$7.00

Newcastelieciai pagal sąraša $10.00
S. ir Ig. Ruveliai ' $13.00

ALB Krašto Valdyba, “Musų 
Pastogės” Leidėjas, nuoširdžiai 
dėkoja visiems Bendruomenės laikraš
čio aukotojams ir rėmėjams.

*** ***

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

A.L.T. “VAIDILA” š.m. spalio men. 28 d. 7.30 vai. v. 
(šeštadieni) Lietuvių Namuose stato V. Baltučio 3-jų veiksmų su 
epilogu tragediją: -

’’ŠUOLIS į LAISVĘ” 
(Simo Kudirkos tragedija)

VAIDINA: P. Stimburienė, A. Marcinkevičienė, N. Skidzevičius, 
A. Gutis, R. Kubilius, B. Rainys, V. Baltutis, V. Opulskis, J. 
Neverauskas, R. Kalikas ir A. Grigonis.

BILIETAI: Suaugusiems $2.00, pensininkams ir jaunimui $1.00
A.L.T. “VAIDILA”

MEL80URN0 LIETUVIŲ. NAMUOSE 
METINIS BALIUS

Metiniuose Lietuvių Klubo susi
rinkimuose daugumas Klubo narių 
susirenka aptarti Lietuvių. Namų tvar
kymo bei jų gerinimo reikalų ir duoti 
sugestijų Tarybai dėl ateities darbų.

Kitas, didesnis skaičiumi Klubo 
narių ir prijaučiančių tautiečių, suė
jimas, kuris jau virtęs tradiciniu, yra 
Lietuvių Namų Metinis Balius. Praei
tis parodė, kad į šį balių ne tik visi 
Melbourno tautiečiai kviečiami, bet 
ir į kvietimą jautriai reaguojame, gau
singai atsilankoma, kad drauge pra
leisti savaitgalį, maloniai pabendrau
ti su savo prieteliais, suteikti Klubo

vadovybei tarsi padėką ir pritarimą uz 
jų prisiimtą namų tvarkymo darbą, o 
taip pat ir vieną - kitą dešimtukę pa
remti Lietuvių Namų įvairių darbų vyk
dymą.

Šiais metais Lietuvių Namų Ba
lius ivyks spalio mėn. 28 d. Klubo 
Taryba iš anksto deda pastaugi) vi
siems į balių, atvykusioms svečiams 
suteikti tuos malonumus, kurie gali
mi patirti geruose baliuose.

Melbourno ir apylinkių tautie
čiams patariama iš anksto susitarti 
su savo draugais ir užsisakyti patin
kamoje vietoje stalus.. Lietuviu Na
mai - visų namai, todėl Klubo Tary
bos yra visi tautiečiai maloniai kvie
čiami ir laukiami. Neapvilkime jų,

NEWCASTELIECIAI PRAMOGAUJA
Tęko nugirsti kad Newcastelyje 

nesenai buvo atšvęstas šaunus gim
tadienis, o kartu ir Įkurtuvės. Kostas 
Pauliukėnas sulaukęs 50 m., o taip 
pat gražiai Įsikūręs Newcastelyje su
kvietė savo gimines ir draugus iš 
Brisbanės, Sydnejaus ir, žinoma, New- 
castelio kad su jais linksmai pra
leistų laiką. Po oficialių A. Šerno 
ir Pr. Nagio sveikinimų ir linkėjimų 
buvo prieita prie lietuvišką dainų, 
duetų, solio.

Tame pačiame Newcastelyje 
buvo atšvęstas ir kitas gimtadienis 
tai p. Birutės Gasparonienės. Pasi
teiravus kiek gi jai dabar metų gavau 
atsakymą kad iš tikrųjų nepavyko su
žinoti bet ją labai būtų lengva sumai
šyti su josios gražioms dukterims. 
Kas pažįsta Birutę,tas žino kokia ji 
veikli ir energinga, bet dukros rodos 
ją pralenks. Junesnioji Kristina dar 
tik šiais metais bebaigiantį gimna
ziją, o jau Pabaltiečių komitete paren
gimų vadovės pareigas eina, o taip 
pat yra ir lietuvių jaunimo pirmininkė. 
Natūralu yra kai dukros pralenkia 
mamas, o sūnai tėvus. Tai progresas. 
Bet p. Birutei, nors ir nežinodami jos 
metų, linkime ilgiausių metų!

**♦
Teko patirti, kad Sydnejaus ra- 

movenai vėl rengia prašmatnų uždarą 
pobūvį, kuris įvyks š.m. spalio mėn. 
21 d. 6 vai. vak. Lidcombe “Masonic 
Temple Hali”, kampas Joseph ir 
Raymond Street. Be kitų prašmatny
bių, programoje z'ada pasirodyti ir 
“Linskmieji Broliai”. Bus linksmą.
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Gen. Raštikio atsiminimų 3-čias 
tomas atiduotas rišyklon. Knyga pa
sirodys lapkričio pradžioj. Leidžia 
Akademinės Skautijos Leidykla. Dau
giau žinių atskiram skelbime.

***
Du lietuviai gydytojai Dr. Jero

nimas Vingilis ir Dr. Aleksas Valod- 
ka iš Kanados, Toronto miesto, yra 
atvykę į tarptautinį suvažiavimą Mel
bourne. Atlikę, savo pareigas Melbour
ne užsuko į Sydnejų, kur Dr. J. Vin
gilis susitiko su čia gyvenančiu sa
vo broliu Dr. Beniu Vingiliu. Du bro
liai senai nesimatę turi malonumą 
apie daug ką pasikalbėti. Svečiai 
daktarai iž Kanados žada paviešėti 
dvi savaites Sydnejuje.

***
Sydnejaus Lietuvių Moterų drau

gija džiaugiasi, kad' ji ruošdama 
Spaudos Baliaus bufetą turėjo daug 
talkininkių ir narių kurios aukojo 
maistą ir pinigus, taip pat džiaugiasi 
ir savo Pagelbinių Moterų Draugijos 
būreliu, kuris daug prisidėjo maisto 
produktais, ir gražiu savo bendradar
biavimu.

***

— Trys vokiečiai advokatai, 
paskirti ginti tris gyvus suimtus ara
bus, juodojo rugsėjo narius, dalyva
vusius Izraelio sportininkų žudynėse 
Muenchene, visi atsisakėvienas del 
to, kad jam sveikata neleidžianti, o 
kiti du - kad “jausminis klimatas” 
jiems nepriimtinas.

#**

“M.P.” balius Melbourne su
traukė daugiau svečių, negu pagal 
skelbimus ir bilietų platinimą buvo 
galima tikėtis.

*** 

Baliaus metu buvo platinamas 
jumoristinis 6 pusi, laikraštis - “Spąų- ip 
dos Aitvaras”. Salės sienas puošė N 
Įdomūs plakatai, tačiau, kaip greitai K 
juos pakabino, taif> greitai, nespe- N 
jus į juos gerai pažiūrėti, nukabino. N

***

Programa išpildė tautinių šokių JĮ 
grupė “Klumpakojis” vadovaujamas * 
p. V. Strauko. Visus sužavėjo nau- # 
jas, bent Melbourne nematytas komiš- N 
kas šokis “Gaidys”. Sveikiname M 
Melbourniškius su pasisekimu. M*** £

TAUTOS ŠVENTE į
BRISBANĖJE į

Brisbanės Apylinkės Valdyba su- M 
ruošė Tautos Šventes Minėjimą. At- N 
silankė gana gausiai tautiečių ir svė- N 
čių. Paskaitą skaitė p. V. Kaciūnas, K 
kuri buvo puikiai paruošta ir kiaušy- J 
tojų atydžiai išklausyta. Po paskai- Į 
tos įvyko meninė.dalis. Dainavo Bris- » 
banės Oktetas ir solo p. Petronėlė 5 
Stankūnienė. Dainos labai gražiai 
nuskambėjo. _ u

, Visiems dalyvavusiems šventeje g 
dėkojame, bet ypač p. P. Stankūnie- 
nei už gražias dainas ir p. V. Kociū- <
nui už gerą paskaitą. g

J, Miškinis. m,
**♦ "

suteikime jiems moralinę paramą bei 
pritarimą, 
rūpestingai rengiamame 
mu Baliuje.

&&

gausingai dalyvaukime jų 
rengiamame Lietuvių Na-

IGA

////A
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