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LAISVĖS LIETUVAI
PATRIOTAI TEISIAMI KAIP CHULIGANAI

A.A.P.- Reuterio agentūra iš Maskvos praneša kad Aukščiausias Lietuvos 
Teismas* Vilniuje nubaudė septynius jaunus vyrus dalyvavusius nausese Kau
ne gegužės mėnesyje. , ,

Bausmės didis nuo 18 mėn. iki 3 metu kalėjimo. Agentūra pažymi kad 
dviejų dienu, riaušės® buvo užmuštas vienas policininkas ir keli šimtai žmo
nių areštuoti, kurie šaukė “Laisvės Lietuvai”. „ .

Aštuntoji buvo nepilnametė mergaitė Virginija Urbonavičiūte nuteista vie
niems. metams ‘‘pataisos darbams” be praradimo laisvės.

Vienas iš kaltinamųjų 23 m. amžiaus Vytautas Kaladė sukilimo kurstyto
jas atėjęs su kitais septyniais vyrais į Kauno policijos vyr. būstinę, kad 
‘atsiskaitytu* su policija. Jie buvo areštuoti ir nubausti už judėjimo ir tvar
kos suardymų, viešoje vietoje.

Kita grupė suimtųjų kuri nedalyvavo šiame teisme buvusi jau anksčiau 
prieš minimus įvykius policijos paieškomi už išžaginamus, pažymi “Tasso”
agentūra.

Laike Vilniaus teismo valdžia ėmėsi prevent!vinių priemonių apsisaugoti 
nuo naujų galimų riaušių Kaune. Tautinis sentimentas esą stiprus Lietuvoje 
nes žymi dauguma katalikų yra įjungtą į Sovietų Sąjungą 1940 m.

taip pat panašiai. Pasikalbėjimai bu
vę aprašyti įvairiuose laikraščiuose 
ir parodyta televizijoje.

Z. Butkus yra kilęs nuo Jurbarko, 
baigęs Kauno vidurinę mokyklą ir Vil
niaus Universitetą., išėjęs teisės 
mokslus, buvęs kurį metą teisėjas, 
o vėliau advokatas Kaune ir Kauno 
advokatų organizacijos pirmininkas.

Save pabėgimą jis jau seniai 
planavęs, o birželio men. su žmona 
ir vaikais - dukroms Loreta - 11 m., 
Raimunda - 10 m., ir sūnumi Rimgaudu 
3 m. savo automobiliu išvažiavę atos
togų į Vidurio Europą-, Butkai numato 
gyventi Čikagoje, čia jie turi giminių 
ir jau - butą.

Kaune Butkai gyvenę netoli mies
to sodo ir iš arti matė didžiąsias 
Kauno demonstracijas kuomet buvo 
laidojamas (gegužės 18-19) Romas 
Kalanta. Vietos milicija ir iškviesti 
MVB daliniai guminėmis lazdomis, 
Lietuvoje bananaisvadinimomis,muš
dami skirstė demonstrantus. Mušty
nės buvusios labai atkaklios, nes di
džiausios žmonių minios, nešdamos 
tautines vėliavas šaukė - LIETUVAI 
LAISVĖS. Sumušti ligoniai - sulau
žytais žandikauliais, raktikauliais ir 
pan., perpildė Kauno ligonines.
■i Nors ir gerai gyvenę, Butkai ryžo
si pabėgti iš okupuotos Lietuvos 
todėl, kad rusai-komunistai (Butkai 
taip pat formalus komunistai) teroro 
priemonėmis ir nepaprastai sunkiu 
svoriu spaudžia visas gyvenimo sri
tis ir žmones, jog esą jau nebeįmano
ma atlaikyti.

(ELTA)
40-TAS PAMINĖJIMAS DIRBTINO 

BADO UKRAINOJE
Ukrainiečių Antibolševikinė Ly

ga Australijoje ir Naujoje Zelandijo
je, kurios vyriausia būstine yra Ukrai
niečių Namuose, 66 Orsmond St., 
Hindmarsh, S.A. organizuoja 40-ji 
paminėjimą, ^dirbtino bado (1932-33) 
Ukrainoje. Šio minėjimo egzekutyvi- 
nis. komitetas prisiuntė Apylinkės 
Valdybai kvietimą,

Mūsų tikslas yra pagerbti tuos 
milijonus ukrainiečių, kurie atidavė 
savo gyvybes laike' dirbtino bado, 
priešindamiesi komunistinei agresi
jai, siekiančiai totaliai pavergti uk
rainiečių tautą”.

PABĖGO IŠ LIETUVOSADVOKATAS 
ZIGMAS BUTKUS.

Dr. J.K. Valiūnas, Vliko pirmi
ninkas, spalio 4 d. buvo nuvykęs į 
Čikagą, pasimatyti su nauju iš Lie
tuvos "pabėgėliu advokatu Zigmu But
kum. Tą dieną, Amerikos Lietuvių Ta
ryba buvo atskirai sukvietusi ameri
kinių laikraščių, radijo ir televizi
jos korespondentus ir kiek vėliau lie
tuvių laikraštininkus pasikalbėti su 
atbegėliais.

Prieš susitikimą su žurnalistais, 
Dr. Valiūnas apie valandą laiko kal
bėjosi su adv. Butkum ir jo žmona, 
med. ;dr. Danute Butkiene-Kareckaite. 
Su amerikiniais laikraštininkais pasi
kalbėjimas užtrukęs daugiau kaip 
pusantros valandos, o su lietuviais -

REZOLIUCIJA JUNGTINIU, TAUTU. 
GENERALINIAM SEKRETORIUI

A.L.B. Adelaides Apylinkės vi
suotinis susirinkimas, ryšium su Vil
niuje teisiamais 8 lietuviais patrio
tais, priėmė sekančią rezoliuciją, 
kuri yra pasiųsta Jungtinių Tautų 
Generaliniam Sekretoriui K.‘ Wald- 
heim’ui:

“Pone, Sovietų Sąjunga, po 
slapto ir nelegalaus susitarimo su 
nacių Vokietija, 1940 m. birželio mėn. 
okupavo Lietuvą ir, sumokėjusi vokie
čių reichui 7,500,000 aukso dolerių, 
gavo pilnas kolonialines “teises” 
šiame krašte (Schulenburgo - Moloto
vo slaptas susitarimas Maskvoje 
1941.1.10).

Sovietu S—gos nelegalus Lietuvos 
okupavimas, su brutaliausiomis kolo- 
nialinėmis praktikomis ir masyviais 
žmogaus teisių pažeidimais, tebesi
tęsia.

Po neseniai Lietuvoje pareikštų 
protestų prieš sovietu,religinę ir poli
tinę priespaudą, laike kurių trys žmo
nės susidegino, sovietų teismai tei
sia aštuonis patriotus už reikalavimą, 
Lietuvai nepriklausomybės ir religi- 
jos laisvės.

Mes nuoširdžiai ir tvirtai prašo
me Jūsų tarpininkavimo, iškeliant 
šiuos faktus Jungtiniu, Tautų Genera
liniame Susirinkime.

Mes tikime, kad Jus daugelį kar
tų buvote prašytas užtarti pavergtą 
lietuvių tautą^ ir Jūsų tolimesnis ty
lėjimas galėtų tik sudaryti įspūdi, 
jog Jus asmeniškai aprobuojate lais
vės ir žmogaus teisių pažeidima so
vietų okupuotoje Lietuvoje”.

***
PATS SKAITYK “Mūsų PASTOGĘ” 
IR KITĄ PARAGINK SKAITYTI.

LIETUVIU. DIENU KOMITETAS SYDNEJUJE 1972 M.
Iš kairės į dešinę sėdi p.p. V. Kazokas, G. Ka- 

zokienė, Dr. B. Vingilis (pirm.). Daiva Bieri ir Pajauta Pullinen. Antroje ei
lėje stovi A. Bučinskas, V. Sliteris, B. Žalys, V. Deikus, J. Zinkus, A. Dudai- 
tis, A. Reisgys, B. Stąšionis, S. Skorulis ir V, Daudaras. Nuotraukoje trūksta 
Marinos Cox.

RUSU OPOZICIJA IR JOS 
KLASIFIKAVIMAS

Roma. — Sovietinėm Rusijos vi
dinę opoziciją bandė suskirstyti 
buv. Maskvos profesorius orien
talistas įjūri Glazov, su keliais ki
tas opozicinioriais neseniai iš
leistais į vakarus (kad jų atsi
kračius). Glazov 1968 pasirašė 
protestą prieš sąžinės bei spau
dos laisvės varžymus ir buvo pa
šalintas iš einamųjų pareigų. Kal
bėdamas spaudos konferencijoje 
Romoje, Glazov skirstė opoziciją 
į aštuonius pogrupius.

Neokomunistai oponuoja val
dančiai klikai partijoje, siekia 
“žmogiško socializmo” čekų pa
vyzdžiu. Jiems artimi “konstitu- 
cionalistai” siekia reformų ir ma
ną, kad jau užtektų, jei valdžia 
laikytųsi bent esamos konstituci
jos. Pirmai grupei tektų priskirti 
totorių draugą gen. Grigorenko, 
antrai atomo fiziką Zacharovą.

Trečią gruipę sudaro “neošia- 
vištai”, veikia senųjų panslavistų 
linkme, reikalauja, kad valstybei 
vadovautų slavai, yra antisemiti
nių bruožų didrusiai. Iš eilės se
ka “liberalai”, pasisaką už indi
vido laisvės atkūrimą, priešingai 
bet kokiam kolektyvizmui.

Krikščionių dvi srovės — so
cialistinė ( kokia buvo prieš bol
ševikams valdžią užgrobus), ir 
demokratinė, statanti sąlygą, kad 
politiniai ir socialiniai pertvarky
mai vyktų demokratijos ženkle. 
Pagaliau atskirą grupę sudarę ak
tyvūs kovotojai' už žmogaus tei
ses (prie kurių priskirtinas Solže- 
nicinaš). Netenka pamiršti, ir tų 
žydų, kuriem Sovietų Sąjunga 
negarantuoja jų etninės grupės 
išlikimą ir kurie reikalauja 
“emigracinės laisvės”.

Prof. Glazov neužsiminė nei 
apie kokį nerusiškų tautų “bend
rą frontą”, nei apie paskirų neru
siškų tautų rezistenciją ar aspi
racijas. Patiektoji analizė tad lie
čia tik pusę Sov. Sąjungos gy
ventojų, būtent rusus ir rusiškų 
nuotaikų žmones. Jiems be abejo
nės, bendra, kad jie nenori revo- 
liuciškai keistų bet reformuoti ir 
savotiškai gerinti esamą padėtį. 
Pogrupiai, išvardinti Glazovo su
minėta eile, kuri gal žymi pirme
nybe pagal specifinį svorį ir ar
tumą režimui. Įdomų tame sąry
šyje stebėti, kad liberalai, krikš
čionys, žmogaus teisių kovotojai 
yra antroje dalyje. Bet jau trečio
je vietoje stovi “nęoslavistai” su 
gal būti fašistoidiniais — bruo
žais.

Galimas daiktas, kad jie ar jų 
programa turi geresnių galimybių 
tapti būsimos Rusijos valdovais. 
Kiekvienu atveju dabartiniam re
žimui iki jų ne per toli. Ar jų lai
mėjimas būtų pažanga, sunku 
pasakyti. Telieka konstatuoti fak
tą, kad didrusių tarpe yra opozi
cijos prieš dabartinę valdžią ir 
kad toji opozicija jau pastebimai 
diferencijuojasi. Tai ženklina nau 
ją fazę, kurioje prasidės tam tik
ros varžytinės ne be galimybės 
KGB ir režimui įsijungti ir pasi
rinkti šalininkus. Nerusiškų tau
tų sentimentai'neliečiami, ši tik
roji “sprogstamoji medžiaga” pa
lieka nuošaliai.

Vakaruose tebetikima galimy
bei, kad didžioji imperija išliktų 
ilsa ir demokratėtų iš vidaus.

V. B.
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LIETUVIU. DIENOS

Kol pajėgiame suorganizuoti 
Lietuvių Dienas Australijoje tol ga
lime didžiuotis savo veikla. Mūsų po
lėkiai, mūsų norai visados būna di
desni kaip mūsų jėgos mums leidžia 
juos įgyvendinti. Tačiau jei ką daro
me visada padarome, reikia tik pasi
ryžimo, o jo šį kart mums netrūksta. 
Yra džiugu skaityti LD Komiteto pra
nešimus apie dedamas pastangas ge
rai ir darniai suorganizuoti ta, didžią- 1 
ją Australijos lietuvių šventę.

Norėtume ir pageidautume kad į 
LD suvažiuotų ir dalyvautų ne tik 
Australijos lietuviai, bet ir iš Nau
josios Zelandijos ir iš Amerikos būtų 
kuo daugiausiai svečių. Žmonės mėgsta 
keliauti, kodėl nepaplanuoti kaip tik 
savo kelionę i Australiją, kada joje 
vyksta LD.

iš patyrimo žinome kokį įspūdį 
padaro ypač jaunimui kada tūkstantinė 
žmonių grupė pasirodo vienoje vieto
je, tada nejučiomis pradedi jausti 
kad gyveni savajam krašte, savoje 
tautoje ir tas susižavėjimo jausmas 
būna taip stiprus, kad jis padeda 
apsispręsti visam amžiui likti lietu
viu. Mums reikia tokių šviesių blik- 
čiojimų, jie nuskaidrina lietuviškas 
sielas. Susižavėjimas, gilus įspū
dis, artimos draugiškos pažintys su
veda ir sujungia mus i vieną tautinę 
bendruomene, kuri tampa lyg sala 
jūroje visų branginama ir mėgstama.

Nebetolimas laikas kada suva
žiuos į Sydnėjų LD daug tautiečių, 
daug jaunimo, daug draugų ir prietelių 
ir sydnejiškiams teks tas dienas ne tik 
džiaugtis, bet ir gerai paplušėti už
imant svečius. Vaišingumas yra musų 
tautos gilus paprotis, bet neturėtume 
pamiršti kad pirmoje eilėje pareiga 
svečią nuvesti į parengimus, o ne su
laikyti ji prie stikliuko, leisti jam 
gerai išsimiegoti, nes kelionėje reika
lingas geras poilsis, kad turėtų gerą 
nuotaiką. Atminkime kad daugumas 
bus su pareigomis: choristai, šokė
jai, sportininkai, tarybos nariai ir 
1.1.

Dabar jau laikas pradėti ruoštis 
priimti svečius, susitvarkyti patal
pas, susirašinėti su draugais, para
ginti juos ir pagaliau laukti jų,ypac 
is toliau atvažiuojančių. IŠ" kitos 
pusės laikas ir tiems kurie žada va
žiuoti į Sydnėjų, susirišti su pažįsta
mais ir draugais.

Organizaciniai vienetai dirba ir 
ruošiasi, bet reikia kad ir pavieniai 
žmonės ruoštųsi važiuoti į LD. Šventė 
bus pavykusi tik tada kai Organizato
riai gerai atliks savo darbą ir publika 
gausiai dalyvaus jų parengimuose. 
Todėl visi ruoškime į LD iš anksto, 
nes nuo visų priklauso jų pasiseki
mas.

am.

PAKVIETIMAS BŪTI STEIGĖJAIS 
AUSTRALIJOS LIETUVIUIFONDO.

Kadangi per 6 metus daug prira
šyta ir prikalbėta, kad Australijos lie
tuviams reikalingas Lietuvių Fondas, 
tai todėl patiekiu labai trumpą ir gy
venimišką pasiūlymą norintiems būti 
Australijos Lietuvių, Fondo nariais.

Viktorijos Lietuvių Kooperaci- 
nis Bankas “Talka” atidaro busimo
jo Australijos Lietuvių Fondo sąskai
tą. į tą, sąskaitą prieš važiuodami i 
Sydnėjų dalyvauti Lietuvių Meno Die
nose, o kiti ir Krašto Tarybos Suva
žiavime, įmokėkime po šimtą ar ke
lis šimtus dolerių. Kiek kas šimtinių 
įmoka tiek turi balsų. įmokėję, ne ma
žiau $100 susirenkame Sydnejuje Kraš 
to Tarybos Suvažiavimo name ir iš
tenkame Australijos Lietuvių Fondo 
Organizacinį Komitetą,. To susirinki
mo vieta ir laikas skobiamas Krašto 
Tarybos Suvažiavimo salėje. Išrinkta
sis Organizacinis Komitetas visokiais 
būdais ragina tautiečius mokėti šim
tines į busimojo Australijos Lietuviu 
Fondo sąskaitą ir iki sekančių Meno
Mūsų Pastogę Nr. 42. 1972.1Q.r23 psį.2.

DfE/VOS
KIEK KAINUOJA DALYVAVIMAS 

LIETUVIU, DIENOSE.
Tai vienas iš didesnių klausimų, 

į kurį atsakymas nėra toks lengvas. 
Kai LDRK norėtų už įėjimą į L.D. 
meninius parengimus imti tik minima- 
linę kainą, žiūrėk ateina pranešimas, 
kad* už išnuomota salę reikia primo
kėti. Pakilus darbininkų atlyginimams, 
pakilo salės aptarnavimo išlaidos ir 
pan. Kur tik nepalyginusi kainas su 
buvusiomis prieš 2 metus, tuoj mato
si, kad viskas kainuoja brangiau. Po 
ilgokų skaičiavimų ir s varstymų LDRK 
nustatė žemiau duodamas parengimų 
bilietų kainas.

Meno paroda (tęsis 2 savaites) 
— įėjimas nemokamas.

L.D. ir Sporto šventės atidary
mas — 50$. moksleiviams ir pensinin
kams 30$. vaikams (iki 14 m.) veltui.

Jaunimo koncertas ir šokiai — 
$1.50. moksl. ir pensin. 80$.

Tautinių šokių vakaras - $1.00. 
moksl. ir pensin. *50$.

Dainų šventė (vietos numeruo
tos) — $3700 ir $2.00. moksl. ir pensin. 
$1.50 ir $1.00.

Teatro spektaklis (vietos nume
ruotos) — $2.00 ir $1.00. moksl. ir 
pensin. $1.00 ir 50$.

Naujųjų Metų balius Chevron 
viešb. — $7.00 (visiems).

Iš duotų kainų matosi, kad į 6 
skirtingus L.D. meninius parengimus 
Įėjimo kaina (imant geriausias vie
tas) yra $8.00 asmeniui. Moksleivui 
ar pensininkui $4.10.

Šiuo atveju, moksleiviai pripa
žįstami, lanką pilną laiką mokyklą ir 
turį jos pažymėjimus, pensininkai - 
turį Social S-ce išduotus pažymėji
mus.

Dienų paruošia įstatų projektą. Po 
dviejų metu, įnašininkai patvirtiname 
Įstatus ir išrenkame ALF Valdybą ir 
Tarybą. Valdyba atatinkamoje val
džios įstaigoje įregistruoja įstatus ir 
Fondas pradeda veikti.

Australijoje esame apie 10,000 
lietuvių. Atskaitę nedarbingus ir val
iais gauname apie 2,000. Iš tų. 2,000 
apie ketvirtadalis bus sąmoningų ir 
pajėgių būti nariais. 500 asmenų įjno- 
kėdami vieni po šimtą ir kiti po ke
lius šimtus sudarytume pradinę sumą 
$100,000. Investavę iŠ'6% kas met tu
rėtume būtiniausiėms lietuviškiems 
reikalams $6,000.

Ne pagal lietuviškos, kilmės, bet 
pagal lietuviškai kalbančių - JAV lie
tuvių Australijoje esame apie 10 kar
tų mažiau negu JAV. Taigi aniems 
užsimojus railijona( - užsimokime de
šimtadalį milijono ir per dviejus me
tus į vykdykime.

Tiek aniems milijonas, tiek mums 
dešimtadalis, tai pradinis užsimoji
mas. Auginsime Fondą ir po to, tik 
ne tiek sparčiai naujais įnašais bei 
papildimais, bet palikimais ir laido
tuvių progom aukomis vietoje vainikų 
ir paminklų ant kapų.

Pradininkai siuękime šimtinę da
bar.

ADRESAS: “TALKA”, Box
4051, G.P.O. Melbourne, VIC. 3001.

Jonas Normantas.
***

PASTABA:^ A.L. B. Krašto Val
dyba yra numačiusi L.F. reikalu, pla
čiau pasisakyti Tarybos suvažiavimo 
metu Sydnejuje. ***

ST. MARY’S BANNER
S,im. spalio men. laidoje Mel

bourne Ascot Vale parapijos laikraš
tis "St. Mary’s Banner” atspausdino 
B.. Zumerio straipsnį “Persecution 
of Catholics in Lithuania”, kame pla
čiai aprašoma Lietuvos tragedija: 
Kalantos susideginimas, t katalikų 
persekiojimai, areštai, trėmimai i' 
Sibirą ir 1.1 Straipsnis pilnai infor

macinis.

Bilietus galima užsakyti, pas 
LDRK iždininką p. Br. Stašionį, 
11 Berala St., Berala, N.S.W. 2141. 
Būtų gerai, kad iš kitų miestų užsa
kantieji bilietus pažymėtų, ar juos 
nori gauti paštu, ar atsiima atvykę 
į Sydnėjų. Užsakymai priimamai tik 
pilnai ąpmokėjus užsakomų bilietų 
kainą. Čekiai išrašomi: “Lithuanian 
Arts Festival Fund” vardu,, o siun
čiant “Money Order” išmokėjimą ^nu
rodyti “Barikstown, N.S.W.” paštą.

Suinteresuoti _ bilietų kainomis, 
prašomi šį pranešimą pasilaikyti, nes 
nepraktiška nuolat tai kartoti spau
doje.

AR MUSUI PARENGIMUI LANKIMAS 
BRANGUS?

Dažnai padejuojame, kad yra 
sunku į visus L.D. parengimus nueiti, 
be to, atrodo, tai nemažai kainuoja. 
Dar blogiau, jei eina keli iš tos pa
čios šeimos, aišku su doleriu, kitu 
tikrai toli nenueisi. Paskutiniaisiais 
metais smarkiai pabrango kinų, teatrų 
bilietai ir visojo transporto susisie
kimo primonės, bet pakilo ir mūsų 
atlyginimai.

Mes gerai žinome, kad mūsų tau
tiečiai, gyvenantieji J.A.V. daugiau 
uždirba, bet jie ir už pramogas bran
giau moka. Palyginimui duodamos 
Il-ro P.L,J. Kongreso kelių parengimų 
kainos Čikagoje. Susipažinimo vaka
ras — $3.00; Jaunimo talentų vakaras 
po $5.00; Vaidinimas “Du Gedminai- 
čiai” —$6.00;5.00;4.00;3.00 ir 2.00. 
Be to, Čikagoje į tokius parengimus 
sueina tūkstančiai, o ne keli šimtai.

L.D.R.K. Inform.
***

Gerbiamas p. Redaktoriau, D. Gerb. p. Redaktoriau,

Sveikinu ir džiaugiuosi,, kad at
sirado dvi jaunos lietuvaites, kurios 
gina mūsų jaunimą (M.P. Nr. 40). Ta
čiau su pastaba, 'tikėdamas kad jos 
rašo savo iniciatyva. Bravo! Malo
nios mergaitės ginkite spaudoje jau
nimą dažniau, nes senukai perdaug 
dažnai jus bara ypač mergaites. Ta
čiau abejoju ar daug tokių mergaičių 
turime?

Su jaunom mergaitėm poezijos ir 
kitais reikalais, deja, kalbėti nebe
tenka - per senas- esu. Bet su jau
nais vyrais kartais tenka. Poezija su
sidomėjusių, apart poetų ar tokiais 
save laikančiais, vyrų sutikti retai 
tepasitaikė. Įdomumo deliai paklau
siau Sydney spaudos kiosko vedėją 
p. P. Alekną, ar turi poezijos knygų? 
Atsakė, kad turi ir nemažai. Paklau
siau ar daug poezijos knygų per pasku- 
nius penkerius metus pardavė jauni
mui? Atsakė, kad nei jaunimui, nei 
senimui nepardavė ne vienos poezi
jos knygos!

Pas mano sūnų, jaunimui pažįs
tamą, jo pripirkta detektyvų, fiction 
- fantastinių apysakų ir rimtų knygų 
angliškai 3 spintos apie 1000 - kny
gų, lietuviškų kokie 300, yra ir ke
lios lietuvių poetų knygelės, mažai 
vartytos daugiau - dekoracijai.

Taigi mano nuomone - jaunimas 
daugumoj neskaito lietuviškos poezi
jos. Lauksiu, kada jaunimas pradės 
pirkti ir skaityti liet, poezijos kny-
gas. Pasiteiriausiu pas spaudos kioskoSeimai Dievo Palaimos, 
vedėją. Būsiu patenkintas jei atsa
kys, kad šiais metais jaunimas pirko 
10 liet, poezijos knygų.

Reis'kiu pagarba, y
V. Šliogeris.

ANTANAS USTJANAUSKAS

MIRĖ ANTANAS USTUANAUSKAS
Rugpiucio men. 29 d. mirė mums 

gerai žinomas ANTANAS USTJANAUS 
KAS, 57 m. Hartforde, Amerikoje.

Iš Lietuvos pabėgęs nuo - rusų 
gyveno Vokietijoje, 1949 m. atvyko 
b Australiją ir apsigyveno Sydnejuje. 

ia greitai pasireiškė kaip veiklus 
lietuvis, tik susiorganizavus ALB jis 
buvo išrinktas į pirmąją Krašto Val
dybą, ėjo sekretoriaus pareigas. Tuo 
pačiu laiku buvo Katalikų Kultūros 
Draugijos vice pirmininkas. Organi
zavo Australijos lietuvius sportinin
kus, tuo laiku Antaną visur buvo ga
lima sutikti besidarbuojant lietuvišr 
koje bendruomenėje.

Gaila jis neilgai buvo Australi
joje, 1953 m. su šeima išvyko į Ame
riką ten jis norėjo įsikurti ir~ veikti. 
Australija jam buvo per maža, jis 
ieškojo didesnių ir platesnių vandenų. 
Ir tikrai Amerikoje jis pasireiškė 
kaip didelis visuomeninkas, veikė
jas, ypač labdarybės srityje ir ne tik 
lietuvių tarpe o vietos amerikonų. 
Jam mirus jo gyvenimą ir veiklą pla
čiai aprašė Hartfordo dienraštis “The 
Hartford Courant” ir apgailestavo 
jo ankstyvą mirtį.

Nuliūdusi liko gausi velionies 
šeima: žmona Ada, du sūnus - Andrius 
ir Ričardas, keturios dukterys - Ada, 
Henrieta, Jeaneta ir Irena.

***

“Mūsų Pastogėj” Nr. 36 s.m. 
“Gana to skaldymosi”, A. Kutka 
aprašydamas š.m. rugpiūčio men. 
6 d. LVS “Ramovės” Sydnejaus Sky
riaus visuotiną susirinkimą/ kaip 
anksčiau savo straipsniuose, taip ir 
dabar prirašė netiesos. Pagal visuo
tino narių susirinkimo Prezidiumo pro
tokolą, susirinkime užsiregistravo 
41 narys.. Vėliau iš susirinkimo išvy
ko 6 asmenys. Tokiu būdu iš užsire
gistravusių susirinkimo eigoje daly
vavo 35 asmenys. Už “Ramovėno” 
išbraukimą balsavo 17 narių, neiš
braukti - 2 nariai ir 3 kortelės tuš
čios, viso balsavo 22 nariai, kiti 
susilaikė ir tuo iš anksto pritarė dau
gumos nutarimui. Balsavimas buvo 
atliktas visai teisingai., A. Kulkos 
aprašymas yra labai perdėtas.

A. Laukaitis. 
Sydney.

***

Ponui Redaktoriui,

Siunčiu Jums, “M.P.” laikraš
čio prenumeratos mokestj, už 1973 
metus, čekiu Nr. 53041 sumoje $25.

Likutį skiriu administracijos rei 
kalanįs.

Širdingai dėkoju uz šią paslau
gą. Lauksiu ir vėl 1973 metais, Jūsų 

redaguojamo laikraščio.
, Sveikatos, sėkmės Jums ir Jūsų

Su pagarbą, -
B. Dirūiantas. 

Chicago.
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INTU
Redaktorės: E. Zizytė, 18 Gloucester 

Rd., Epping N.S.W. 2121 (tel. 869 - 
1159) ar E. Kiverytė, 124 Gladstone 
St., Cabramatta N.S.W., 21'66 (tel. 
727 - 8729).

Malonūs Kolegos,
Ilgai ųeišėjo "M.P.” priedas 

“Studentų Žodis”, nes nebuvo užten
kamai bendradarbių. ALSS Sydnejaus 
skyrius suprasdamas ”S.Z.’\ svarbą 
lietuvių studentijai, ėmėsi žygių H 
pagyvinti: pakvietė, mus į “S.Z. 
redaktores ir pažadėjo uoliau bendra
darbiauti. Mes tikimės, kad ir kitų 
ALSS Skyrių valdybos bei pavieniai 
studentai prisidės prie “Studentų 
Žodžio” savo straipsniais, studentų 
gyvenimo kronikomis, eilėraščiais, 
nuotraukomis ir piešiniais 
is jūsų pasisakymų visomis temomis 
- tiek iš universiteto tiek ir iš lietu
viško gyvenimo.

Labai dėkojame šio numerio 
bendradarbiams, o ypač Melbourne 
studentų valdybai, kurie pirmieji at
siliepė į musų laiškus ir prisiuntė 
medžiagos šiam numeriui. Is kitų 
miestų dar neatsiliepta į mūsų krei- 
pimasį. Tikimės kad''Studentų Žodis” 
bus sėkmingas, bet tai priklausys 
nuo visų kolegų talkininkavimo.

Sekantį numerį tikimės išleisti 
prieš studentų suvažiavimą, kur bus 
paskelbta pilna suvažiavimo progra
ma.

Prašome siųsti medžiagą siais 
adresais: Ė. Zizytė, 18 Gloucester 
Rd., Epping N.S.W. 2121 (tel. 869 - 
1159) ar E. Kiverytė, 124 Gladstone 
St., Cabramatta N.S.W., 2166 (tel. 
727 - 8729).

Eglė Zizytė ir Elena Kiveryte, 
“S.Z.” Redaktores.

***

Ugnė ; Kazokaitė

A.L.S.S. SUVAŽIAVIMAS
Ką mūsų šnipas girdėjo apie 

ALSS 'suvažiavimą Sydnejuje gale 
šių metų. Norima pravesti tokia, pro
gramą (dar yra laiko pakeitimams ir 
pagerinimams).

Gruodžio 25 d., Studentų regis
tracija prie bažnyčios, o po pamaldų 
- Lidcombės Lietuvių Klube. j

26 d. Registracija prie bažnyčios 
o vėliau ten pat, kur sportininką re
gistracija. Vakare bus sportininkų 

Laukiame pietūs ukrainiečių salėj, Lidcombe. 
Sydnejaus sportininkų valdyba kvie
čia visus studentus pietuose dalyvau
ti

ALSS Sydnejaus Skyriaus Valdyba.: 
priekyj P. Kabaila (izd.) ir E. Zizytė 
sekt/);’ Užpakalyj V. Bitinaitė (pirm) 
C. Kapočius (vice-pirm.). E. Kivery
tė (fuksų ats.) ir R. Skeivys (fil. 
ats.).

trisdešimt tūkstančių tautiečių su 
savo mokyklomis, laikraščiais, cen
trais, bažnyčiomis, vienuolynais, krau
tuvėmis, net ir karčiamomis. Lietuvių 
kalba girdisi visur - galima lengvai 
gyventi, nemokant anglų kalbos.

. Be abejo, dįdžiausia įspūdį pali
ko IV Tautinių Šokiu,Šventė, įvykusi 
didžiulėje International Amphitheatre 

lauro, reikalinga įsigyti magistro laips- salėje Čikagoje. Po vienų stogu šu
nį. Sakyčiau, irgi, kad jaunimas turė
damas platesnį bendrą išsilavinimą, 
anksčiau bręstą.'' x

Teko pasikalbėti ir uzmegsti 
daug nauju, pažinčių su jaunimu iš 
įvairių pasaulio kraštų. Be lietuvių 
kalbos nebuvo galima apseiti, nes iš
skyrus Siaurės Amerikos ir Anglijos 
lietuvius, bendra kalba buvo tik lietu
vių. Žinoma, kartais girdėjosi anglis^ 
kas akcentas, prie kurio esame pripra
tę, bet labai keista buvo išgirsti vo
kiškai užakcentuotą lietuvių kalbą, 
arba net dar portugališkas arba ispa
niškas tarimas. Kaipo grupė silpniau
siai kalbėjo braziliečiai; kartais buvo 
tiesiog sunku su jais susikalbėti. 
Pietų Amerikiečiai skyrėsi taip pat 
charakteriu, apsirengimu, valgymo 
būdu ir užsiėmimais, nes jų kraštų 
kultūros ir gyvenimo lygiai yra gan 
skirtingi nuo mūsų. Niekad nebuvom 
turėję, tokios progos dienų dienoms 
kalbėti grynai lietuviškai. A f manau, 
kad tuo visų dalyvių kalba siek tiek

- karšti ir šalti patiekalai, sal- pagerėjo.
Nors Kongresas buvo organizuo

tas ir vadovaujamas jaunimo, nebūtų 
buvę įmanoma jo suruošti be vyresr 
niųjų užnugario. Visas lėšų telkimas 
buvo senimo rankose, ir kada organi
zavimo sunkumai atsirasdavo, patyru
sių pagalbos netrukdavo.

Labai krito į akį pagrindinis lie
tuvių kvartalas Čikagoje, vadinamas 
Marquette Park arba “Lithuanian 
Plaza”. Šiame, rajone gyvena virš
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27 d. 11.00 — 2.00 p.p. Studentų 
bendras susirinkimas ir susipažini
mas, kuris įvyks Luois’ Taverne, 
Paddingtpn, Sydnejaus boheminiam 
centre.^Čia bus diskusijos ir pietūs, 
kepti čia pat prie stalo. Diskusijos 
vyks bendromis temomis, apspresim 
vietoj ’ iškeltus studentų reikalus ir 
problemas.

^3.00 p.p. Lietuvių Dienų ir Spor
to Šventės atidarymas.

6.00 p.p. Jaunimo koncertas ir 
susipažinimo vakaras. Labai prašom, 
kad visi studentai dalyvautų šitame 
įdomiame vakare, o ne tik susirinktų 
po jo.

28 d. Tautinių šokių vakaras. 
Po šito parengimo įvyks studentų 
pobūvis. Vieta dar nenuspręsta, 
bet bus vėliau visiems pranešta. 
Algis Plukas prižadėjo prisidėti su 
savo akordionu prie dainavimo.

29 d. 12.00 — 4.00 p.p. Oficia
lus pietūs. Laike jų įvyks A.L.S.S. 
skyrių atstovų pranešimai, paskaitos 
ir diskusijos. Pietūs bus garsiame 
Sydnejaus restorane “The Summit”, 
kuris randasi ant stogo aukščiausio 
Sydnejaus pastato, ir nuo jo matosi 
nuostabus vaizdas Sydnejaus. Mais
tas bus ypatingai geras - “smorgas
bord” • “ “ .
dus, kava, sūris ir biskvitai. PASTA
BA; vyrams privalomi kaklaraiščiai.

Vakare Dainų Šventė, kurioje 
nuoširdžiai raginame visus dalyvauti.

Po Dainų Šventės įvyks akademi
nės diskusijos ir pobūvis. Vieta ir 
tikslus laikas bus paskelbti vėliau.

30 d. 7.00 p.p. A.L.S.S. Sydne
jaus skyrius maloniai kviečia visą 
Australijos lietuviška, jaunimo į tra
dicinį pasivažinėjimą laivu Sydnė- 

jaus uoste. Atsimenate kokia gera ka
pela grojo pernai? Šiais metais ji vėl 
užsakyta tai išvykai. Bus ir ALSS 
Sydnejaus skyriaus valdybos paruoš
tas bufetas - bei baras. Po pasivaži
nėjimo pobūvis.

31 d. Naujų Metų balius, kuris 
vyks dviejose vietose: Newtowne - 
jaunimui ir kitas iškilmingame Chev 
ron hotelyje. Bilietais į balių turi 
apsirūpinti kiekvienas pas baliaus 
rengėjus.

Sausio 
barbecue - 
sis, šokiai, 
užsiėmimai.

1 d. Po pamaldų įvyks 
piknikas. Bus maudyma- 
dainavimas ir kiti bendri

***

Ugnė 2 Kazokaitė

KONGRESO ĮSPŪDŽIAI 
i- •

Algis Milvydas.
Apie II Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongreso užsimojimus, progra
mą ir nutarimus iš spaudos bei prane
šimų teko jau daug išgirsti. Todėl, 
norėčiau čia patiekti tiktai įspūdžių 

~ kuriuos susidariau dalyvaujant ja
me.

Pirmiausia, stebėtina kiek Jung
tinėse Amerikos Valstybėse yra lie
tuvių užimančių aukštas pedagogų 
vietas universitetuose, koledžuose bei 
technologijos institutuose. Didelė 
dalis šių profesorių, lektorių, daktarų 
ir mokslininkų neturi net keturiasde
šimt metų amžiaus. Teko iš tokių 
žmonių Studijų Dienose, Kent State 
Universitete, išgirsti labai įdomių 
prakalbų lietuviškomis temomis, ku
riose jie specializuojasi. Vienas 
Amerikos lietuvis paaiškino, kad, 
net pačioje Čikagoje būtų pakanka
mai lietuviškos profesūros ir lektorių 
įsteigti grynai lietuvišką universite-' 
tą.

Bendrai paėmus, Amerikos gy
ventojai yra labiau išsilavinę negu 
Australijoje. Didžioji dalis atsiekia 
kokius nors aušktesnius mokslus - 
šiais laikais, žmogui su profesija 
gauti gerą darbą nebeužtenka baka-

| iįO

iri

Sydnejaus studentų iškyla i Thread- 
bo gegužes mėn. iš k. į d. Ą. Zduoba, 
R. Gečiauskaitė, O. Mickutė, D. Ado- 
mėnaite ir D. Dulinskaitė,

PRANEŠIMAS
A.L.S.S. Sydnėjaus skyriaus 

valdyba labai prašo, kad visi ALSS 
skyriai atsiųstų sąrašus tu. studentu, 
kurie žada vykti į suvažiavimą. Tai 
ypatingai svarbu, neš .turim žinoti 
apie busima, skaičių del rengiamų 
pobūvių. Prašom ^sąrašus siųsti šiuo 
adresu: Eglė Zizytė (sekretore), 
18 Cluocester Rd., Epping, N.S.W., 
2121. (tel. 869-1159).
A.L.S.S. Sydnejaus skyriaus valdyba.

sigrudo apie penkiolika tūkstančių 
dalyvių, beveik visi lietuviai - tai 
daugiau negu Australijoje iš viso 
musų yra. Šokėjų grupių buvo virš 
80, palydėjo juos didžiulis pučiamųjų 
orkestras, pritariamas choru ir kanklė
mis. Kiekvienam lietuviui dalyviui 
tas vaizdas pasiliko neužmirštamas, 
ypatingai jaunimui įkvėpė naujos 
lietuviškos dvasios.

***

Ugne Kazokaitė
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tiniais drabužiais. Labai daug žmo
nių domėjosi paroda, kurioje buvo 
gintaro, lietuviškų knygų, žemėlapių 
ir tautodailės.

1972.5.13 Vėl vestuvės; buvu
sios ALSS sekretorės Rūtos Ziogaites 
su buvusiu pirmininku Vytu Strauka, 
kuris vadovauja Melbourno tautinių 
šokių grupei. Daugelis svečių buvo’ 
studentai ir taut, šokių grupės na
riai. Per vestuves visi svečiai šoko» 
ir tautinius šokius. Maistas, gėrimai 
ir muzika buvo ypatingai geri.

1972.5.14 Pobūvis pas Rūtos 
Straukienės tėvus, jau sulaukus dvi
dešimties vienų metų. Dalyvavo daug 
studentų.

1972.5.20 Buvusis sekretorius 
Jonas Verbyla apsivedė su Maryte 
Keršyte iš Adelaidės. Vestuvės buvo 
pravestos Adelaidės Katalikų Centre. 
Dalyvavo apie 120 svečių. Tą patį 
vakarą Įvyko ■ Reginos Beržinskaitės 
gimimo diena, kuriai suėjo 21 metai. 
Ji anksčiau buvo ALSS (Melbourne) 
pirmininkė.

1972.6.2 Studentu. Balius. Įvyko 
Melbourno universitete. Dalyvavo apie 
250 žmonių. Bufete buvo karšti pa
tiekalai, ir šokių kapela labai gera. 
Programa buvo parengta „Andrio Ęal- 
trūno, ir joje dalyvavo: Šarūnas Žie
das, Algis Milvydas, Gabrielius Žem
kalnis, Algis Karazija, Jonas Stanku- 
navičius, Eddy Marganavičius, Rasa 
Milvydaitė, Rasa Vaitiekūpaitė, Artu
ras Gružauskas, Linas Zaikauskas, 
Jurgis Meiliūnas, Venta Zemkalnyte 
Ir Diana Tamošiūnaite.

Programa buvo pravesta kaip ta
lentų vakaras. ( Pranešėjas: Vytas 

. Straukas, Teisėjai: Viva Alekna ir 
Nijolė Kairaitienė.„Laimėtojai: pirmą 
vietą gavo Venta Zemkalnyte jr Dia
na Tamošiūnaite, ir 'antrą, Šarūnas 
Žiedas.

Visi svečiai iŠ kitų miestų galėjo 
atvykti be bilietų,kaip Melbourno 
ALSS valdybos svečiai.

Valdyba labai dėkoja visiems, 
kurie prie parengimo prisidėjo pyra
gais ir padėjo per patį vakarą. Ir la
bai dėkoja visoms mamoms už pagalbą, 
o ypač valdybos narių mamoms.

1972.5.27 Lietuvių demonstraci
ja ryšium su Kalantos susideginimu 
įvyko City Square. Dalyvavo visa 
valdyba ir dauguma studentų.

***
II P.L.J. Kongrese dalyvavo šie 

Melbourno studentai atstovai: Algis 
Milvydas, Jonas Semetas, „Snieguolė 
Zemkalnienė, Gabrielius Žemkalnis, 
Rasa Vaitiekūnaitė, Liuda Baubinai
tė ir Henrikas Antanaitis.

, ***
Šiuo metu Melbourne nėra dides

nių studentų parengimų, nes visiems 
artėja egzaminai. Po egzaminų vėl 
bus rengiami pobūviai bei susirinki
mai.

***
Dauguma Melbourno studentų ak

tyviai dalyvauja skautuose ir tautinių 
šokių grupėje.

***

A.L.S.S. KRONIKA

SYDNEJUS.
1972.9.17 Išrinkta nauja ALSS 

skyriaus valdyba. Pirmininkė: Viole
ta Bitinaitė; vice-pjrmininkas ir pa
rengimų vadovas: Cesius Kapočius; 
iždininkas: Paulius Kabaila; sekre
torė: Eglė Žižytė; fuksų atstovė: 
Elena Kiverytė; narys: Ričardas Sa
dauskas: filisteriu atstovas: Rimas 
Skeivys.

“Studentų „ Žodžio” redagavimui 
ištinta: Eglė Zižytė ir Elena Kive
rytė.

Po susirinkimo studentai daly
vavo Pavergtų Tautų demonstracijo
je, Hyde Parke.

1972.9.24 Valdybos posėdis pas 
Violetą Bitinaitę, ALSS Suvažiavimo 
reikalais. Po posėdžio valdyba vyko 
į Pavergtų Tautų šokių festivali, 
Cremorne.

19J2.10.1 Valdybos posėdis gas 
Eglę Žižytę. Svarstyta ALSS Suvazia-, 
vimo reikalai. Sudaryta provizorine 
programa. Taip pat. nutarta už savai
tes surengtu pas Cėsių Kapočių bar- 
becui, į kuri, bus pakviesti visi Sydne- 
jaus studentai. Tai bus pirmas ALSS 
Sydnejaus nariu, susipažinimo vaka
ras šiais metais.

Po posėdžio atšventėm iždinin
ko Pauliaus Kabailos gimimo dieną. 
Jam suėjo 21 metai. Dalyvavo: Vio
leta Bitinaitė, Česiųs^Kapočius, Ele
na Kiverytė, Eglė Zižytė ir Paulius 
Kabaila.

1972.10.6 Sydnejaus studentų 
susipažinimo vakaras bei barbecui 
pas vice-pirm. Cėsių Kapočių. Ne
žiūrint lietingo oro, susirinko apie 
40 studentų. Jų tarpe keturi lietuviai 
studentai dalyvavo pirmą kartą lietu
viškame studentų parengime. Tikimės - 
kad jie ateityje įsijungs į ALSS na
riais. Vakaras buvo praleistas labai 
linksmoje draugiškoje nuotaikoje. 
Pravesta loterija, kurios pelnas pas
kirtas ALSS suvažiavimo išlaidoms 
dengti. Valdyba dėkoja ponams Kapo- 
čiams už leidimą pasinaudoti jų na
mais ir visiems tiems studentams pri- 
sidėjusiems prie maisto pagaminimo 
ių patalpų po pobūvio sutvarkymo bei 
už atneštus pyragus.

1972.10.7 Pobūvis pas ponus Ka- 
bailus, Pauliaus 21-jo gimtadienio 
proga. Dalyvavo apie 40 studentų. 
Ilgiausių metų, mūsų, valdybos iž
dininkui!

*** 
MELBOURNAS

1972.3.26 Valdybos rinkimai 
lietuviu namuose. Į valdybą išrinkta: 
pirmininkas: Linas Zaikauskas, iž
dininkas: Arturas Gružauskas, sekre
torė ir fuksų atstovė: Venta Zemkal- 
nytė, P.R. ir vice-pirmininkas: Jurgis 
Meiliūnas, parengimų vadovas: An
drius Baltrūnas.

1972.4.21 - 24 išvyka į “Nerin
gą”. Melbourno studentai labai dėko
ja Neringos Slidinėjimo Klubui už 
leidimą pasinaudoti “Neringos” pa
talpomis, šitam ir kitiems parengi
mams. Dalyvavo 30 studentų.

PENKTADIENIS: Studentai, is 
Melbourno rinkosi iki vidurnakčio ir 
buvo laukiami slidinėtojųpatalpose 
"Korpna Chalet”.

ŠEŠTADIENIS: Po pusryčių, bu
vo diskusijos, paskui laisvalaikis. 
Visi studentai džiaugėsi gražiais 
vietos vaizdais. Pietūs buvo Alberge. 
Oficiali vakarienė pravesta “Nooky’s”’ 
restorane, o paskui studentai persi
kėlė i “Koronos” Klubą, ir grįžo į 
Neringą apie trečią valandą iš ryto. 
Tada Įvyko tradicinis fuksų “pašven
tinimas”. Visiems prisegti ALSS ženk-, 
liukai.

'SEKMADIENIS: Studentai sutvar
kė visą namą, ir po to vienas po kito 
išvažinėjo grįžimui į Melbourną.

1972.5.6 Apsivedę buvusi sekre
tore Snieguolė Dągytė su buvusiu iž
dininku Gabriu Žemkalniu. Daug stu
dentų dalyvavo labai gražiose vestu
vėse.

1972.5.7 Svečių diena Melbour
no Universitete. Lietuviai studentai 
paruošė parodą ir patys pasirodė tau

tucijų, jei jis nebūtų toks garsus. Psi*. 
chiatrinės ligoninės yra įsteigtos
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M LETUIĄ GALVOJI? AR LIETUVIU T!’ " 
IR AR ® VAIKAI BĮ ?

Ir_ šitokių užuominų buvo “M.P.” baliuje Melbourne. Foto N. But- 
kuno.

BRISBANE
SĄRASAS 1972.

Brisbanėj studijuojančių lietuvių 
studentų - universiteto studentų 
vardai:

ŽIUKELIS Juozas, šiais metais 
baigiąs mediciną ir eis Į karo laivyną.

VILKINĄS Lucius, paskutinius 
metus ekononmijos studijas. Dirba 
prie komputerių.

ANDRIULYTĖ Ona, trečių metų 
geologijos studentė.

BAGDONAS Edmundas, baigiąs 
civilinės inžinerijos kursą. Dirba gele
žinkelyje.

ELMAS Simon, antrų metų arts 
studentas.

KENT - KRIAUČIŪNAS Martin, 
fizikos matematikos demonstratorius.

TECHNICAL COLLEGE LANKO:
ZABUKAITĖ Janina, sąskaityba.
ZABUKAITE Valentina, sąskai

tyba.
Brisbane universitete kaip micro- 

analystas dirba KRIAUČIŪNAS Juo- 
z as, mokslus baigęs Vokietijoje.

***

SOVIETU OPOZICIJA 
Ričardas Bukevičius.

Opoziciją. Sovietų rėžimui galima 
padalinti „į dvi kategorijas:^

1. Žmonės išreiškiančius kokią 
nors formaz ortodoksinio nepritarimo 
(t.y. tokio nepritarimo, kuris pagal 
Sovietų kriminalinį kodą, neskaity- 
tinas nusikaltimu) ir

2. Žmonės, į kurių ^veiksmus rėži
mas žiūri kaip Į politiškai nelojalius 
(t.y. kurie pagal kriminalinį kodą 
skaitytini nusikaltimais).

Vis dėl to svarbu suprasti, kad riba 
tarp ortodoksinio nepritarimo ir poli
tiško nelojalumo nėra aiški ir kad tai, 
kas vieną dieną yra priimtino nepri
tarimo forma, kitą dieną jau gali 
skaitytis politišku nelojalumu. Spren
dimas, kurio siekia Sovietų biurokra
tija, nežiūrint savo pasisakymų už or
todoksinį nepritarimą, matomas šlykš
čioje psichiatrinių ligoninių sistemo
je, kuriose buvo uždaryti pagarsėję 
broliai Medvedevai (vienas istorikas, 
kitas gamtininkas) ir Andrejus Amal- 
rikas (knygos “Ar Sovietai išsilaikys 
iki 1984 m. ?” autorius). Aleksandras 
Soženicinas tikriausiai jau .senai 
būtų atsiradę^ vienoje iš tokių insti-

Studentų _ iškyla į Newcastlei 
iš k. E. Žižytė, R. Gečiauskaitė, 
D. Dulinkaitė, H. Laurinaitienė.

Foto B. Gečiausko.

SYDNEJAUS A.L.S.S. IŠKYLA L 
NEWCASTLE.

Pernai, rugsėjo 24-25 d, grupė 
Sydnejaus studentų iškeliavo į New
castle. Kartu irgi važiavo Sydnejaus 
Tautinių šokių grupė. Grupė buvo 
pakviesta dalyvauti Newcastle Tau
tos Šventės minėjime ir ten pašokti.

Susidarė penkios mašinos. Stu
dentai apsistojo pas Poną B. Gėčiaus- 
ką, kurie gyvena Newcastle. Per die
ną apžiūrėjo miestą ir paplūdymus, 
o per naktį, šoko. Newcastle lietu
viai labai' buvo nustebę rųatydami 
tiek, daug jaunimo, Tautos Šventės 
minėjime.

O kur buvom šįmet?
***

Ričardas Bukevičius 
stud, humanitaras, akty
vus korporantas ir skautas 

kaip arešto centrai tiems žmonėms, 
kurių veiksmai pagal kriminalinį ko
dą neskaitytini nusikaltimais, bet 
kuriais Sovietų biurokratija nepasi
tiki. Vienintelis būdas iš tokios ins
titucijos išsilaisvinti yra formalus 
kalinio pareiškimas, kad jo “ideolo
giškai subversyvus veiksmas” bera
šant teatro vaidinimą ar atliekant 
gamtos mokslų eksperimentą, ar bet 
kokiu kitu atveju, buvęs įvykdytas 
kaliniui esant nepilname prote.

Yra buvę du Sovietų vidinės li- 
beralizacijos laikotarpiai. Pirmas 
išaugo laike Kruščiovo “nustalini- 
mo” politikos, kada eilė liberališkes- 
nes galvosenos žmonių jautėsi pa
drąsinti leistis į gana drąsius meni
nio eksperimentavimo ir viešosios 
kritikos bandymus. Pats Kruščiovas 
pasmerkė Staliną, rehabilitavo dau
gelį kalinių ir davė leidimą spaus
dinti Solženicino: “Vieną dieną Ivano 
Denisovičiaus gyvenime” ir’JevtuŠen- 
kos “Stalino ainiai”, aštriai kritišką 
veikalą, kuriame pajuokiami visi tie, 
kurie iš vienos pusės neapkenčia ir 
bijosi Stalino, bet iš kitos toliau ve
da Stalino politiką. Tačiau nors Kruš
čiovas ir pradėjo “nustaįinimą”, jis 
neįvykdė to proceso logiškų reikala
vimų. Kruščiovas save pati skaitė 
aukščiausiu arbitru visose Sovietų 
gyvenimo srityse ir jo grubus atsine- 
šimas į kultūrinius pasireiškimus iš
reiškė partijos filistinįzmą ir grynai 
utalitarinę pažiūrą, į meną ir kūrybą. 
Kruščiovas kultūrinius reikalus pave
dė neapkenčiamam dogmatikui Ilice- 
vui, ir ištikimai palaikė šarlataną 
genetiką Lysenką.

(nukelta į 5 psl.) ■-
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Jaunųjų pora: Danute Bruzgaite ir 
Mr.Warwick Hutton.

GRAŽIOS VESTUVĖS
S.m. rugsėjo 16 d. Newcastelyje 

ponų Brūzgų šeimoje įvyko maloni 
ir didelė šventė. Giminių ir pažįsta
mų tarpe buvo atšvęstos dukters Da
nutės Marijos vestuvės, kuri savo 
gyvenimo draugu pasirinko malonų 
vyruką Warwick Hutton. Ateitis, rei
kia tikėtis, abiems bus graži, nes Da
nute turi daug patrauklių būdo savybių, 
o Warwick yra darbštus žmogus, jau 
dabar pasiekęs menedžerio pozici
jos. Po daugelio sveikinimų žodžiu 
ir raštu ir gausingų vaišių, jaunieji 
iškeliavo medaus mėnesiui šiaurės 
kryptimi. Grįžę, jie persikels į vieną 
Sydnejaus priemiestį, kur jų laukia 
jau nuosavas ir pilnai įrengtas namas.

Ponai Brūzgos Newcastelio lie
tuvių tarpe yra geri pažįstami. Patsai 
p. Brūzga keletą metų vadovavo 
Apyl. Valdybai ir viena' kadencija 
buvo Krašto Tarybos vice pirmininku. 
Ponia Bruzgienė ilgus metus dainavo 
chore. Vyriausias sūnus Algis, kurį 
laika išbuvęs Vietname, dabar Angli
joje “tęsia karines studijas majoro laips
niu, o antrasis sūnus Romas verčiasi 
komerciniu menu čia pat Newcastelyje. 
Ištekėjus Danutei, šeimoje dar lieka 
šešiolikmetė Alytė.

Danutei Marijai ir jos vyrui War
wick Newcastelio lietuviai linki sėk
mingo ir šviesaus gyvenimo.

vdn.
***

nistiška. JevtuŠenka kalbėdamas 
apie savo poeziją išsireiškė: “Komu
nizmas yra mano mylimiausias žodis’ 
Andrejus Voznesenskis, pirmasis 
Rusijos modernus poetas ir rėžimo 
patikimas kūrėjas, savo “Sentimenta
linėje Poemoje” išreiškia laisvės 
ilgesį; Romas Kalanta, jaunas lietu-_ 
vis susideginęs vardan protesto prieš 
Sovietų tironiją, prikalusė komjau
nuolių organizacijai ir galimas daiktas 
buvo iš įsitikinimo komunistas. Sol- 
ženicino "“Pirmame rate’’ nerandama 
esminiai antikomunistiško pasisa
kymo. Tiktai jo gili neapykanta bet 
kokiai tironijos formai persunkia vi
są, tornana^. Inokentijus Valodinas 
gali būti įsivaizduojamas lygiai tokio 
je pat padėtyje ir nacių Vokietijoje. 
Tai kaip tik šitokiems komunistams 
reikia pasaulio paramos prieš tokius 
filistinus rašytojus, kaip Kocetovas 
ir Šolochovas, kurie su ilgesiu grę
žiasi atgal į Stalino erą.

Pagaliau jaučiama, kad Sovietų 
opozicija susideda iŠ žmonių,^ tikin
čių, kad komunizmas, žmoniškumas 
ir laisvė yra suderinami, o gal ir 
teisingi. Gal būt žmogaus išlikimui 
reikalinga kooperatyvinė etika vie
toj konkursinės etikos. Tačiau Sovie
tų opozicija teigia, kad rėžimas ne
gali kooperatyvines etikos , užspaus
ti per prievartą. Kad žmonės koope
ruotų - bendradarbiautų - jie turi būti 
tam apsisprendę savo laisva valia. 
Komunistinė Sovietų opozicija teigi; 
kad neįmanoma per prievartą už- 
gniaušti žmogaus konkuravimo ins
tinkto ir Įkurti komunistinę bendruo
menę. Komunistinė bendruomenė gali 
būti įgyvendinta tik tada, jei žmogus 
laisva valia paaukoja didelę dalį 
savo konkuravimo instinkto tokios 
pat didelės savo kooperuojančios

RETI ĮVYKIAI
Budapešto zoologijos sode 

kupranugarų pora susilaukė bal
to kupranugarhlko. Baltieji kup 
ranugariai laikomi didele rete
nybe.

SOVIETU OPOZICIJA
(atkelta iŠ 4 psl.)

Netikrumo laikotarpis, kuriame 
Brežnevo rėžimas buvo užsiėmęs 
“Kruščiovizmo” sugriovimu, kulmi
navo “liberalinio konservatizmo” 
perioidu, kuris tęsėsi 1965 m. nuo sau
sio men. galo iki vasaros vidurio. 
Šitame antrame liberalizacijos laiko
tarpyje, Rumiancevas tapęs “Prav- 
dos” redaktorium pripažino meninin
ko “vidinės tiesos” galiavimą ir nau
jai nusakė kultūrini socialistinio 
realizmo pritaikymą. Tai buvo naujas 
optimizmo laikotarpis liberališkiems 
ir moderantiškiems kūrėjams. 1965 m. 
pavasaris buvo visos metų eilės tur
tingiausias meno suklestėjimas. La
biausiai stebinantis reiškinys buvo 
jaunų intelektualų ir studentų atviri 
pasisakymai, laisvi nuo “baimės įpro
čio”. “Smogistai” (nepritaria, poe
tai) deklamavo neortodoksiškus ^eilė
raščius labai ortodoksiškos Rašytojų 
Sąjungos klube. Vis del to, biurokra
tijos reakcija prasidėjo 1965 m. rug- 
piučio mėn., ir, nežiūrint neutrališ- 
kos pozos, kurios rėžimas laikėsi 
laike liberališkų ir konservatyvių 
literatūrinių debatų, jo tikrosios sim
patijos pasirodė, kai Rumiancevas 
tapo išmestas iš redaktoriaus pareigų 
ir kai Danielis ir Siniavskis (pagar
sėję rašytojai išdrįsę abejoti socia
listiniu realizmu) 1966 m. buvo pa
traukti į teismą ir nuteisti kalėti 
vienas penkis, kitas septynis metus 

Akivaizdoje nepataisomo kon
flikto su Kinija - kuris parodo, kad 
komunistinis blokas nėra monoliti
nis, - ir ideologinio karo galimybės 
tarp šitų dviejų komunistinių kraštų, 
yra aišku, kad rSovietų Sąjungai rei
kia tikrų draugų užsienyje, ne vien prigimties dalies labui. ‘ Tiktai šitą 
tik tų, kurių “draugystė” nupirkta kooperuojančią savo prigimties dalį 
ekonomine ar militarine pagalba. Ta- laisvai išreikšdamas žmogus gali 
čiau susirasti tikrą “draugystę’kad 
ir Amerikos, Sovietų Sąjunga turi 
liberalizubtis iš vidaus. Kitą vertus 
Sovietu, biurokratija gali ' pasirinkti 
tarptautinę izoliaciją užspausdama 
savo vidiniams pasireiškimams dar 
tironiškesnę kontrolę. Vis dėl šito 
pastarojo sprendimo ji vengia dėl 
specialių technologinio amžiaus rei
kalavimų. Taigi, aišku, kad privilegi_ ____ ___ ,
juotoji Sovietų biurokratija turi ištik- nizmui kaipo tokiam? 
tųjų paaukoti tam tikrą dalį savo jė 
gos, kad išlaikytų bet kokią prasmin
gos egzistencijos formą. Nors abu 
liberalizacijos laikotarpius sekė aš
trios represijos laikotarpiai, pirmieji 
laisvės atgarsiai jau buvo ore. Dub- 
čeko laisvinimo pastangos 1968 m. 
spalio mėnesį buvo per staigios ir 
iššaukė Sovietų rėžimo “laikiną” 
griežtos represijos akciją savo pres
tižo is'gelbėjimui. Vis dėl to yra drą
sinančios nepalaužiamos “Samizdat” 
pastangos. (“Samizdat” reiškia būdai 
rašytojui pačiam išleisti savo veika
lus). “Samizdat” organizacija egzis
tuoja jau antrą^ dešimtmetį ir jos ne
sugriaunamai sėkmingas Sovietų vadų 
erzinimas bei išsilaikymas nežiūrint 
Stalino paveldėtojų pastangų, atrodo 
pateisina prielaidą, kad kai kurios 
Sovietų biurokratijos ir milicijos, 
Raudonosios tironijos, sekcijos yra 
tylomis perėję į laisvę mylinčių 
“išsigimėlių” eiles.

Labai svarbu pabrėžti, kad So
vietų rėžimui nepritariantieji, opozi
cija, apskritai i____ _L_ _.._2-----

išreikšdamas žmogus gali 
būti tikrai lasivas. Taigi atrodo, kad 
pagrindinė dalis Sovietų opozicijos 
nesiremia nei triukšmingu naciona
lizmu, nei visuotina opozicija rėži
mui, kaipo tokiam. Ji remiasi nepri
tarimu ir priešinimusi tiesioginiams 
rėžimo aspektams, kuriuos ji skaito 
laisvės paneigimu ir kurie yra esmi
niai rėžimo egzistencijos elementai, 
bet toli gražu, nėra esminiai komu-

ūmant nėra antikomu-

“M.P.” Baliuje Melbourne “Klumpakojis” išpildo programą. Nuo
trauka N. Butkūnas.

***

Baletas ir oportunizmas
Canberra. — Australijos latvių 

laikraštis “Australijos Latvietis” 
rašo, kad latvis, Maskvos Didžio
jo teatro baleto solistas Maris 
Liepa yra vedęs Sov. Sąjungos 
komunistų partijos šefo Leonido 
Brežnevo dukrą. IŠ Maskvos į 
Latviją, į tėvo laidotuves, Liepa 
atskridęs specialiu Brežnevo lėk
tuvu ir dėl to Rygoje sulaukęs pa
giežos pilnų pastabų. M. Liepą 
Maskva vis siunčia gastroliuoti į 
užsienį. 1962 jis šoko Toronte ir 
po to keletą kartų gastroliavo 
Paryžiuje. Tai rodo, kad Maskva 
jį laiko vienu žymiausiu baleto 
šokėjų Sov- Sąjungoje, ir po No- 
rejevo pasišalinimo į Vakarus, į 
užsienį išleidžia tik patikimiau
sius.

Birutė Gina Račaitė ir W.J. Miller 
vedybiniame susižavėjime.

IŠKILMINGOS VESTUVES 
NEWCASTELYJE.

Newcastelyje tvirtai įsikūrusios 
Petro ir Stasės Račių duktė Birutė - 
Gina š.m. rugsėjo mėn. ištekėjo už 
William John Miller.

Vedybų apeigas bažnyčioje, su
darė labai iškilmingą įspūdį.

Didžioje vestuvių puotoje nau
joje “Cabana” svetainėje buvo su
kviesta apie 120 svečių - p. Račių 
draugai iš Newcastelio, taip pat sve
čiai iš Melbourne p. Aleksas Pilipa
vičius su šeima ir Juozas Platas gi 
W.J. Miller esant didžiausių Newcas
telyje ir apylinkėse elektros reikmenų 
parduotuvių “S.W. Miller” savininku, 
svečių tarpe matėsi daug vietinių 

gyventojų.
Daug gražių sveikinimų žodžiu 

ir telegramomis, kur tarp kitų S. 
Žukas sveikino jaunavedžius lietu
vių bei choro vardu, nes jaunoji 
dainuodavo jo vedame chore, o Alf, 
Šernas pakvietė pakelti taures tėvu 
p. Račių pagerbimui.

Džiugu paminėti, kad savo vestu; 
vinėje kalboje p. W.J. Miller išreiškė 
ir ypatingai pabrėžė savo dideli 
džiaugsmą ir laime, gražioje lietuviš
koje s'eimoje suradus sau mylimą 
žmoną.

Sekančią dieną visi svečiai bu
vo užkviesti į iešminę i, jaunavedžių 
įstaigingus namus Merewether pajū
ryje, kur svečias iš Melbourne p. 
A. Pilipavičius buvo paprašytas pe
rimti kepsnių gaminimą,. Taigi puota 
tęsėsi dvi dienas, atseit pagal lietu

viškų vestuvių paprotį.
Reikia tikėtis kad per šias vedy

bas naujoji laiminga šeima pagyvins 
savo atsilankymu, mūsų lietuviškus 
pobūvius. Lauksime ir pasistengsime 
širdingai sutikti ir priimti savųjų 
tarpe, linkime laimingo ir gražaus 
gyvenimo.Maris Liepa priklauso Krem

liaus “naujajai klasei”, kurią su
daro aukštieji partijos pareigū
nai, menininkai ir raudonosios ar 
mijos vyriausieji vadai. Jie naudo
jasi visomis privilegijomis, perka
si specialiose krautuvėse, važinė
ja brangiomis mašinomis, turi va
sarnamius netoli, Maskvos. Liepa 
turi atskirą vilą menininkų kvar
tale, Peredelkino, 40 km. nuo 
Maskvos ir Važinėja užsienine 
mašina. (T.)

Patogios lovos
Viena baldų parduotuvė savo 

reklamoje paskelbė:
— Jeigu norite, kad giminės, 

pas jus nesisvečiuotų ilgiau kaip 
tris dienas, lovas pirkite pas mus.

Al.S.***

GROŽIS

Prof. M. Rericho (patarimai, e- 
są, išvykime šlykštumą, menkys
tę iš savo aplinkos ir pašaukime 
į svečius grožį. Iššluokime šiukš
les, voratinklius ne tik iš namų 
kampų, bet ir iš santykiavimų, 
žodžių, minčių, kad dvasiai bū
tų lengva kvėpuoti. Pagalvokim 
ne tik apie pietus, bet ir apie tai, 
kad nebūtų dvasiai nuodų, išmes 
kim ginčų, apkalbų nuodus ir
užleiškim džiaugsmo suolui gar
bingą vietą prie mūsų stalo.
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AUSTRAUUA RAUKUS
Antanu Laukaitis.

LIETUVIU LAIMĖJIMAI 
OLIMPIJADOJE.

» Šiandien 80,000 žiūrovų olimpi
niame stadijone ir milijonai televizi
jos ekranuose matė paskutiniosios 
Miincheno Olimpijados dienos baigia
mąsias uždarymo ceremonijas. Jos, 
dėl tų nelaimingųjų teroristinių įvy
kių buvo maža dalimi pakeistos ir dau
giau suprastintos, kas išreiškė ne tik 
olimpinio Mtincheno, bet ir visų Vak. 
Vokietijos gyventojų užuojauta, ir pa
garbą žuvusiems Izraelio sportinin
kams ir jų šeimoms, tuo pačiu ir visai 
Izraelio valstybei.

Vokietijos olimpijada su pasitai
kiusiu tokiu puikiu ir gražiu oru, bu
vo išbaigta iki paskutiniųjų smulkiau
sių detalių ir, neapsiriksiu pasaky
damas, ji butų buvusi kaip pati geriau
sia iš visų moderniųjų,siu laikų olim- 
pijadų. Teroristinis arabų įsiverži
mas sukrėtė ir labai stipriai sujaudi
no visa Vokiečių tauta. Teko man 
daug kalbėtis su įvairių pažiūrų, įvai
rių įsitikinimų ir įvairaus išsilavini
mo vokiečiu, ir klausinėti jų nuomonės 
apie visą šį įvykį. Be jokios abejo
nės jie labai žiauriai pasmerkė ara
bus teroristus ir be jokios abejonės 
jie visi pasakė, kad jeigu galėtu tai 
savomis rankomis likusius tris tero
ristus suplėšytų. Verkė moterys gat
vėse, jaudinosi visi dėl šių įvykių, 
tačiau dar ir dabar šis visas įvykis 
nėra pilnai patiektas visuomenei ir 
daug klausimu dar nėra išaiškinta. 
Vieni puola vienus„ kiti kitus, tačiau 
pati tikrovė, abejoju, ar bus kada nors 
pilnai viešumon paskelbta, nes po ma
no vieno privataus pasikalbėjimo su 
policijos pareigūnu, kuris pats tame 
visame įvykyje dalyvavo ir vėlesniu 
oficialių pareiškimų, gaunasi didelis 
skirtumas.

Šiandien visas tas pastatas, ku
riame vyko šie nelaimingi įvykiai, 
yra visis"kai uždarytas, ji saugoja 
ginkluota sargyba ir prie jo įėjimo 
durų yra padėta daugybė užuojautos 
vainikų iŠ įvairių pasaulio valstybių. 
Gaila tik, kad jų tarpe nesimato nei 
Sov. S-gos nei J.A. Valstybių, ku
rios atrodo nenori kištis į -žydų ir ara
bų ginčus. Po šio iyykio, jeigu Ame
rika ir pasmerkė šį įvykį, tai Sov.S-gos 
tas buvo padaryta tik po 12-kos va
landų ir tai labai trumpai. Per tą visą 
laiką Sov. S-gos sportininkai buvo jau 
pilnai susipakavę savo išvažiavimui 
ir visa, laiką laukė instrukcijų iš 
Maskvos kaip šiuo reikalu reikia lai
kytis.

Po iškilmingo ir griaudaus žuvu
siųjų pagerbimo ir 24-rių vai. pertrau
kos, kas vėliau gana nemažai atsi
liepė ir į pačią olimpijadą, žaidynės 
vėl prasidėjo, tačiau jau su ne tokia 
pakilia nuotaika, kaip kad buvo pra
džioje.

Lietuvių laimėjimai šioje olimpi- 
jadoje reikia laikyti labai gerais. Iš 
dalyvavusių 9-nių lietuvių ir atstova
vusių Sov. S-gą, Australiją, Braziliją, 
Lenkiją ir Vokietiją buvo laimėta du 
aukso medaliai, vienas sidabro ir jau
nasis Australijos Edis Palubinskas 
tik per vieną tašką turėjo nusileisti 
japonui del daugiausiai įmetusio olim
pijados metu krepšininko vardo. Aukso 
medalius laimėjo krepšininkas ir Sov.
S-gos krepšinio rinktines kapitonas 
Modestas Paulauskas ir kanačĮiškos 
dvivietės irklininkas Valdas Cesiū- 
nas, kai sidabro medalį gavo 800 me
tai bėgikė Nijole Sabaitė. Tik labai 
didelė nesėkmė jai atėmė aukso meda
lį, nes jos laikas, taip pat naujas 
olimpinis rekordas buvo tik dešimtoji 
sekundės dalis didesnis už laimėtoja 
ir tas buvo išaiškinta tik specialiu aparatų dėka. Kaip teko išgirsti dar 
prieš metus laiko jai buvo duota la
bai mažai vilčių ką nors atsiekti pa
čioje Sov. S-je, tačiau kietas darbas 
įrodė Nijolės laimėjimus, kurie tikrai 
dar greitai nesibaigs.

Jeigu skaityti irgi lietuvių, tai ne
galima oūtu, praleisti ir Lenkijos at
stovo rutulio stūmimo laimėtojo Vlado 
Komaro. Jis yra gimej 1940 
Raguvėlės dvare, Panevėžio apskri
tyje ir prieš karo pabaigą su tėvais 
išvyko gyventi į Lenkiją. Jo tėvai 
Lietuvoje buvo labai gerai' žinomi tur
tingi dvarininkai, kai pats tėvas taip 
pat buvo žinomas mūsų sportininkas 
lengva atletas. V. Komaras pastatė 
naują olimpinį rutulio stūmimo rekor
dą.

Didžiausias visų musų ir tuo pa
čiu vokiečių. komentarų nusivylimas 
buvo su K. Šapka, kuris dalyvavo į 
aukšti šokime. Beveik kone visi spor
tiniai laikraščių ir televizijos komen
tatoriai laikė šį Sov. S-gos sportinin
ką lietuvį iš Kauno (taip ji kaip ir 
kitus sportininkus, pažymint iš kurio 
miesto ir iš Lietuvos pristatydavo 
žiūrovams) vienu iš didžiausių konku- , 
rentų auks_o medaliui. Ir koks buvo jų 
visų ir musų nusivylimas, kai jis ne
peršoko kvalifikacinės nustatytos ri
bos. Vėliau, šnekantis su juo, jis pa
sakojo, kad tą aukštį jis labai lengvai 
besitreniruodamas peršoka, tačiau 
stadijone tuo metu vykę įvairių bėgi
mu, ir ypatingai finalai ir žiūrovai ko
ne visą laiką reiškiamos masinės ova
cijos, jo kojas kadare tiesiog švininė
mis ir jis negalėjo iškilti. Jis pats 
nežino kas jam atsitiko, ir tikrai gai
la, kad šis toks malonus, simpatiskas 
ir geras sportininkas netapo finaliniu 
laimėtoju, ką jis tikrai turėjo atsiekti.

Iš kitų mūsų lietuvių sportininku 
niekas geresnių rezultatų neatsiekė, 
nors į pirma dešimtuką savose šakose 
pateko R. Bitė ir R. Plungė.

Olimpinėms žaidynėms pasibai
gus, MŪncheno lietuviai viename resto
rane surengė pagerbimo vakarienę vi
siems olimpijados dalyvavusiems mu
sų sportininkams lietuviams ir užsie
nio svečiams. Jaukioje restorano sa
lėje susitiko Lietuvos, Amerikos, Aus
tralijos, Kanados, Italijos, Šveicari
jos ir kitų kraštų sportininkai lietuviai 
spaudos atstovai ir olimpijados sve; 
čiai. Apdovanoti mūsų laimėtojai gėlė
mis laimingai šypsosi ir draugiškai 
dalinasi įspūdžiais su visais kitais 
lietuviais ir juos vaišinančiomis ir 
užimančiomis vietinėmis . Vokietijoj lietuvaitėmis, daugiausiai studentė
mis ar jau, universitetus .baigusiomis. Muncneno lietuvių pirmininkas K. Au
sie jus, pasveikinęs svečius, žodį 
tarti pakviečia Dr. J._ Grinių, kuris pa
sidžiaugęs taip gražiais laimėjimais 
ir palinkėjęs ateityje visų kraštu, lie
tuviams sportininkams sportinę garbę 
ginti po vieną Lietuvos vėliavą, pa
kvietė išgerti šampaną ir sugiedoti 
“Ilgiausių Metų”. Malonus pasikal
bėjimai, įspūdžių dalinimasis, spor
tiniai išgyvenimų pasakojimai suar
tino skirtingų kontinentų lietuvius ir 
padarė per tas kelias valandas juos 
labai artimais bičiuliais. Štai, kaip 
ir visuomet, labai draugiškas ir ma
lonus Paulauskas, apsuptas gražiu 
vietinių lietuvaičių, lyg tai ir nenoro
mis pasakoja, lyg tai jam būtų gėda 
girtis, kad jo vadovaujama krepšinio 
komanda pirmą kartą krepšinio istori
joje nusodino nuo iki šiol buvusio 
aukso sosto amerikiečius krepšinin
kus (Apie tai parašysiu atskirai). Tai 
buvo rungtynės, kurių nei aš nei kiti 
mano kolegos krepšininkai ir krepšinio 
žinovai bei mėgėjai nėra iki šiol matę 
ir greičiausiai panašaus ko nors ne
matys. Modestas yra tikrai vertas to 
aukso medalio kurį jis asmeniškai iš
sikovojo ir, manau, kad savo vadova
vimu ir šalta krepšinio aikštėje oren- 
tacija, iškovojo ir visai Sov. S-gai.

Maloni ir visuometi besišypsanti 
geltonplaukė Nijolė Sabaitė, atrodo, 
daugiau kaip jauna labai kukli gimna
zistė, negu kad olimpine sidabrininke. 
Niekuomet negalima būtu, atspėti, kad 
ši graži bliondinukė galėtų būti pa
saulinė rekordininkė, ypatingai pama
čius kitas sunkaus svorio sportininkes 
atletes, iš kurių daugumas ir vyrą 
padaro labai mažu.

metais

Pietų Australijos “METRO” A., žemiau 16 metų krep
šinio pirmenybių čempionės. Is kaires į dešinę, klu
po: komandos kapitone - I. Rupinskaitė; treneris - S. 
Visockis, R. Rupinskaitė; stovi: P. Malnar, L. Jau- 
nutytė, R. Paškevičiūtė, J. Staugaitė ir S. Visockaitė; 
trūksta M. Luke. Nuotrauka A. Budrio.

Nelaimingasis, . lietuviško veido, 
šviesių plaukų K. Sapka atrodo savo 
ugiu daugiau panašus į krepšininką 
negu į aukščio šokimo čempij:oną. 
Nenorėdamas ir vėl kalbėti apie sa
vo nepasisekimą, jis kviečia mane ir 
vėl atvažiuoti į Vilnių, jo gimtinę, kai 
jo adresą galima ten labai lengyai su
rasti, nes Vilniuje yra tik du Šapkos, 
tai jo tėvas ir jis.

Rutulininkas R. Plungė atrotdo 
kaip sunkiaatletis, Gražiai nuaugęs, 
stambių pečių, jis maloniai aiškina 
lietuvaitėms koks yra sunkus rutulys, 
kai jį reikia nustumti už rekordinės 
ribos.

Aukso medalininkas irkluotojas 
V. Cesiūnas su malonumu visiems sve
čiams rodo savo pergales aukso meda
lį, kurį merginos bando taikinti prie 
papuošalu, tačiau olimpinis auksas 
jau nelabai taip tinka prie moderniškų 
“Mini”.

Svečių tarpe yra ir mano priete- 
lius, aprūpinąs mane nuotraukomis, 
nes aš fotografuoju spalvuotas filmas, 
tai Dr. R. Gaškas, su kuriuo dar Aus
tralijoje, per Amerikos lietuvių krep
šininkų vizitą, susibičiuliavome. Jis 
visiems svečiams pristato mūsų spor
tininkus, pasakydamas jų sportine ir 
gyvenimo charakteristiką. Pristačius 
mūsų visus svečius, Dr. R. Gaška 
pakviečia visus išgerti tostą uz~ Lie
tuvą.

Nuraminus alkį, prie gražių ir 
jausmingų lietuviškų dainų, praleidžia
ma kelios maloniai jaukios valandos, 
tam trumpam laikui suvedė šių skir
tingų pasaulio kraštu, lietuvius, pasi
džiaugti ir pasigerėti lietuviu sporti
ninkų puikiais olimpiniais laimėjimais.

Didžiulė nuoširdi visų svečių pa- 
dėka priklauso p. A. Grinienei už jos 

~ tą parodytą rūpestį, priežiūrą ir šias 
susipažinimo ir pagerbimo vaišes. Jos 
pastangomis ir musu olimpiniai laimė
tojai aikštėse s būdavo apdovanojami 
gėlėmis, kas būdavo jiems labai dide.- 
lė staigmena ir juos sujaudindavo kone 
iki ašarų.

Šiandien daugumas olimpijados .-£. . : , .dalyvių, tarp ir ju ir kone visi lietuviai Mergaičių jaunių komanda laimėjusi 
is Lietuvos, palieka Vokietiją ir grįž
ta prie savo kasdieninio gyvenimo, ku
rį pradės po dvieju savaičių pciolim- 
pinių atostogų, ko jie yra tikrai pilnai 
nusipelnę, nės pasiruošimo darbas, 
kaip pasakojo kiekvienas iš jų buvo 
labai sunkus ir vargingas, atėmeę ir 
daug energijos.

Malonu buvo ir man susipažinti 
ir susibičiuliauti su siais paskirų 
kraštų lietuviais, kurie ir visą olim
pijadą padarė daug įdomesne, nes 
visuomet buvo įdomiau stebėti tas 
varžybas, I ' ' ’ ’ ’ ”

SPORTININKUI DIENA 
ADELAIDĖJE

Adelaidės L.S.K. ‘ “Vytis” spor
tininkai kiekvienais: metais turi savo 
šventę - Sportininkų Dieną. Šiais me
tais ši šventė atšvęsta buvo 8 d. spa
lio mėn. sekmadienį. Šventė pradė
ta pamaldomis Sv. Kazimiero koply
čioje. Tolimesnė programa vyko Lie
tuvių Namuose. Čia tėvų komitetas 
dirbo iš anksto ir paruošė. skanius 
pietūs. Sportininkai varžybas pradėjo 
tinklinio rungtynėmis. Vyties tinkli
nio komanda (vyrų) turėjo draugiškas 
rungtynes su “Slavia” komanda. Rung
tynes kaž-kodėl tai buvo žemoko ly
gio, mūsų tinklininkai patyrė pralai
mėjimą.

Po šių rungtynių oficialiai spor
tininkų dieną atidarė Apylinkės. Val
dybos jaunimo reikalams narė B. 
Mikužienė.

Sekė jaunių berniukų iki 14-kos 
metų krepšinio rungtynės. Mūsų jau
niai* svečiais varžovais turėjo latvių 
berniukų komandą. Abidvi komandos 
parodė gerą žaidimą. Vytiečiai pralai
mėjo svečiams.

Už berniukų pralaimėjimą atsire
vanšavo jaunės krepšininkės taip 
pat rungtyniavę su latvikėmis. Nežiū
rint kad latvikės turėjo vieną steito 
rinktinės žaidėją savoje komandoje, 
mūsų jaunės buvo pranašesnės.

Per paskutines krepšinio rungty
nes savi žaidė prieš savus. Vyresnie
ji krepšininkai susitiko su jaunes
niaisiais. . Laimėjo vyresnieji.

1 Salėje vyko stalo teniso turny
ras. Čia varžėsi jauni žaidėjai, ne
senai dar suorganizuoti į komandą.

Tėvų komitetas visus alkanus 
vaišino pietumis ir įvairiais bazaro 
skanumynais.

Po varžybų buvo įteiktos dova
nos pavyzdingiausiai ‘treniruotes ir 
varžybas lankiusiems sportininkams. 
Taip pat gavo dovanų geriausiai me
tų bėgyje mėtę baudas krepšininkai. 
” \ i
Pietų Australijos “Metro” A grupes 
čempijohių titulą irgi buvo apdova
notą ,

Visi sportininkai ir svečiai spor
tininkai buvo pavaišinti prie gražiai 
tėvų ^komiteto paruoštų stalų.,,

Šiai šventei pasitaikė labai 
gražus nras% Šventė labai pavyko.. 
Buvo daug žiūrovų.. Varžybos vyko 
draugiškoje nuotaikoje ir visiems 
paliko geras įspūdis.

kuriose dalyvavo savieji.
***

SĖKMINGAI DALYVAVĘ...
„Tiesa“ rašo, įkad su 'gėlėmis ir linksmu 

maršu vilniečiai sutiko Lietuvos sportinin
kus, sėkmingai dalyvavusius Muencheno 
olimpiadoje.

J. aerodromą jų pasitikti buvo atvykę tas. 
atsakingi Lietuvos ir Vilniaus miesto ko
munistų partiniai ir kiti darbuotojai.

***
B.N.

Mokinukas, pamatęs artėjantį ddėlį šunį, 
suspiegė.

— Nebijok, nebijok, — sako mokytojas, 
— žiūrėk, kaip gražiai vizgina uodega.

— Aš šito galo nebijau... man baisus ki-

V. Junevičius
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HNEUM

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

Rašo v.s. B. Žalys.
Tąsa

Tunte veikė Skautų Kun.
gio,Skaučių Kun. Gražinos d-vės ir 
Sk. Vyčių “Trijų Kryžių” būreli s- 
Tunte narių- apie 60.

Tuntas kasmet suruošia< stovyk
las ir tankias iškylas į apylinkes.

MELBOURNE, VIC., Organizaci
niai bandymai pradėti 1948 m. Tuntas 
pradžioje pavadintas Viktorijos - 
Tasmanijos vardu, įsteigtas 1946. 
VI.6., tųntininku paskiriant ps. A. 
Liubinską. 1950 m. tuntininku pas
kirtas ps. J. Makulis, prie tunto įstei
gęs pirmąją savaitgalio mokyklą Aus
tralijoje ir išauginęs tuntą į didžiau
sią^ liet, skautų vienetą rajone su 

tuntui pasivadinu- 
vardu, vadovavo v.s. 
E. Pankevičius, ps. 
V. Adomavičius, o

virš 100 narių. 
1956-69 m. 

šiam “Džiugo” 
B. Dainutis, ps 
A. Talačka, s. 
nuo 1969 m. - ps. V. Stasiliūnas.

Skaučių skyriui 1950-72 m. va
dovavo ps. D. Qiedraitytė,? ps. L. 
Laisvenaitė, s. Cižauskiene^ps. D. 
J oku baus kaitė, v.s.v.si. R. Ziedaitė, 
ps. D. Dagienė.

Tunte veikia Jaun. vSkaučių 
“Vaidilučių”, Skaučių “Živilės”, 
Jaun. Skautų DLK Gedimino, Skautų 
L. Kun. Margio draugovės Jūros Skau
tų “Nidos” laivas su jūros budžiu 
įgula, Vyr. Skaučių “Audros” ir Sk. 
Vyčių v.s. A. Krauso vardo būreliai. 
1952-60 prie tunto veikė tautinių šo
kių grupė “Atžalynas”, 1966 m. yyr. 
skautės buvo sudarę pagarsėjusį 
“Rūtelių” kvartetą.

Tuntas, Liet. Namuose Melbourne 
turi savo bukla. Ruošia kasmetines 
stovyklas. Suruošė IV-ta Taut. Sto
vykla. (1958-59), II-ją (1965) ir IV-ją 
(1971) Rajonines stovyklas, atstova
vo LSB 1955-56 m. Člifford Parke,’ 
Vic., vykusioje Pan-Pacifiko džiam- 
borėje. -

SYDNEJUJE, N.S.W., skautiškojo 
gyvenimo pradžia padarė liet# skau
tės, kurias 1949.VII.29 į “Šatrijos 
Raganos” draugovę suorganizavo ra
jono vadeivė, ps. E. Laurinaitienė. 
1949.IX.10 čia įsteigtas N.S.W. - 
Queensland© tuntas, pirmasis tuntinin- 
kass. A. JakštasJ.950-71 m. Sydnejaus 
skautų vienetui nuo 1956 m. pasiva
dinusiam “Aušros” tuntu, vadovavo 
ps. I. Pranulis“, A. Plūkas, v.s. A. 
Kišonas, ps. A. Dudaitis, ps. A. Al- 
čiauskas, s. J. Zinkus, s. T. Rotcas, 
s.v.v.sl. S. Sankauskas, ps. V. Dei- 
kus. Nuo 1971 m. gegužes mėn. tuntui 
vadovauja ps.« B. Barkus. Skaučių 
skyriui vadovavo: s. E. Laurinaitienė, 
ps. L. Vetei^ienė, s. M. Osinaite- 
Cox, ps. L. Žalienė, v.s.v.sl. N. Gi
li enė.

Tunte veikė visa eilė vienetų. 
Siųo metu čia veikia Jaun. Skautų 
“Žalgirio”, Jaun. Skaučių “Šešu
pės”, .Skautų DLK Gedimino, Skau
čių “Živilės” draugovės, Vyr. Skau
čių “Šatrijos Raganos” ir Sk. Vyčių 
Geležinio Vilko būreliai.

Tuntas ruošia metines stovyklas. 
Rajono vadijos pavedimu suruošė I-ją 
(1960-61) ir III-ja, “Neringos” vardo 
(1967) rajonines stovyklas, atstovavo 
rajoną 1952-53 m. Greystanes, N.S.W. 
vykusioje Pan- Pacifiko džiamborėje. 
Tuntas pasižymėjęs skautiškos spau
dos leidime 1955-70 leido rajono 
skautų-čių laikraštėlį “Pėdsekį”, 
išleido vyr. skautėms skirtą “Vyres
niosios Skautės” ir sk. vyčiams - 
“Sk. Vyčių Vadovui” konspektus bei 
kt. Tuntas turi 7Vž akro stovyklavietę 
su stovykliniais pastatais. Kasmet 
ruošia pagarsėjusius kaukių balius 
liet, visuomenei. Prie tunto" ilgesnį 
laiką veikė taut, šokių grupė. Tunte 
narių - apie 100.

AKAOEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS
Skautai akademikai Australijos 

rajone pradėjo organizuotis apie 
1948 m.ASS ADELAIDES SKYRIUS įs
teigtas 1950.V.28, ps. V. Ilgūno ini
ciatyva. Jis buvo ir pirmasis skyriaus 
pirmininkas. 1951.71 m. skyriui vado
vavo ps. J. Vildžius, T. Zurauskas, 
J. Naujalis, ps. fil. dr. S. Pacevi- 
čienė, senj. B. Mockūnienė. 1972 m. 
skyriaus pirminnke išsirinkta ps. 
fil dr. J. Maželienė. 1952 m. skyriuje 
buvo 22 nariai, šiuo metu jų yra 11.

Akademikai remia vietos skautų 
tunta^ bei liet, kultūrines -švietimo 
institucijas, šelpė Vasario 16 gimna
ziją, lankė ligonis, ruošė “Kaziuko” 
muges, skaitė paskaitas visuomenei. 
Dalis skyriaus narių ėjo ar ir dabar 
eina vadovų pareigas rajono vadijoje 
ar “Vilniaus” tunte.

ASS VIC.-- TASMANIJOS SKY
RIUS įsteigtas 1952.VI.6., junj. A.K. 
Žilinsko pastangomis. Skyrius turėjo 
10 narių. 1952 m. gale skyriaus pirm, 
išrinktas ps. E. Pankevičius.

Skyriaus veikla rėmėsi gilini
mus! į akademines skautijos reika
lus, ruošė pobūvius, filmų vakarus, 
ekskursijas, šaukė sueigas. Ypač pa
minėtini 1956,57, 1958 ir 1959 m., 
Mt. Evelyn, suruošti akademiniai sa
vaitgaliai su išsamiomis paskaito
mis. Pavieniai skyriaus nariai reiškė
si kaip vadovai tunte 
organizacijose.

Skyrius nustojo 
1960 m.

ASS SYDNEJAUS

SENŲJŲ. SKAUTŲ ŽIDINIAI
MELBOURNE Senųjų Skautų 

Židinį suor-Liepsnojančios Lelijos
ganizavo v.s. A. Krausas 1950.XI.5. 
Jis buvo ir pirmuoju židinio tėvūnu.

1952 m. židinys prisidėjo prie 
būklo įrengimo, pravedė rūbų 
vajų Vasario 16 gimnazijai, 
sk. vyčiams skirtą, v.s. A.

“Vyčio

ir kt. lietuvių

veikęs apie

SKYRIUS įs
teigtas 1950.11.18. į jį įstojo 7 nariai 
Pirmininku išsirinktas ps. J. Jurskis. 
Skyrius, del tuo metu vyravusių sąly
gų, žymesnės veiklos neparodė ir 
apie 1951 m. (?) nustojo veikęs.

skautų 
rinkimo 
išleido 
Krauso redaguotą, knygą 
Tatai į’.

Židinys nustojo veikęs apie 
1961 (?) m.

SYDNEJAUS Senųjų Skautų Židi
nys suorganizuotas 1956.III.26., v.s. 
V. Kišono pastangomis. Pirmuoju ži
dinio tėvūnu išrinktas ps. Z. Staugir- 
das.

Senieji skautai remia “Aušros” 
tuntą, prisidėdami prie įvairių tunto 
darbų. Iš židinio eilių ne vienas va
dovas vėl įsijungė"! pareigas tunto ar 
rajono vadijose.

Židinys šiuo metu turi virš 20 
narių. Jiems vadovauja tėvūnas ps. 
V. Deikus ir kanclerė, J. Viliūnienė.

SKAUTININKŲ RAMOVĖS
1951. VII.15. Adelaidėje, atsi

lankius v.s. B. Dainučiui, buvo įs
teigta skautininkų ramovė, pirmininkų 
išsirenkant ps. K. Tymuką. Ramovė, 
atrodo, neilgai gyvavo. Žinių apie ją 
nėra išlikusių.

Melbourne skautininkai susior-

ganizavo apie 1950 m., vadovu išsi
rinkdami s. B. Dainutį. Nuo to laiko 
jie, kartas nuo karto .susirenka pa
bendrauti, padiskutuoti skautiškus rei
kalus. Daugelis ramovės nariu ėjo ar 
ir tebeina atsakingas pareigas rajono 
ir tunto vadijose. Pagal įsivyravusią 
tradicija naujieji skautininkai ramo
vės sueigose duoda įžodį. Ramovei 
nuo 1958 m. vadovavo s. Ą\ Bakaitis. 
1964 - ps. A. Pocius, nuo 1971 - ps. 
A. Kesminienė.

***
Džiugu sveikinti LSS Australijos 

rajoną, išvariusi ,25 metų veiklos 
barą. Tai ne eilinė sukaktis. Per tą 
laiką, per rajono vienetus perėjo šim
tai jaunųjų lietuviukų- lietuvaičių, 
kurių širdyse buvo žiebiama Dievo, 
Tėvynes ir Artimo meilės ugnis. To 
auklėjimo pasėkos matomos ir šian
dien - buvę nariais prieš 20 - 15 ar 
10 metų šiandien išdidžiai į sk antu
čių, J----—J~--------- ------------ —
nūs

d-ves atveda savo jaunuosius sū 
ir dukras.

Ilgiausių metų!

PASTABA: Šio straipsnio auto- 
yra paruošęs platesnį darbą apie 
Australijos Rajono 25-met(, ku

bus ^spausdinamas atskira knyga 
netikslumus

rius 
LSS 
ris . _ _________
vėliau. Sis straipsnis yra tos knygos- 
santrauka. Pastebėjus __ _
rašyti v.s. B. Žaliui, 9 Lloyd Ave., 
Yagoona, N.S.W. 2199.

***■

L. Vilimas Partizano mirtis

Iš Lietuvos partizany poezijos

Reiks traukti oblių uoliai, 
Pakol delne užčiupsi pūslę. 
Tokio kursto nedariau, iki šioliai- 
Į ji didis Tėvynės ainis gulsis.

Kaip kalsi paskutinę vinį —
Ir gailestis tau gerklę zmaugs, — 
Žinok: Tauta Jį, kaip didvyrį mini, 
Deja, varpai bažnyčią jam negaus.

- Palypėjęs ant užlų paveizdėk: 
Kur tos baltojo beržo storosios lentos, 
Aš tau pasakysiu, tiktai neliūdėk, 
Dirbsiva karsta, dėl Romo Kalantos.

c

Primuši “Amžiną Atilsį” ir kryžių, 
Vardo nebereikės - jisai švytės, 
Kaip rytmečio aušra 
Įdegintas motulės ašara.

Žiūrėk, pavasaris atbunda, saulė juokias, 
Ir upėse tuoj ižas pajudės.
Pakilk ir tujen, mano tėviške, 
Pakilk iš naujo džiaugtis ir žydėt.
Tave sukaustė ilgos, sunkios žiemos.
Tu kaip gražuolė mieganti buvai.
Žiūrėk, pėr dangų paukščiai mėlyni sugrįžta, 
Ir tu laisva išeisi džiaugtis su jais.
Žydės purienos gelsvos pakelėse,
Žydės žibutės mėlynam šile, 
Ir tu pajusi tave šaukiant — 
Gyvent jaunystės ir pavasario galia.

VL. DUMČIUS

GRABDARYS IR SŪNUS

Nebuvo jisai gi, prie pinigo, 
Dengės vardu komjaunuolio, 
Nešiojo širdy pašaukimą kunigo. 
Priobliuok jam skiedrų, dėl amžino

Palypėjęs, ant užlų paveizdėk: 
Kur tos baltojo beržo storosios lentos. 
Aš tau pasakysiu, tiktai neliūdėk, 
Dirbsiva karstą dėl ROMO KALANTOS.

***
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Pranešimai DAINOS CHORO METINIS KONCERTAS
CANBERRA

S.m.;rugsėjo mėn._ 8 d. Canberros 
ligoninėje mirė 56 metų amžiaus vė
žiu Juozas Lukoševičius kilimo 
Skriaudžių bžk. Veiverių valš. Mari
jampolės aps., Kadangi" Canberroje 
apsigyveno tik prieš 4 metus tai ben
druomenėje ne visiems buvo žinomas. 
Buvo’ viengungis, turtų nepaliko> ne 
testamento tik, berods, banke 1700 
dolerių.

Kas daugiau žinote apie jį ar pa
žįstate iš Lietuvos malonėkite 
nešti šiuo adresu:

P.D.
20 Janz Cres.,
Griffith, A.C.T. 2603.

***
PRANEŠIMAS

į artėjantį Dainos Choro metinį 
Koncertą - Balių, kuris įvyks š.m. 
lapkričio mėn. 11 d. Farther O’Reilly 
Memorial Hall Auburn, bus siuntinė
jami asmeniški pakvietimai, tačiau 
dėl adresų stokos nebus įmanoma pa
siektu visus Sydnėjaus lietuvius.

Šiuo iš anksto atsiprašome visų 
tų kurių asmeniškais laiškais nega
lime pakviesti i musų Koncertą.

Nuoširdžiai kviečiame ir lau
kiame visų tautiečių iš arti ir toli 
atvykstant į mūsų metinį Koncertą - 

Balių. Dainos Choro Valdyba.
***

pra-

ADELAIDE - TAUTOS FONDAS
Tautos Šventes proga, 10.9.72, 

surinkta $106.80 aukų Tautos Fondui.
Taip pat kalinčių Turkijoje Bra

žinskų sąskaiton gauta iš Ramovėnų
■ $42.00, ir iš “Ramovės” Valdybos 
$50.00 čekis.

Visiems aukotojams, ir tuo pa
čiu gerbiamiems Jląmovėnams, NUO
ŠIRDŽIAUSIAS AC1U!

Tautos Fondo Atstovybė Pietų
Australijai***

PRANEŠIMAS
A.L. Katalikų Kultūros Draugija 

praneša, kad “Tėviškės Aidams” 
paremti balių rengia puošnioje salėje 
Bankstown Square Shopping Centre 
š.m. 28 spalio Šeštadienį,7 vai. 30 min. i 

vakaro.
Modernus pastatas, daug vietos 

auto mašinoms, netoli geležinkelio 
stoties, North Terrace - Bankstown.

Geras orkestras, kuris linksmins 
iki 1 vai. ryto, programa, geras bufe
tas, turtinga loterija ir kitos prašmat
nybės. Bus gera proga atnaujinti pa
žinti • ir linksmai praleisti vakarą.

Įėjimas į salę per “World Fare” 
priekines duris virš “World Fare” 

restorano.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Sydnejaus skautų tėvų komitetas 

suruošė Inglęburne linksmą geguži
nę. Atsilankė daug žmonių. ^Galima 
buvo susitikti ir tokių tautiečių ku
rie kitur niekur neina.

Teko nugirsti netolimų kaimynų 
tokį pasikalbėjimą: “Sveikas Basty, 
ko tu čia atvykai. - su lietuviais susi
tikti ar medžių pasižiūrėti? Tavęs 
jau dešimtis metų kaip nemačiau lie
tuvių tarpe”.

— “Aš, kaimyne, atvykau į gegu
žinę, kur žmogus gali ir lietuvių ir 
medžių pamatyti ir dainų išgirsti ir 
saulės spinduliu pasidžiaugti, ne
mėgstu tų vietų kur lietuviai tik ba- 
jraisi, o čia kaip matai tik linksmina
si”.

iš. tikrųjų gegužinių ir kitokių iš
kylų turime taip maža, o žmonės jas 
mėgsta. Skautams ačiū už gražiai 
suruoštą gegužinę ir laukiame kitos.

***

Sydnejaus Literatų Būrelis p. 
Slavėnų bute praeitą šeštadienį turėjo 
susirinkimą, be kitų pasitarimų nu
tarta ruošti sekančių metų pradžioje 
literatūros vakarą Sydnejuje. Sveiki
name toki nutarimą ir lauksime Lite
ratūros vakaro.

♦**
Praeitą savaitę grįžo iš Europos 

Jūratė Reisgytė P'.L.J.K. -Sydnejaus 
Skyriaus pirmininkė. Ilgas atostogas 
turėjo Vokietijoje, kur yra jos gimi
nės, grįžusi ilsisi po laimingos 
kelionės.

***

LAPKRIČIO 11 D. 7 V AL. V AK. 15 PARK RD., AUBURN

viams $2.00.

A.L.K.K. D — ja maloniai kviečia visus į
"TĖVIŠKĖS AIDU”

SPAUDOS BALIU.

Bankstown Square Shopping Centre — Banksia Room Hall
S.m. spalio 28 d. šeštadienif Pradžia 7.30 vai. vak.

Įėjimas $3.00 asmeniui, pensininkams ir nedirbantiems mokslei

LIETUVIU.LAIOOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

17 RAILWAY POE

FAIRFIELD, N.S.W

TEL. 72-5401. Veikia visas 24 valandas per para,

BRISBANE 
Tautos Šventės Minėjimas

Kaip jau buvo spaudoj minėta 
dėl čia įvykusių šiokių bei tokių 
nesklandumų ypatingai vietos apy
linkes valdybai atsistadyninus, veik 
musų Šventės išvakarėse, naujoji 
apylinkės valdyba, kad ir pavėlavus, 
visi turime pripažinti, kad pagal tuo 
metu susidariusias aplynkybes bei 
sąlygas, suruošė gana įspūdingą mū
sų Tautos Šventės minėjimą.

Rugsėjo 30-ta d. Ashgrove salė
je tarp įprastų, matėsi ir labai retai 
tokiomis progomis matomų veidų.

Labai energingas naujasis pirmi
ninkas - p. Miškinis trumpu žodžiu 
minėjimą atidarydamas, apibudino 
Dienos reikšmę, ypatingai kvietė vi
sus į solidarumą, vienybę, susiklau
symą. Pagerbiant žuvusius ir tebe- 
žustančius uz Tėvynės laisvę, kaip 
staigmena, scenoje pasirodė moterų 
oktetas ir jautriai sugiedojo - “Kovoj 
Jūs Jau Žuvot”.

Dienos paskaitininkas - V. Ka- 
ciūnas trumpoj ir įdomioje paskaitoj,Sekmadienį spalio 15 d. į M.P. 

redakciją, atsilankė p. Klemensas 
Preikšas nesenai atvykęs iš Argenti

nos. M.P. adresą jis įgavęs iš Ar* Namas yra gerame stovyje ir iki lap- 
gentinos Balso . Australijoje gyve- fcūčio 28 d. yra išnuomuotas už $25 į 
nimas jam patinkąs ir jis čia ruošiasi savaitę.

apsigyventi, atsiimti iš Argentinos gu sios nuosavybės nupirkimu 
yra išsprendžiamas buto Liet. Namų 
administratoriui klausimas. Taip paL 
padidėjus Lietuvių Namų žemės plo
tui daugiau kaip ketvirtadaliu, paleng
vės išspręsti baro perkėlimo į tinka
mesnes patalpas bei automobilių par
kavimo problemas.

savo seimą: žmoną ir du sūnus. Nori 
plačiau pažinti Australijos lietuvių 
gyvenimą, užsisakė metams “M.P.*'

Mielam tautiečiui linkime greito 
ir gero Įsikūrimo Australijoje.,

S—gos Valdyba nupirko nuosavy
bę visos Adelaidės Lietuvių Bendruo
menės naudojimui. Rugsėjo 25 d. bu
vo pasirašyta pirkimo sutartis ir įmo
kėta $1,400 depozito. Likusi suma 
— $12,600 — turi būti sumokėta, kai 
bus sutvarkyti nuosavybės pervedimo 
dokumentai. Nuosavybė randasi užpa- . . „ _ .
kalyje Lietuvių Namų, 16 Gray St. bent valandėlei sugrązįno mus musų 
Sklypas - 50’4” x 138” - turi Įvažia- širdyse ir mintyse ten prie Nemuno 
vimus iš Gray St. ir iš Oxford St. kur mūsų bočiai bei prabočiai karia- 

---  --- ----------——-- VO'° kent;4jo ir tebekenčia už Lietuvą 
Tėvynę.

Meninė programa pravesti buvo 
pakviestas Bronius Butkus. Jojo 
pariebintus, kaip jau čia visi žino
me, priedus priedelius, publika suti
ko gana garsiais plojimais. Scenoje 
pirmas pasirodė musų žvaigždutė - 
Rimantukas su eilėraščiu - “Lie
tuva tu mano ir Vaidilos sapnas”. 
Po to P. Stankūniene V. Lorencui 
pritariant vargonais padainavo solo 
- “Plaukia sau laivelis” ir “Vaka
rėlis tylus”, P. Kviecinskas jautriai 
paskaitė Tėvynės ilgesio temą iš sa
vo kūrybos, Moterų oktetas padaina
vo: “Už Gimtines iklonių, rudenio 
lapai” ir “Subatėlė”. Galiausiai V. 
Lorencas išpildė vargonais savo kū
rybos - “Tėvynės garsai ir malda”’.

Ir galiausiai sekė visų bendras 
pasilinksminimas iki labai vėlyvos 
nakties. Išsiskirstydami nevien džiau
gėmės, bet ir stebėjomės mūsų nau
jos valdybos apsukrumu, kad "ji per 
dvi savaites savo egzistencijos su
gebėjo padaryti tiek daug ir taip nuo
taikingai pravesti. Su pagerintais nu- jį, 
sįteikimais, laukiame iš Jūsų ir g, 
ateityje tokios pat energijos ir sėk- g. 
mes. m.

Vienas iŠ plakatu puošusių Liet. 
Namų sales sienas “M.P.” ba
liaus metu Melbourne.

Foto N. Butkūnas.

Bronius Butkus. Jojo

***

M.L. KLUBAS.
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MELBOURNO LIETUVIU.KLUBAS
atidarymas didžiojo LIETUVIU. NAMlį remonto piniginį vajų, malo
niai kviečia visus Melbourne ir apylinkių tautiečius į

METINI LIETUVIU. NAMU

įvykstantį 1972 m. spalio men. 28 d.
LIETUVIU NAMUOSE.

Šokių kapela, vakarienė ir t.t.
Gėrimais prašome pasirūpinti iš'anksto'f"^

Pakvietimus įsigyti ir stalus užsakyti prašome pas p.p.BR. VINGRI 
L: 81 4737 ir J. PELENAUSKĄ, TEL: 560 5376.

klimelis.
JAU TRECIAS ŽENKLELIS

Kaip matyti iš Chicagos ,,Draugo“, tūlas 
A. Beteška pradėjo platinti dviejų rūšių 

’ spalvotus ženklelius su Romu Kalanta, 
t Ženkleliai turėtų priminti pasauliui Lietu

vos laisvės šauksmą.
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