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SOVIETU AGRESIJA
"The New York Times’* 1972 

spalio 7 d. laidoje atspausdino Esti
jos Generalinio Konsulo New Yorke, 
Ernst Jaakson’o, tokio turinio laišką:

“Rugsėjo 17 d. spaudos žinio
mis, Sovietų Sąjungos Užsienių Minis
tras Andrėj Gromyko pasiūlė Jungti
nių Tautų Generalinei Asamblėjai 
svarstyti z"atsisakymą vartoji jėgą 
tarptautiniuose santykiuose’’, tačiau

VLIKO PIRMININKAS PAS J.A.V. 
PREZIDENTĄ,

Vliko Pirmininkas Dr. Juozas K. 
Valiūnas, ponios Nixonienes pakvies
tas, spalio 27 d. dalyvavo jos priemi- 
me Baltuosiuose Rūmuose. Į šį pri
ėmimą buvo pakviesti tautinių grupių 
atstovai ir žymesniųjų laikraščių re
daktoriai. Dr. Valiūnas, nors ir trumpą 
turėjo progą pasikalbėti su prezidentu 
Richardu Nixonu ir priminti jam Lie
tuvos okupaciją ir tautos siekimus 
atgauti jai sovietų sužlugdytą laisvę. 
Nixonas gana jautriai atsiliepęs į tai 
ir pareiškęs, kad jam esanti labai 
gerai žinoma sunki ir skirtinga Balti
jos valstybių Padėtis., palyginės ją su 
kitomis Europos valstybėmis. Ponia 
Nixoniene mielai prisiminusi savo su 
p. Valiūnu susitikima Čikagoje, lie
tuvių tautinių šokių šventėje.

LIETUVOS BYLA 
POPULIARĖJA

Prel V. Mincevičius, Eltos biu
letenio italų kalba redaktorius, pra
neša apie nepaprastą Lietuvos išpo
puliarėjimą visoje Italijoje. Per trum
pą laiką jis jau esąs surinkęs per 
1000 iškarpų, kurios sudaro net tris 
didelius tomus. Ypatingai Vatikanui 
tai sudaro didelį poveikį, Lietuvos 
atžvilgiu. Per komunistų spaudą Mask
va visomis išgalėmis stengiasi at
sverti Maskvai priekaištingus ir ne
palankius laisvojo pasaulio spaudos 
balsus. Tačiau tais, labai dažnai ne
vykusiais savo bandymais, į kuriuos 
įkinkyti ir Paleckis ir Banionskis ir 
kiti, išsaukia dar didesnę reakciją.

*** r
Okupacinė Lietuvos valdžia la

bai rimtai susirūpino nepaprastai iš
plitusiu girtuokliavimu, ypač kad dau
giau geriama naminė degtinė, o ne so
vietinė - valstybinė. Namines vary
mui sunaikinama gana daug duoninių 
grudų, kurių ir taip neužtenka maistui.

***

NAUJAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS

Spalio men. gale išėjo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos leidžiamo 
ŽINIARAŠČIO pirmas numeris. Jame 
yra trumpas S-gos pirmininko Antano 
Saulaičio, SJ žodis, o po jo - žinia
raščio redakcijos pasisakymas. Turi
ny visa eilė jaunimui rūpimų klausi
mų. Žiniaraščio redakcija sudaro vien 
mergaites: Emilija Pakštaitė - redak
torė, Mirga Serepkaitė, Ina Stravins- 
kaitė, Rita Kekštaitė, Rita Ę1 ienai t ė 
ir Aušrinė Karaitytė - narės. Žiniaraš
tis pasirodysiąs kas mėnuo. Sveiki
name gyvai pulsuojančią jaunąją Są
junga, kurios vadovybę sudarot Anta
nas Baulaitis, SJ, pirmininkas (gyv. 
Brazilijoje), Nelida Zavickaitė (gyv. 
Argentinoje), Edmundas Andriuškevi
čius (gyv. Urugvajuje), Emantė Mi- 
kučkytė ir Vilnius Ambrozevičius (gyv. 
Brazilijojei...........

pridėjo, kad tatai neturėtų “paliesti 
tautų teisės’’ kovoti už savo nepri 
klausomybę “visomis priemonėmis”.

Kada gi pagaliau Sovietu Sąjun
ga pradės praktikuoti tai, ko ji kitus 
moko?

Sutarties tarp Estijos ir Sovietų 
Sąjungos nuostatai specialiai išvar
dino atsisakymą nuo agresijos, pa
garbą teritorijos neliečiamybei, ir 
Sovietų Sąjungos nesikišima Į Esti
jos vidaus reikalus. Tačiau tos su
tarties Įsipareigojimas nesustabdė 
Sovietų Sąjungos nuo įsiveržimo į 
Estijos1’ teritoriją, jos okupavimo ir 
neteisėto aneksavimo. Tokio pat li
kimo susilaukė Latvija ir Lietuva, su 
kuriomis Sovietų Sąjunga turėjo pana
šias sutartis. ' (

Estija neturi balso Jungtinėse 
Tautose. Estijos gyventojai niekad 
nebalsavo už prisijungimą prie Sovie
tų Sąjungos, o dabar jiems nepripa
žįstama teisė į nepriklausomybę.

Kada gi Jungtinės Tautos iš
kels į viešuma, faktus ir dokumentus, 
liečiančius sovietų agresiją”.

***

LENKAI APIE MUS.

Plačiai žinomas: Paryžiuje lei
džiamas lenkų žurnalas “Kultūra” sa
vo š.m. Nr. 5~ įdėjo ilgoką straipsnį 
apie Lietuvą ir lietuvių veiklą. Straips
nio autorius E. Ž;
lietuviškai, atidžiai seka lietuviu 
spaudą ir gerai orientuojasi musų gy
venime'".

Autorius plačiai aprašo Vliką, 
kaip lietuvių pasaulinį politini centrą, 
šiltai atsiliepdamas apie jo pirminin
ką Dr. J.K. Valiūną, ypač ryšium su 
jo*' atsilankymu Toronte* kur lietuvių 
visuomenei padaręs pranešima apjė 
savo veikla^ (atrodo, “Tėviškės Ži
burių” informacija). Paminėjo Dr,. 
Valiūno dažnas keliones į užsienius, 
ypač pabrėždamas keliones į Azijos 
kraštus, apie kurias, girdi, pasklidę 
gandai, kad jos buvusios ne vien tu
ristinio pobūdžio. Autorius aprašo 
Bražinskų žygį, Simo Kudirkos trage
diją, religijos persekiojimus ir kitus 
įvykius. Pamini Vliko ruošimąsi Eu
ropos Saugumo Konferencijai, Fili
pinuose veikiančių radijo programų 
transliacijas Sibiro lietuviams ir kt.

Sustojęs ties dabartine padėtimi 
Lietuvoje, p. Zagiel rašo: “Vaizduo
jant padėtį Lietuvoje* negalima jos: 
lyginti su Amerika arba Vakarų Euro
pa. Skirtumas: yra per didelis. Jau 
lengviau yra pravesti i paralelę tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Krautuvių aprū
pinimas : Vilniuje yra blogesnis negu 
Lenkijoje, o priespauda sunkesnė. 
Lietuvis, atsidūręs Lenkijoje, pergy
vena tarytum apsvaigima laisve, pa
našiai kaip lenkas patekęs į. Vakarus”.

Paliečia lenkų mažumos: Lietu
voje statistiką ir kultūrinį gyvenimu. 
Lenkų tautinė grupė Lietuvoje pamažu 
tirpstanti - rytų pasienyje lenkai esą 
surušėja, o vakarų - sulietuvėja. ;

įdomi autoriaus pastaba, kad iš 
Lietuvos į laisvąjį pasaulį atvykę 
turistai “nieko nepasakoja, nieko ne
žino” apie politinę padėtį krašte. 
Tačiau, sako autorius, toks “neži
nojimas” kartais daug pasako.

E. Zagiel, gerai, mokąs 
atidžiai seka lietuviu

PROPAGANDINES MOKYKLOS
Šiemet okup. Lietuvoje komunis

tai turės 566 politinės propagandos 
mokyklas. Jas lankysią per 2000 ko
munistų ir nekomunistų. Gerai paruoš
tų aktyvistų, propagandos dėstytojų, 
busią 1232/ Daugiau kaip 1000 dės
tytojų esą su aukštuoju mokslu ir 700 
turį daugiau kaip dešimt metų dėsty
tojų stažą. (“Tiesa”. 1972.X.6).

■

"ŠUOLIS Į LAISVEį” V. Baltučio 3-jų veiksmų su epilogu drama apie Simo Ku
dirkos bandymą^ištrukti į laisvę.

Scena iš trečio veiksmo pabaigos. Amerikiečiai perduoda Simą rusams. 
Iš kairės: kap. Eustis - V. Opulskįs: Leit. Pakos - J. Neverauskas, Burkai - 
V. Baltutis^ Simas Kudirka - N. Skidzevičius: Vasil - B. Rainys.

(žiūr. aprašymą 4 psL)

MELAS DIPLOMATINĖJE TARNYBOJE
LIETUVOS DIPLOMATIJOS SEFAS
S. LOZORAITIS YRA PASIUNTĘS 

JUNGTINIU. TAUTU. GENERALINIAM 
SEKRETORIUI Sį RAŠTĄ:

Jungtinių Tautų XXVII-ajai Gene
ralinei Asamblėjai Sovietų Sąjunga 
yra pateikusi nutarimo projektą, ku
riuo einant Organizacijos nariai pasi
žadėtu nevartoti jėgos ir grąsinimo 
tarptautiniuose santykiuose.

Ryšium su pasiūlytu projektu so
vietų delegatas yra padaręs šitokį 
keistą pareiškimą:

“Gilus prisirišimas prie taikos 
yra organiška savybe būdinga socia
listinių respublikų sąjungai, kurioje 
laisvu noru dalyvauja lygiateisės tau
tos ir jungia savo; pastangas kūrybi
nei veiklai bei savo gerovei. Tai są
jungai yra svetimi užgrobimų karai ir 
kitų tautų priespauda**.

Aš tikiuosi, kad atsiras delega
cijų kurios rūpindamosios Jungtinių 
Tautų moraliniu autoritetu, atkreips

NIXONAS SU LIETUVAITĖMIS

Dienraščiai - “The New York 
Times”*! “The Washington Post” ir 
New Yorko “Sunday News”, savo spar 
lio 29 d. laidose pirmuose puslapiuo
se įdėjo prezidento Richardo Nixono 
su būriu lietuvaičių nuotrauką»Po ja 
parašytą: “Preizidentą Nixona svei
kina lietuvės moterys, apsirengusios 
savo tautiniais drabužiais, kuomet jis 
atvyko į Clevelando aerodromą”.

***
PABĖGO RAKETĘ EKSPERTAS.

AP žinių agentūra pranešė iš 
Genoa, Italija, kad ten iš_sovietu tu
ristų grupės išsiskyrė inž. Longinas 
Morkūnas, Jono s.,; 45 m. amžiaus, pa
prašė Italijos vyriausybę egzilio tei
sės ir leidimo vykti į JAV. Italų poli
cijoj žiniomis, Longinas Morkūnas 
yra raketų ekspertas, vadovaująs 
Sovietų rakėtų įmonei Vilniuje.

(Tą žinią paimta iš Philadelphi- 
jos “Evening Bulletin” 1972 m., 
spalio 17 d.).
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Asamblėjos dėmesį į-tai, kad sovietų 
valstybė yra dažnai vartojusi jėga 
bei grąsinimus jėga ir kad tokie veiks 
mai sudaro tos valstybės: politikos 
priemones: nuo pirmųjų jos egzistenci
jos,taip pat pagrįstos jėga, dienų* 

Iš savo pusės aš laikau sau pa
reiga priminti Jungtinėms Tautoms, 
jog aukščiau paminėto neva pacifis
tinio pasiūlymo autorius, sovietų yy- 
riausybė, tebelaiko Lietuva karinėj 
okupacijoj ir tebetęsia lietuvių tau
tos priespaudą. ;

Si padėtis yra paseka agresijos, 
kurią Sov. Sąjunga įvykdė prieš Lie
tuvą, sulaužydama tarptautinės teisės 
nuostatus bei pasirašytas sutartis.

Taip sulaužytos sutartys yra šios:
1. Taikos sutartis iš 1920 metu 

dienos. ;
2. Nepuolimo; Konvencija iš 1926

metų rugsėjo 28 dienos.
3. Generalinė sutartis dėl atsi

sakymo nuo karo (Briando-Kellogo 
Paktas) iš 1928 metų rugpiūcib: 27 
dienos.;

4. Konvencija dėl agresijos api
būdinimo iš 1933 metų liepos 5 die
nos.

5. Savitarpio pagalbos sutartis 
iš 1939 metų spalio 10 d.;

Kitos dvi Baltijos: Valstybes, 
Estija ir Latvija, turėjusios: tas pa
čias saugumo garantijas, nustatytas 
identiškose sutartyse, buvo ; taip pat 
užpultos ir okupuotos.

Šie jėgos pavartojimų ir grąsini- 
mų jėga bei prisiimtų tarptautinių 
prievolių pažeidimų, kuriais Sovietų 
Sąjunga yra nusikaltusi, sąrašas, ■ 
toli gražu nėra pilnas. Rytų ir Centro 
Europos padėtis yra tam akivaizdus 
įrodymas.

Pranešdamas tai, esu įsitikinęs, 
kad tuo patarnauju tiek teisingai Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo 
bylai, tiek teisingumo dėsniams, ku
rių gerbimas privalėtų pasidaryti Jung
tinių Tautų akcijos realiu veiksniu.

Šia proga noriu pabrėžti, kad jau
čiuosi padrąsintas Jūsų Ekscelenci
jos pastarųjų pareiškimų, kuriuose 
pasisakėt už Namibijos (Pietvakarių 
Afrikoj) tautos: nepriklausomybę ir 
paskelbėt, jog eidamas savo pareigas, 
siekiat būti bešališkos budrios pa
saulio sąžinės išraiška, neatsižiūrė
damas jokios valstybės galingumo.

1



ALB TARYBOS SUVAŽIAVIMAI

Daug dėmesio kreipiame į Lietu
vių^ Dienu meniną ir sportinę dalį . ir 
gal per mažai į ALB Tarybos suva
žiavimus. Meniniai, kaip ir sportiniai, 
vienetai ruošiasi ilgai savo pasiro
dymams, todėl ir jų pasirodymai yra 
malonus ir džiuginanti. ALB Tarybos 
suvažiavimams mažai kas ruošiasi, 
du metu nieko neveikę ir dabar 
iš naujo perinkti atstovai tariasi vis
ką žiną. Jei kuris ir ruošiasi tai tik 
kritikai, pareikšti savo nepasitenki
nimą, bet jokių būdu ne pozityviam 
planui, ne darbui ar naujam įsiparei
gojimui.

Tarybiniai suvažiavimai yra gy
vybinės reikšmės įvykiai mūsų Ben
druomenės gyvenime: čia renkama yra 
ALB Krašto Valdyba, be abejo, tai 
labai svarbus uždavinys išsirinkti 
gerą valdyba,. Be šito pagrindinio už
davinio yra visa-eilė kitų: administra- 
tyviniai, kultūriniai, politiniai ir kt. 
Ir jeigu šitiems uždaviniams atlikti 
mes iš anksto neplanuojame, nesi
ruošiame, tai kaip galime norėti kad 
Tarybos suvažiavimai būtų geri, na
šūs, darbingi?

Blogiausiai yra tai, kad mūsų 
atstovai jaučiasi esap įsipareigavę 
tik šiam vienam suvažiavimui. Suva
žiavimui pasibaigus, jie nebejaučia 
jokių ekstrą pareigų bendruomenei, 
jokios iniciatyvos sugrįžę į savo apy
linkę nebeparodo. Tuo būdu Taryba 
tampa pati neveikliausi institucija 
mūsų ir taip jau ne perdaug veiklioje | 
Bendruomenėje. Todėl, nenuostabu, i 
kad atvykę atstovai į suvažiavima jie ' 
neturi ką pasakyti, jie neturi jokių ■ 
apgalvotų pasiūlymų, betgi pasiro- i 
dyti reikia kad atstovauji savo apy- ■ 
linkę, taigi kalba. Neužtenka 2-3 
minučių, dažnas pradeda istoriją nuo 
pasaulio sutvėrimo, jis vartoja argu
mentus dešimt kartų jau prieš jį pa
sakytus, jis gali kalbėti puse valan
dos ir daugiau. Savaime suprantama, 
kad toks suvažiavimas jau nieko gero 
duoti nebegali, pasitenkinama tik 
Krašto Valdybos išrinkimu, o pro 
kitus dalykus tik prabėgom praeina
me.

Kadangi atstovai nėra pasiruo
šę ir todėl nėra pajėgus ką nors po
zityvaus svarstyti, tai paprastai visa 
energija yra nukreipiama į Krašto 
Valdybos ir į bendruomenes laikraščio 
kritiką. 1

Opozicija turi būti ir be jos ne- I 
galūnę apseiti tol, kol esame demo- g 
kratais, bet reikia žinoti kad ir opo- 1 
zicija turi turėti savo paruoštus pla- J 
nūs, savo programą, savo konkrečius j 
pasiūlymus, kuriuos būtų galima svars-8 
tyti suvažiavime. Nesvarbu kas kal
ba pozicijos ar opozicijos žmogus, 
svarbu kad jo mintys yra realios ir 
jis žino būdus kaip jas galima įgy
vendinti. Bet kai žmonės kalba neži
nodami reikalo, tam nepasiruošę, ta
da tik laika gaišina ir nervus kitiems 
gadina.

Norėtųsi tikėti kad į si Tarybos 
suvažiavimą atvažiuos atstovai gerai . 
susipažinę su svarstomais dalykais 
ir pilnai supratę savo atstovo parei-. 
gas ir uždavinius. am>

KRAŠTO TARYBOS ATSTOVU 
APGYVENDINIMAS IR ADRESAI.
Krašto Valdyba dar vis nėra ga

vusi iš visų Apylinkių ir Seniūnijų 
sąrašus atstovų su pilnais adresais 
ir pranešimu ar nakvynė reikalinga.

Apylinkių pirmininkai, seniūnai 
ir seimo nariai taip pat prašomi pra
nešti ar nakvynė reikalinga. Šituos 
davinius prašome pasiųsti Krašto Val
dybai ir p. A. Bučinskui, 63 Oxford 
St., Bankstown, N.S.W. 2200 ( Lietu
vių Dienoms Rengti Komiteto Apgy

vendinimo Komisija).
Krašto Valdybai reikalingi adre

sai, kad galėtų pasiųsti pažymėji- 
muS* A.L.B. Krašto Valdyba.

. Musų: p.ąstogė 45,1972.įl..'l 3 < PšL 2

“Dainos” dalinta

PRADŽIA IR PABAIGA.

Iš jau laikraščiuose spausdintų 
paaiškinimų galėjome susidaryti ne
blogą vaizdą, kokio masto parengimų 
L.D. galime tikėtis. Žinome, kad tuo 
pat metu vyks Sporto šventė, ALB Ta
rybos atstovų ir studentų suvažiavi
mai. Tačiau turime neužmiršti ir ki
tų, su L.D. tampriai susijusių, įsipa
reigojimų.

“Kas Dievo Dievui, kas Cieso
riaus Ciesoriui” - prieš pradėdami 
L.D. renkamės pasimelsti į Lidcombes 
bažnyčią. Gausiai dalyvaująnt iš vi
sos Australijos suskridusiems lietu
viams. Šv. Mišias atnašaus lietuvis 
kunigas, giedos Sydnėjaus 
choras. į pamaldas atvyksta ir Syd
nėjaus vyskupas J.E. Vysk. E.F. 
Kelly. Be abejo, su vyskupu eina ir 
jo palydovai ir ne retai laikraščių 
korespondentai. Taigi su malda pra
dėsime L.D., kuriose turėtumėm kiek 
galint skaitlingiau dalyvauti.

Šventoriuje, L.D. informacijos 
darbuotojos (plačiau kitame numery
je) padės ir paaiškins iš kitu vietų 
atvykusioms lietuviams, kur, ką ir 
kaip surasti. Tai bus lyg ‘pirmoji 
pagalba”, svetimame mieste.

L.D. užbaigiame Naujųjų Metų 
sutikimo baliumi Chevrono viešbutyje 
(N. Metų balių ruošia ir sporto klubas 
“Kovas” - Newtowne). Šiuo metu 
komitetas gauna naujų užklausimų 
apie tat balių, atrodo visi supranta, 
jei jis vyksta puošniame viešbutyje, 
tai ir mes patys turime tinkamai atro
dyti. Moterims jokių patarimų nerei
kia, jos į baliųeidamos visuomet gra
žiai apsirengia. Vyrams, reikia tam
sios eilutės, baltų marškinių ir vaka
rinio kaklaraiščio (dažniausiai " var
lį ūke” vadinamo).

LITERATŪROS KONFERENCIJA

Antroji Pabaltijo LiteratūrosKon- 
ferencija įvyks Ohio State universi
tete, spalio 28-29 d. Konferencijos 
tema - “Pabaltijo Literatūros ir Šiuo
laikine Istorija”. ■ Trys istorijos bei 
visuomeninių mokslų specialistai ati
darys konferenciją apžvalginiais 
pranešimais. Po jų, 16 pabaltiecių 
akademikų ir kritikų skaitys paskai
tas apie lietuvių, latvių ir estų poka
rio literatūras, tėvynėse ir išeivijoje. 
Dalyvaus, keturi lietuviai: Ilona Gra
žytė, Algirdas Landsbergis, Kostas 
Ostrauskas ir Vincas Trumpa. Kon
ferencija ivyks “Center for Tomorrow’ 
pastate. 4
. .......... . . (ELTA). .

Dabar apie pačią^ salę. Jos dydis 
140 x 73 pėdų. Viduryje palikta vieta 
šokiams, o aplink kilimais išklotos 
grindys ir ant jų sustatyti stalai ir 
minkštos kėdės. Salė vedinama (air 
conditioned) talpinantį virš 1500 žmo
nių, bet baliui vietos yra tik virš 1000 
žmonių. Trys sienos yra stiklines, 
viena mūrinė, už kurių randasi įvai
rios pagelbinės patalpos. Chevrone 
yra šešios s kirtingų didžiu salės, mu
su. yra didžiausia ir vadinasi “The 
Grand Ballroom”.

Kad nepasitaikytų bereikalingų 
nesusipratimu rekėtų atkreipti dėme
sį, kad Chevronas stovį Sydnėjaus 
“Kings Crosso” ribose. Ši vieta yra 
labai tirštai apgyvendinta, tai yra pa- 

į kelias “apylinkes” su at
skiru paštu. Oficialiame adrese Chev
ronas nurodytas “Potts Point” ribo
se. Klausiant kelio ų Chevroną Syd- 
nejuje - vertėtų pasilikti prie Kings 
Cross vardo.

***
PRIIMKIME SVEČIUS

Lietuvių Dienos čia pat, o dar 
daugeliui svečių neparūpintos apsi
stojimo vietos.

Mieli sydnejiskiai, nedelskite 
ilgiau, bet tuoj pat rašykite, skam
binkite ar tiesiog žodžiu praneškite 
Apgyvendinimo komisijai, kiek galite 
savo namuose apgyvendinti į L.D. 
atvykstančių žmonių. Laiko nedaug ir 
jis nepaprastai greitai bėga, todėl 
nepajusime kaip ateis L.D. pradžia. 
Nejaugi Sydnėjaus lietuviai nesutal
pintų savųjų atvykstančių į L.D.? Ne
įtikėtina.

Visais apgyvendinimo reikalais 
kreiptis į Algį Bučinską, 63 Oxford 
St. Bankstown N.S.W 2200, Tel. 
70 - 7542.

L.D.R.K. Informacija.

PAGARSĖJUSI LIETUVAITE
Pastaruoju metu pasaulyje pa

garsėjo jauna aktorė Zhivila Roche, 
turėjusi vieną pagrindinių vaidmeniu 
garsiajame Peter Brook’o- “Vidurva-" 
sario nakties sapno” pastatyme ir 
šiuo metu viena Londono trupės Ro
yal Shakespeare Cpmpany, žvaigždžių. 
Tikrovėje ji yra Živilė Šleikytė, gy
venusi su tėvais Toronte, prieš kele
tą metų studijavusi Paryžiuje ir lai
mėjusi stipendiją, Londono Karališko- 
jon Teatro Akademijon.

***

PATS SKAITYK “MŪSŲ. PASTOGĘ” 
IR KITĄ PARAGINK SKAITYTI.
. . . . : *** . . : . ,

Atviras Iaiškgs Krašto Valdybai 
iš Pertho.

“Mūsų Pastogėj” pasirodęs 
straipsnis rašytas p. Klimaičio 1972. 
10.2. palietė mus visus Pertho Ben
druomenės narius, kurie iki to laiko 
dirbo vieningai su jaunimo tautinių 
šokių grupe Lietuvių Bendruomenės 
gerovei.

Pertho lietuvių aktyvių skaičius 
yra nedidelis. Kaip ir kitose bendruo
menėse, dalis tautiečių moka nario mo
kestį, kiti nemoka, o dar kiti visai 
pasitraukę iš visuomeninės veiklos. 
Bendrai paėmus, Pertho lietuviai yra 
labai, duosnūs, daug suaukota tauti
nių šokiu grupei Lietuvių Dienų ke
lionės išlaidoms padengti, daug pa
dėta lietuviškos spaustuvės įsigiji
mui ir daugeliui kitų reikalų.

Kodėl tas reikalas iškeltas po 
20 metų? Kur p. Klimaitis buvo anks
čiau, kada jis pats buvo keletą kartų 
Valdyboje? Mes pertiškiaidžiaugiamės 
tais lietuviais, kurie yra aktyvūs ir 
dirba nedėkingą visuomeninį, darbą. 
Bet atsiranda žmonių, kurie dėl noro 
būti valdyboje ar dėl to titulo “pir
mininkas” ir jo netekę per bendrą su
sirinkimą, pradeda, kelti nesantaiką 
mūsų tarpe ir numuša ūpą, dirbti tiems 
žmonėms, kurie dirba su noru ir iš 
širdies.

Tie asmenys, kurie įeina į Val
dybą ne dirbti, bet laikraščio rekla
mai ir kurie del asmeninių intrygų ra
šo Krašto Valdybai skundus, nesuda
ro jokiai bendruomenei garbės. Mes 
Pertho lietuviai kartu su Valdyba pra
šome Krašto Valdybos ateityje gavus 
bet kokį asmeninį pavienio žmogaus 
skundą atsiųsti Pertho Valdybai nuo
rašą. ‘Toks skundas bendro susirin
kimo metu bus išsiaiškintas ir Krašto 
Valdyba bus painformuota ir gaus tik
rą mūsų gyvenimo vaizdą.

Seka parašai: pasirašė 45 asmenys.

į PARLAMENTĄ!'
Šių metų spalio 15 d. ukrainiečių 

salėje, Lidcombe, australų visuome
nei, o kartu ir ateiviams buvo prista
tytas N.S.W. REID elektorato libera
lų partijos parlamento kandidatas ven 
gras Bill Pardy. Salėje susirinko apie 
trejetas šimtų klausytojų, kurių tarpe 
matėsi nemaža ir aktyvių lietuvių.

Kalbas pasakė:
The Hon. N. Bowen, M.P., Už

sienių Reikalų Ministeris,
The Hon. Dr. M.G. MacKay, M.P. 

Laivyno Ministeris,
The Hon. W.C. Wentworth, M.P. 

Socialinių Reikalų Ministeris,
Jim Cameron , LL.M., M.L.A. 

N.S.W. Parlamentaras,
E.A. Szorkowsky, M.B.E., J.P. 

Vengrų atstovas,
W.W. Weglewski, J.P. Lenkų Egzi 

linės vyriausybės atstovas,
A. Reisgys, Sydnėjaus Lietuvių 

atstovas,
N. Swiderskyj, J.P., Sydnėjaus 

Ukrainiečių atstovas,
W. Pardy, Reid elektorato libe

ralų atstovas.
Ministerial^ ir parlamentarai savo 

kalbose pabrėžė ateivių, svarba Aus
tralijos ekonominiame ir kultūriniame 
gyvenime. Užsienių Reikalų Ministe- 
rio kalba persispausdino “The Syd
ney Morning Herald” dienraštis.

Pavergtų tautų atstovai nušvietė 
komunizmo ekspancijos grėsmę, gy
vai painformuodami rytų Europos tau
tų likimą ir šiandienines kovas del 
laisvės.

■ Lietuvių atstovas supažindino 
klausytojus su pavergtos Lietuvos 
kančiomis ir sudėtomis aukomis ko
voje dėl laisvės. Jis taipat iškėlė 
vakarų pasaulio apatiją rytų Europos 
tautų likimui, ypač kada laisves kovo
tojai pavergtoje Lietuvoje viešai su
sidegina, o minios, reikalaudamos 
laisvės, stoja atviron kovon su pa
vergėju.

Klausimu metu vienas iš lietuvių 
klausytojų paklausė užsienio reikalu 
ministerio, kodėl pavergtų tautu klau
simas nėra keliamas tarptautinėse 
konferencijose, ypač Jungtinių Tautų 
Organizacijoje. Ministeris pareiškė, 
jog šis klausimas tarptautinėje plot
mėje yra silpnas, bet, dedant daugiau 
pastangų iš įvairių kraštų, jis atsi
stos tinkamoje šviesoje.

Žinoma, tai priklauso nuo mūsų 
visų!
. .'.ar.-
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PRO PATRIA!
Korp! Neo Lithuania 50 metą 

sukakčiai.
Lietuviu tauta amžių glūdumoje 

iškilus, karaliaus ir kunigaikščių 
vienyta, narsiose amžių kovose gru- 
dyta, didžių laimėjimų garbe triumfuo
janti, Baltijos putotų'bangų glostyta, 
Juodųjų jūrų vandenų šlakstyta, su
klupusi priešų spaudžiama, kentėjusi 
Kražiuose, Mųravjoyo kartuvių paty
rusi baisų šiurpą, pamilusi “Aušrą”, 
“Varpa”/“Viltį”, “Vairą”, garbin
gų ir ryžtingų tautos sūnų žadinama, 
kėlėsi naujam gyvenimui laisvės kovų 
ryte, kad sušvistu šiaurės pašvaiste, 
kad pražystų, sidabrinių rytų žiedu...;

Karo paliktus griuvėsius gavusi 
kaip palikimą, kėlusi, ryžtingai stojo 
į naują darbą: kūrė valstybę ir josios 
Įstaigas, steigė mokyklas,'organiza
vo kultūrini ir ūkini gyvenimą, žengė 
su gražios ’ateities'viltimi, praeityje 
ieškodama sau stiprybės.

1922 m. vasario 16 d. buvo Įsteig
tas Lietuvos universitetas, vėliau 
gavęs. Vytauto Didžiojo Universiteto 
vardą. , Universitetas sutraukė gausų 
lietuviškąjį jaunimą, kuris su ryžtu 
siekė aukštojo mokslo, su jaunatviš
ku gajumu jungėsi į universitetini 
gyvenimą,

Buvusios kariųju.ir dešiniųjų sro
vinės organizacijos negalėjo paten
kinti tų, kurie vertindami garbingą 
tautos praeitį ir jos dvasios veikiami, 
matė, kad tik tauta yra tas vieninte
lis vienybės ryšys, jungias visus lie
tuvius į bendrą darbą. Jie*1 pajuto, kad 
tik organizaciniame ir drausmingame 
būryje bus sėkmingas ir našus darbas, 
kad tik jame bus atsiektas pilnas stu
dentiškas gyvenimas. ;

Šūkio “Pro Patrija” - už Tėvy
nę vedami studentai: Leonas Abara
vičius, Vytautas Banaitis, Jurgis Dar- 
gis, Antanas Drevinskas, Aleksan
dras Dumbrys, Valentinas Gustainis, 
Antanas Jakobas, Martynas Kavolis, 
Kazys Kazlauskas, Kazys Marčiulio
nis, Jonas Pikcilingis, Juozas Vilei
šis ir Simas Virkutis 1922 m. lapkri
čio mėn. 11 d. įsteigė Lietuvių Stu
dentų Tautininkų Korporaciją “Neo 
Lithuania”. Tai pirmoji Lietuvos Uni
versitete korporacija, kuri dabar, nors 
ir būdama tremtyje, mini savo 50 metu 
sukakti. ;

Korporacijos tikslas buvo: lietu
vių tautos didybė, jos garbei gerovė, 
ugdymas: valingos, kilnios bei taurios

Tarptautinis Eucharistinis
šiame kongrese dėmesys kreipiamas 
į visus krikščionis. Arkivyskupas 
R. Knox, kuris yra vyriausias šio kon
greso šeimininkas visais būdais sten
giasi įgyvendinti Vatikano suvažia
vimo nutarimus. ; Pusė šio kongreso 
organizatorių yra kitų tikybų. Mel
bourne anglikonų Arkibyskupas Sir 
Fr. Woods pakvietė pas save apsisto
ti Kardinolą^ Willebrands. Tai yra ši 
nauja kongreso dvasia, kuria yra lau
žiami ledai prieiti prie vieningos baž
nyčios. Šio kongreso šūkis yra: "My-

Kongresas
Nors jau beliko tik keturi mėne

siai iki kongreso pradžios, tačiau 
dar irdabar Melbourne gyventojai neį
sivaizduoja to didžiulio įvykio kuris 
jų laukia.

Sunku , isivaizdtjoti “Melbourne 
Cricket Ground” stadijoną kuriame 
telpa virš 100,000 žmonių ištisas pen
kias dienas pripildytą maldininkų, o jo 
viduryje kur rungiasi vyrai dėl sporto 
garbės, stovintį milžinišką altorių 
apsuptą dideliu skaičium “aukštųjų 
dvasiškių.

Šiame kongrese dalyvaus tarp 
10-15 kardinolų, 100 vyskupų ir apie 
250,000 maldininkų, kurių skaičius 
gali padvigubėti jei dalyvaus Popie
žius Paulius VI. Kelionių įstaigos 
jau dabar turi virš 6000 daugiau užsa
kymu nei turėjo per 1956 m. pasauli
nę sporto Olimpijadą. Tą savaitę į 
Melbourną bus atkreiptas viso pasau
lio tikinčiųjų dėmesys.

Nuo pirmutinio Eucharistinio kon
greso kuris įvyko 1881 m. jie apimda
vo.'tik katalikų tikybos žmones, o 

asmenybės, paremtos lietuviškomis: 
tradicijomis ir krikščioniškos doros 
principais. Tai “Aušros”, "Vilties”, 
"Vairo” skelbti ir puoseleti idealai, 
kuriuos korporacija sekdama ir ugdy
dama, įsirikiuoja į tų idėjų skelbėjų 
grandinę. Todėl pilnai suprantama, 
kad Korporacija Neo Lithuania savo 
garbės nariais pakvietė tautinio at
gimimo patriarchą^ Dr. Joną Basanavi
čių, didįjį Tau tos dainių Maironį, tau
tinio atgimimo šulus: Kan. Tumą - 
Vaižganta, Joną Jablonskį, Antaną 
Smetoną, Petrų Vileišį, Bronių Balu-

Korp. Neo Lithuania kvietimą 
priėmusio garbės nario jausmą, su pa
sididžiavimu ir viltimi į šviesią atei
tį, išreiškė dainius Maironis savo ne
užmirštamais posmais:

"Ant išvyniotos vėliavos 
Kilniai įrašę: Už tėvynę!
Rankas ' sau draugiškai supynę 
Pirmyn.-, jaunime Lietuvos!”

Korp. ; Neo Lithuania įsteigimu 
Lietuvos universitete prasideda stu
dentų gyvenime nauja era. Korporaci
jos šūkis “Pro Patria” pagavo akade
minio jaunimo širdis bei jausmus ir 
veikė - spinduliavo keldamas ir ryš
kindamas tautos ir tautiškumo sam
pratą, kaip prigimtinę ir esminę žmo
gaus savybę. Sūkis “Pro Patria” ne 
tik skatina būti išlikimais: ir akty
viais tautos nariais, bet įpareigoja 
branginti tautines vertybes ir už jas 
kovoti.

Korp. Neo Lithuania rado dideli 
pritarimą, akademiniame jaunime iš
augdama iš 13 į šimtus, o taip pat bu
vo akstinas kurtis ir kitoms korpora
cijoms. Korp. Neo Lithuania sukel
tas tautinės minties sąjūdis plito į ki
tus mokslo židinius bei plačią visuo
menę, todėl savo darbu ji atliko dide
lį vaidmenį tiek akademiniame, tiek 
visuomeniniame gyvenime.

Korp. Neo Lithuania darbas buvo 
nutrauktas 1940 m., kada mūsų Tėvy
nę okupavo rusas komunistas. Tačiau 
13-os pasėtas akademinio jaunimo šir
dyse grūdas ir išaugęs puikiu žiedu, 
vėl atgijo tremties sąlygose, svetin
game Amerikos žemyne.

Okupanto sunki našta kraštui, 
fizinis bei dvasinis naikinimas yra 
tautai, o ir mums svetimuose kraštuo
se išblaškytiems, didžio bandymo me
tai. Korp. Neo Lithuania tenka dar su 
didesniu akylumu, rūpesčiu, rįžtu ir 
atsakomybe stovėti priešakiniuose 
postuose išlaikant, ypač jaunime, tau
tinį sąmoningumą ir siekiant tautai 
laisvės bei valstybinės nepriklauso
mybės.

Prieš 50 metų Korp. Neo Lithu- 
nia akademiniame jaunime sukelto tau
tinio sąjūdžio idėjos yra mums ir 
Šiandieną, gyvos, prasmingos, bran
gios ir laukiančios mūsų darbo ir au
kos!

Vivat, Crescat, Floreat Korp! 
Neo Lithuania!

Ignas Alekna.
***

lėkite vienas kitą kaip aš jus mylė
jau”.

Mes lietuviai kaip maža šio kon
greso dalis daug kuo prisidėti nega
lime, tačiau kiek bus galima padaryti 
kongreso rėmuose, tiek stengsime tai 
įvykdyti.

Lietuvių tarpe kongreso organi
zavimo darbas teko A.L.K. Federaci
jos valdybai, kuri savo ruoštu kviečia 
įvairias Melbourne lietuvių organiza
cijas, vienetus ar pavienius asmenis 
prisidėti prie kongreso pasiruošimo 
darbu.

Visi į kuriuos buvo kreiptasi su 
malonumu sutiko padėti, kad lietuviai 
Melbourne pasirodytų kaip vieningas, 
darbštus ir stiprus vienetas ir tuo pa
čiu parodytų ne tik australams, bet ir 
mūsų aukštiems svečiams, kati mes 
lietuviai Melbourne esame verti būti

savo krašto ambasadoriais.
Kongreso metu laukiame svečių 

ne tik iš įvairių Australijos vietovių, 
bet ir iš užsienio. Salia vyskupu, pre
latų, kunigų tikimės sulaukti ir žy
miausius mūsų veikėjus kaip VLIKO 
pirmininką Dr. K. ; Valiūną, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirmininką p. 
St. Barzduką, < bei Pasaulio lietuvių 
Katalikų Federacijos valdybos pirmi
ninką p. K. Kleivą. ;

Vasario mėn. 18 d. kuri yra pir
mutinė kongreso diena yra skiriama 
kiekvienai tautybei atskirai, o kadan
gi ji kone supuola su mūsų Nepriklau
somybės švente, tai mes lietuviai pra
dėsime kpngresą iškilmingomis Sv. 
Mišiomis Sv. Jono bažnyčioje jungda
miesi maldoje už mūsų Tėvynę Lietu
vą. Šv. Mišias laikys musų Vyskupai, 
o laike Šv. ; Mišių giedos jungtinis 
Melbourno: Dainos Sambūrio ir Para
pijos chorai.

Po pietų lietuvių namuose įvyks 
vasario 16 minėjimas, kuri su Mel
bourno Apylinkės valdybos sutikimu 
ruošia A.L.K. Federacijos valdyba. 
Meninė minėjimo dalį, išpildys stipriau' 
sios Melbourno lietuvių kultūrinės 
pajėgos.

Vasario men. ;20 d. vakare “Mel
bourne Cricket Ground” Jstadijone 
įvyks bendros imigrantų Sv. Mišios 
kuriose dalyvaus ir Popiežius Pau
lius VI jei jis atvyks į kongresą. 
Kreipsimės į visų lietuviu visuomenę 
kuo skaitlingiau dalyvauti šiose Sv. 
Mišiose, kad nebūtume perdaug nu
stelbti skaitlingesnių tautybių viene
tų.

Ruošiamas yra religinis koncer
tas, kuris įvyks vasario 24 d. vakare 
Sv. Jono bažnyčioje į Jo programa iš
pildys jungtinis Dainos Sambūrio ir 
Parapijos choras, solistas p. ;D. Vil- 

I dovas iš Auburio, bei mūsų vietiniai 
solistai.;

Kongreso dvasioje A.L.K. Fede
racijos valdybos vardu kreipiausi į 
visus Australijoje gyvenančius lietu
vius menininkus su prašymu, kad ta 
proga paaukotų vieną kitą savo darbų 
eksponatą, kuriais galėtume papuošti 
savo: Melbourno lietuvių namus: ir tuo 
įamžintų jų darbus, kuriais galėtų 

didžiuotis ir gėrėtis visiškas tuose na
muose besilankytų. Šia nuolatinę 
mūsų menininkų galeriją sutiko su
tvarkyti p. I. Jakubauskienė ir p. ;A. 
Vingys.;

Taip pat šia proga yra kreiptasi 
į VLIKO pirmininką Dr. K. Valiūną, 
bei Vysk. V. Brizgį_ padaryti prane
šimus apie politinę ir religinę padėtį 
Lietuvoje.

Aprūpinimas nakvyne visiems 
atvykstantiems svečiams, viena is 
didesnių problemų, bet žinodami Mel
bourno lietuvių nuoširdumą, ir reikalo 
supratimą tikime, kad ta problema bus 
nesunku išspręsti. ’Tam reikalui yra 
sudaryta būtų komisija, kuri rūpinsis , 
visų apgyvendinimu ir visi norintieji 
prašom i juos kreiptis. , .

Būtų gera, kad galė
tume gauti žinias kuo anksčiau, nes 

palengvintų komisijos darbą ir užtik
rintu visiems galimybe, apsigyventi.

Kalbant apie visus pasiruošimo 
darbus negaliu nepaminėti to svar
baus fakto.. , kad Melbourno Dainos Sam 
būtis ir Parapijos choras sutiko da
lyvauti visuose parengimuose, kaip 
jungtinis vienetas, o taip pat Socia
line Moterų D-ja bei Katalikų Moterų 
D-ja bendrai ruoš svečių pagerbimui 
vakarienę lietuvių namuose. Tai pa
rodo gražų Melbourno organizacijų 
bendradarbiavimą. Mes tikrai daug 
daug pažengė m šia kryptimi ir tikrai 
stengiamės gyventi ir dirbti šio kon
greso šūkio rėmuose į

V. Laukaitis.
***

Visais, kongreso reikalais:rašyti: 
V. Laukaitis 69 Devon St., Chelten
ham Vic. 3192. Tel 93 6495.
Butų komisija: V. Vaitiekūnienė 
2 Schofield St., Essendon Vic. 3040 
Tel.,379 2325;
A. • Žemaitienė 17 McMillan St., Clay
ton Vic. 3168. Tel. 544 8684.

' V. Čižauskas 38 Coghlan St., Nid- 
drie Vic. 3042. Tel. 337 4552.

*** ’

LIETUVOJE
Dainų ir šokių ansamblis “Lietu

va”, vadovaujamas muziko Prano 
Budriaus, rugsėjo gale iš' Lietuvos 
išvyko gastroliuoti po visą Sovietų 
Sąjungą. Ansamblis gastrolėse užtruk 
siąs iki lapkričio mėn. Ansamblis 
yra koncertavęs Rumunijoje, Lenki
joje, Čekoslovakijoj, Suomijoj ir Pran
cūzijoj. Visur buvo gerai vertinamas.

***
Sovietinės okupacijos ir prie

spaudos metu Lietuvos kaime išnyko 
ir duonkepės ir duonai kepti krosnys, 
tad žmonės turi maitintis krautuvėse 
perkama duona. Apie tos duonos ko
kybę vilkaviškietė A. Kentnęrienė 
spalio 14 d. “Valstiečių Laikraštyje” 
taip rašo:

“Kelinti metai perku duona ir ban
deles Gutkaimio medelyne parduotu
vėje. Dažnai po sudegusia pluta bu
na susmegęs, pusžalis minkštimas, 
Bandeles,, ypač didesnes, esti tam
sios, karčios, šiandien dauguma kai
mo gyventojų nebeturi savo trobose 
duonkepių krosnių, parduotuvėse per- 
kasi duona, pyragus ir nori, kad jie 
būtu skanus”. ;

*** __
"Valstiečių Laikraštis” savo 

spalio 10 d. laidoje įdėjo keturių 
vyrų, patruliuojančiu naktimis: Giel- 
gaudiškyje, nuotrauką. Jie budi, kad 
gyventojų ramybės nedrumstų triukš
madariai? į draugovininkų (budėtojų) 
sąrašą įrašyti 28 vyrai. ;

(Sunku atspėti, kas tie triukšma
dariai. Nejaugi ir mažame Gielgaudiš- 
kio mietelyje, tai kriminalistai? - 
Red.);. ...
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V. BALTUČIO

ŠUOLIS Į LAISVĘ
(Smo Kudirkos laisvės drama)

Vis retėjant teatro spektakliams, 
yra didelis Įvykis, kai scenon išei
nama su nauju pastatymu, o dar dides
nis, kai veikalo autorius yra iš mūsų 
pačių tarpo.

“Šuolis į laisvę“ autorius V. 
Baltutis yra visiems žinomas, kaip 
kultūrinis darbuotojas. Daug metų jis 
padėjo ruošti šiupinius, kultūrines po
pietes, ilgametis “Vaidilos” ^teatro 
aktorius, “Tėviškės Aidų” žurnalis
tas, o šiuo metu Krašto Valdybos na
rys kultūros reikalams. Jis yra parašęs 
visą eilę feljetonų, kuriuos skaitė 
jvariomis progomis ir kurių ne vienas 
buvo atspausdinti “Tėviškės Aiduo
se“. V. Baltučio polinkiai literatūrai 
ir rašymui man žinomi iž labai semai- 
Mums drauge plaukiant Australijon, 
jis savo iniciatyva išleido kelis sie
ninius laikraštėlius, kuriuose ir man 
teko prisidėti kukliu žodžiu.

Jau tada V. Baltutis pasireiškė 
turįs gabumų, rašyti, o ypač iš jumo
ristinės pusės. Tačiau pirmas jo ban
dymas dramaturgijoj, neturi nieko 
bendro^su jumoru.

“Šuolis į Liasvę” yra 3-jų veiks
mų su epilogu drama, kurioje vystosi 
visiems žinomas Simo Kudirkos liki
mas. Pirmas ir antras veiksmai yra su
kurti autoriaus fantazijos, trečias ir 
epilogas - pagrįsti Įvykusiais faktais. 
Drama įtikinančiai paradyta, charak
teriai gerai suformuoti. Siek tiek pa- 
sitaikiuso patoso, manau, sunku bu
vo išvengti patrijotinėj dramoj. V. 
Baltučiui priklauso nuoširdi padėka 
ir linkėjimai is'naudoti savo talentą 
tolimesnei kūrybai.

Dramaturgija yra viena sunkesnių 
literatūros formų, nesočia neužtenka 
idėjos ir vaizdžių žodžių sudėsty
mo, bet reikalinga sukurti scenines 
situacijos, kad jos aktorių išvaidin- 
tos perduotas gyvu žodžiu, būtų įti
kinančios žiūrovui. Mizanscenos, 
apšvietimas, net dalinai dekoracijų 
bei drabūžių pasirįikimas, priklau
so nuo sumanios režiserio rankos, ta
čiau bendri metmenys yra autoriaus 
sukurti.

Tie, kuriems teko organizuoti 
įvairius minėjimus gerai žino, kaip 
sunku prisiprašyti norinčių paaukoti 
keletą vakarų repeticijoms. Teatro 
aktoriai turi repetuoti keletą mėnesių, 
kol paruošia veikalą scenai. Vieniems 
pavargus, kitiems negalint, tenka 
dirbti su mažiau patyrusiais vaidybi
niam mene, kas apsunkina ir prailgi
na spektaklio pastatymą. Nežiūrint 
to dirbama su pasišventimu ir sten
giamasi atiduoti geriausio ką galima. 
Deja, aktorių pareigos tuomi nesi
baigia. Kaip tas žydas, kuris "pats 
groja ir pats šoka“, taip ir aktoriai 
su grimais ir sceniniais drabūžiais 
patys keičia dekoracijas ir numetę 
plaktukus eina scenon toliau vaidin
ti. Tokia padėtis nepaprastai išblaš
ko artistus ir nenuostabu, jeigu kar
tais nusmukdo jų vaidybinį pajėgumą. 
Paskutinės sava'itės prieš spektaklį 
taip pat yra labai varginančios, nes 
patys aktoriai kala, pjausto, dažo, 
stato dekoracijas ir atlieka Įvairius 
paruošiamus darbus.

Todėl būtų nuodėme kritikuoti 
vieną kita, silpnybę, vieną kitą blo
gai ištartą žodį, ar nevisai Įtikinan
čiai perduotą jausmą.

“Vaidilos teatro pastatyta V. 
Baltučio “Šuolis Į laisvę” premjera 
įvyko 28.10.72 m. Lietuvių Namuose. 
Pirmam veiksme - Kudirkų gyvenamas 
kambarys: pora staliukų, kėdžių, ant 
sienos šyentas paveikslas, gėlių 
puokštė. Čia sutinkame Kudirkos žmo
ną - Genele, - O. Stimburienė. Ji na
tūrali, mylinti, atsidavusi šeimos 
gyvenimui moteris.
Genelės motina - A. Marcinkevičienė 
- 20 metų širdyje nešiojanti neužgy
jamą žaizdą, dėl partizano mirtimi 
žuvusio turgaus aikštėj išniekinto, 
jos vyro.
Simas Kudirka - N. Skidzevičius - 
negalįs sutikti su Lietuvos likimu ir 
komunistine priespauda, perdrąsiai 
reiškiantis savo mintis.
Stripas - A. Gutis, lietuvis komunis
tas, pavojingumu nesiskiriantis nuo 
ruso. ..........................

Situacijom susidėjus, Kudirkai
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kitos išeities nėra, kaip palikus šei
mą ir Lietuva, ieškoti laisvės kitur. 
Žmonai skausmingai išgyvenant atsi
sveikinimą ir motinai kryžiaus ženklu 
laiminant, Simas palieka namus. Už
dangai nusileidus pasigirsta gausus 
plojimai, o šviesai užsidegus matosi 
daug ašarotų veidų.

Antras veiksmas vyksta rusų“So- 
vietskaja Litva” laive. Vaizdas niū
rokas - dėžės, tinklai. Be Simo Ku
dirkos, čia dalyvauja ukrainietis jū
rininkas Boris - G. Kubilius, kuris

paliko savo gimtąjį kraštą, “kur ko
jos padėti negali’, nes žeme permir
kusi krauju”.
Vasiljus - rusų jūrininkas - B. Rainys, 
neapykantos ir keršto persunktas, deg
tinėje skandinantis prisiminimą lygu
mų mergaitės, vokiečių karių išnie-- 
kintos. s
Rusų karininkas Burkalas - V. Bal
tutis, komunistų partijos narys, ve
dantis žvejybines derybas su amerikie
čiais. v

Simas sužinojęs, kad jį norima

NEWCASTLE LIETUVIU. 
DISKUSIJŲ KLUBAS.

' Š.m. spalio 22 d. Dr. Donielos 
bute įvyko Diskusijų Klubo suskin- 
kimas. Paskaitą skaitė Dr. M. Šeš
kus, tema “Lietuviai ir latviai”, tuo 
tęsdamas pradėta “Lietuvos kaimy
nai” paskaitų ciklą.

Paskaitos įžangoje Dr. Šeškus 
konstatavo du neabejotinius faktus 
kad: 1. lietuviai ir latviai yra bro
lių tautos, tiek savo kilme ( vienin
teles išlikę aisčių tautos), tiek kal
bos giminingumu, bet 2. jų tarpusa
vio santykiai niekad nebuvo bipliški. 
Kodėl? Savo paskaitoje Dr. Šeškus 
ieško ir randa atsakymą į tai abiejų 
tautų charakterių skirtingume. Tautos 
charakterio formulavimosi didelę rolę 
vaidiną paveldėjimas (kilmė), geogra
finės ir klimatinės sąlygos, be t „la
biausiai - istorinė jos raida: Dr. Šeš
kaus žodžiais: "Tautos istorija at
skleidžia tautos charakterį” - Paly
gindama abiejų tautų istorijas paskai
ta aiškiai nušvietė buvusių šaltų tar
pusavio santykių, priežastis.

Jau XIII šimt. abi tautos pradėjo 
žengti skirtingais keliais. Lietuva, 
Mindaugo sujungta į viena, teritorinę 
valstybę, ne tik pajėgė atsispirti kai
mynų puldinėjimams, bet vėliau pra
dėjo ekspansiją, į rytus ir pietryčius. 
Vieninga ir galinga Lietuva išbuvo 
laisva valstybė iki pat 18 šmt. pabai
gos, pirma viena pati, nuo 1569 m. 
unijoje su Lenkija. Latvija gi, susi
skaldžiusi atskirom gentėm, prarado 
savo laisvę jau XIII šmt. vokiečių 
Kalavijuočių Ordinui ir neatgavo jos 
be XX amž. pradžios. Abiejų tautų 
nutolimas, prasidėjęs jau gilioj se
novėj, kaskart didėjo, kai politinių 
aplinkybių priverstos, abi tautos pa
sidavė galingesnių už save tautų Įta
kai (latviai - vokiečiams, lietuviai - 
lenkams), perimdamos. ir asimiliuoda- 
mos jų papročius, tautinę sąmonę, net, 
dalinai kalbą (lietuvių bajorų sulen- 
kėjimas) ir pagaliau religijos. Lietu
viai - lenkų krikščionybę, latviai - 
protestantizmą). Šis, amžius trukęs 
vystymosi procesas skirtingom poli
tinėm ir religinėm kryptim susifocmu- 
liavo ir išugdė skirtingus tautinius 
charakterius, tuo nepamainomai at
skirdamas šias, originaliai giminin
gas tautas. Toliau Dr. Šeškus išsa- 

miai aptarė Nepriklausomybės (1918- 
1940 m.) laikotarpį, kurio metu abie
jų tautų istorija vystėsi paraleliai. 
Bet, nežiūrint išorinių draugiškų san
tykių, glaudus politinis, kultūrinis 
ir ekonominis bendravimas, neabejo
tinai naudingas abiems šalims, taip 
ir nebuvo pasiektas, iš dalies dėl 
skirtingų politinių interesų ir prob
lemų su kaimyninėm valstybėm, gal 
dalinai dėl laiko stokos, bet taip pat 
dėl minėto charakterių skirtumo, Čia 
buvo iškeltos ir vėliau išsamiai dis
kutuotos savotiškos abiejų tautų sa
vitarpio pavydas: lietuviai pavydėją 
latviams jų pranašaus materialinio 
gerbūvio, latviai lietuviams,- jų am
žiais laisvos, žygiais garsios seno
vės Lietuvos istorijos. įdomiai buvo 
susumuota abiejų tautu charakteriai:

gražinti Klaipėdon, neturi kito kelio, 
kaip perbėgti amerikiečių laivan.

Trečiam veiksme “Vigilant” lai
ve, nuotaika visai skirtinga. Ant sie
nų merginų nuotraukos, klykia džia
zo muzika”, amerikietis karininkas 
Pakos - J. Neverauskas, sudėję^ ko
jas ant stalo, varto “Playboy” žur
nalą.
Laivo kapitonas Eustis - V. Opulskis, 
raidės ir pareigos žmogus, šaltai 
vykdo jam duotus įsakymus.
Vyriausios būstinės kapitonas Brown 
- A. Grigonis, su kuriuo susisiekiama 
radijo, bangomis.
Jaunas jūrininkas Lindenberg - R. Ka
likas, stropiai atlieka jam užduotas 
pareigas.

Čia įvyksta tikroji drama, kada 
amerikiečiai grąžina S. Kudirką ru
sams, Apdaužytas, sukruvintas, ant 
kelių parpuolęs, jis veltui maldauja 
pagelbos ir prieglaudos.

Po šio veiksmo plojimo mažai, 
kaž kaip rankos nekilo ploti, iš vienos 
pusės stebint žmonių žiaurumą, is ki
tos - abejingumą artimui.

Epiloge Įvyko Kudirkos teismas, 
dalyvaujant tik pasmerktajam ir teisė
jui Nisiūnui - B. Rainiui, Simas tikė
damas, kad bus nuteistas mirčiai, 
drąsiai išreiškia visos tautos neapy
kantą okupantui ir viltį, kad Lietuva 
išsivadavus iš komunistinio jungo ir 
vėl bus laisva.

Visi aktoriai giliai išgyveno vaiz
duojamus charakterius, nuoširdžiai 
atlikdami savo vaidmenis.

Būtina paminėti du debiutavusius
jaunuolius - G. Kubilių ir R. Kaliką, 
Abu savo rolėse buvo labai geri, atsi
palaidavę nuo bet kokių varžtų. Džiu
gu matyti šiuos jaunuolius “Vaidilos” 
teatro gretose.

“Šuolis į laisvę” prem jera pra
ėjo su dideliu pasisekimu, pilnos 
salės žiūrovų atydžiai išklausyta ir 
j autriai priimta.

Drama režisavo V. Baltutis, pa
dedant J. Neverauskui. Dekoracijos 
- V. Opulskio. apšvietimas V. Vosy
liaus ir garsų efektai - A. Grigonio.

■A. Marcinkonytė.

latviai - realistai, darbštus, tvarkin
gi, daugiau siekią materialinio gėrio 
gyvenime ( vis tai vokiečių įtaka), 
Lietuviai - nepraktiški svajotojai, 
lenkų įtakos paveikti - nelinkę prie 
tvarkos, susiklausimo ir vienybės, 
betgi gabūs ir kūrybingi.

Pabaigoje Dr. Šeškus trumpai 
pakalbėjo apie lietuvius latvius trem
tyje, išreikšdamas viltį, kad bendras 
likimas ir bendros problemos surįš 
abi brolių tautas glaudesniais ryšiais, 
sujungdamos jas į bendrą ir tuo sėk
mingesnę kova už tėvų žemės laisvę.

Sekantis susirinkimas ivyks Jap- 
kričio 12 d. 6 vai. vakaro p.p. Žukų 
namuose.

Diskusijų Klubo sekretore
V. Kristensen.

P A D E K A
Keliaudamas per pasaulį, sutikau daug savo gerų draugų to paties 

likimo ištiktų kaip ir aš, kurie man parodė tiek daug nuoširdumo lietu
viško svetingumo ir draugystės, kad aš negaliu jų pamiršti iki šiol: už tą 
visą man suteikta^ malonumą, globą dėkoju jiems, bet ypač noriu padėkoti 
Čikagoje gyvenantiems - pp. Aug. Dumčiams.pp. Švedams, poniai Rudai- 
tienei, pp. Suopiams, pp. Vizgirdams, pp. Didžbaliams, pp. Račiūnams, 
pp. Bartuškams, pp. Gudaičiams, pp. Juozūnams, p. Pinkui: Klubo savi
ninkams p. Lietuvninkui, p. Bajorinui ir p. Butkui, o per visa labiausiai 
pp. Antanams Dumčiams pas kuriuos taip ilgai viešėjau ir svečiavaus.

Kanadoje - pp. Adomaičiams, pp. Bučiams, Bostone - pp. Suopiams, 
p. P. Duobai, kun. J. Steponaičiui, pp. Gofencams, pp. Ašmučiams, pp. 
Jurėnams, poniai Orentienei, pp. Duobams, pp. Baruliams, pp. Austrams.

N.Y. Woodhaven - pp. Vačiuliams, p. F. Bruice, poniai Bendorai- 
tienei.

Romoje - prelatui Jatuliui, kun. Savickui ir kt.
Malonu buvo visus pamatyti, pasidžiaugti, čikagieciai bevaišindami 

nekartą buvo pasikėsinę "vyrą iš kengūrų žemės” paguldyti ant žemės, 
deja visur atlaikiau ir išėjau su pergale.

Grįžęs atgal į Kengūrų žemę džiaugiuosi ir sakau kad niekur nėra 
taip gera kaip čia Australijoje.

Dar kartą sakau ačiū Jums, mano prieteliai, už maloniai su Jumis 
praleista, laiką.

Jūsų,
Juozas Suopys iš "Kengūrų Žemes”.
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DARBĄ KONKRETIZUOJANT
Liudas Barkus

Pakilioje nuotaikoje praėjo Spau
dos baliai Sydney ir Melbourne, ku
riuose nebuvo laiko, o turbūt ir ne
derėjo gvildenti rimtąsias lietuviš
kos: spaudos problemas. Šia proga tik 
jumoro forma spaudos reikalai tebuvo 
prisiminta išleistame specialiame 
“Spaudos: aitvare” ir baliaus sale 
dekoravusiuose sąmojinguose plaka
tuose.

Tačiau pries' pat balių Melbourne 
susitikus su Krašto Valdybos atsto
vais ir įvykusiame ALB Melbourne 
susirinkime * greta kitų reikalų, buvo 
paliesta mūsų spaudos rūpesčiai. Tie 
rūpesčiai koncentravosi apie bendruo
menės laikraštį “Mūsų Pastogę”. 
Kalbant apie jos turinyje bei iliustra
cijose pasitaikančius netikslumus, 
buvo prisiminta ir jos techniškosios 
spausdinimo priemonės - perilgai užsi 
tęsęs ruošiamos spaustuvės steigi
mas. Kaip paprastai tačiau, be pade
javimų, jokių rimtesnių siūlymų kon
krečiam reikalo išsprendimui nebuvo. 
Jei tai galima būtų laikyti siūlymu, 
tai viena ir kita proga buvo užsiminta: 
esą, ar nevertėtu “Mūsų Pastogės” 
spausdinimą perkelti vėl/ "Minties” 
spaustuvę. o į klausimą-iškėlusieji 
tačiau vargu ar spaustuvės steigimo 
reikalus ir jų eiga -nuodugniau yra 
svarstę? Jei Šie reikalai būtų buvę 
gerai pergalvoti gal ir toks siūlymas 
netiltų kilęs.

Siūlytojai nepagalvojo, kad ruo
šiamai steigti spaustuvei yra surinkta 
apie 6000.00 dolerių. Iš šios sumos 
nupirkta dalis spaustuvės invento
riaus - “Varityper” mašina, atlikta 
kiti spaustuvės steigimo paruošiamie-
ji darbai. Tad, pagal siūlytojų sam
protavimą, ■ “Mūsų Pastogės” spaus
dinimą^ perkėlus vėl į “Minties” 
spaustuvę, kas gi darytina su surink
tais spaustuvei steigti pinigais ir jos 
reikalams įgytuoju inventoriumi? 
Kodėl norima sustoti darbo pusiauke
lėje paliekant nežiniai surinktas 
lėšas? O gi atrodo tik todėl, kad ne
mėgstama kas nors konkretaus dirb
ti, o mėgstama bendruomeninę veiklų 
puošti tik gražių žodžių žaismu ir 
sukurtais jos veiklai neįvykdomais 
planais.; Taip dirbdami, neturėtumėm 
pagrindo skųstis, kad mūsų veiklos 
niekas: finansiškai nenori remti, nes 
skelbiamais užmojais niekas nebe- 
pasitiki.

Palikus nuošaly anas neapgal
votas užuominas, vertėtų nuodugniau 
peržvelgti pradėtą^ bet nebaigta spaus 
tuvės steigimo darbą ir stengtis įti
ki uoti jį į realias organizacines vė
žes.

Paskelbus “M.P.” Nr.: 32 ir 39 
“Mūsų Pastogės” Administracinės 
Komisijos spaustuvės steigimo eigos 
paruošiamuosius darbus. Sudarius 
spaustuvei įruošti reikalingų lėšų są
matą. Krašto Valdybai apsvarsčius 
visas teisines galimybes, pradėta 
ruošti spaustuvės, kaip organizaci
nio vieneto, juridinis įteisinimas 
pasirenkant organizacijos reikalų 
tvarkymui patikėtinių formą. Krašto 
Valdyba norėdama būti tiesioginė 
spaustuvės šeimininkė ir jos reikalų 
tvarkytoja, bet neturėdama teisinės* 
organizacijos statuso, kitokios išei
ties negalėjo rasti. Tačiau žiūrint 
i bendruomeninę veiklą platesne, ne 
vien tik ALB statuto nužymėta pras
me, visos lietuviškos veiklos įspau- 
dimas Krašto Valdybos vadovybei ne 
racionalus, net gi praktiškai neįma
nomas. Ar gali Krašto Valdyba būda
ma Adelaidėje tinkamai administruo
ti spaustuvę esančią Sydney? Tai bū
tu ne administracinio vadovavimo bet 
tik organizacinio primato klausimas. 
Matant, kad visos Australijos Lietu
vių Bendruomenės apimtyje veikian
čios teisinės lietuvių organizacijos 
bendruomeninę veiklą remia ir j on 
jungiasi, nėra prasmės ALB Krašto
Valdybai trokšti iš jų dar kaž kokios 
didesnės administracines subordina
cijos.

Anksčiau, turbūt dėl to, kad ne- 
susigaudėme veikiančiuose vietos 
Įstatymuose, savas lietuviškas orga
nizacijas steigėme, jų vardu įsigytąjį 
turtą valdyti i bei administruoti pa
vesdami patikėtiniams: taip pradžioje 
buvo pavesta valdyti Bankstown’o ir 
Geelong’o pastatytieji Lietuvių Na
mai. Vėliau, patyrus, kad organiza- 
cijos tinkamam ir lanksčiam tvarky- apeigas prie paminklo.

muisi ši sistema netinka, tos pačios 
organizacijos: buvo pertvarkytos, per
organizuojant jas pagal vietos įsta
tymuose (Companies Act) nurodytus 
klubų ar sąjungų veikimo organizaci
nius nuostatus/ šias organizacijas 
incorporuojant ir tuo suteikiant joms 
juridines teises, bei savistovias ad
ministracinio tvarkymosi formas. Tuo 
būdu ir turimieji Lietuvių Namai ne 
patikėtinių, bet klubo ar sąjungos 
kaipo teisinės organizacijos, vardu 
buvo užregistruoti ir jos valdomi.

Suminėjus šiuos du mūsų orga
nizacinio persitvarkymo etapus, ruo
šimai steigti spaustuvei reikia pa
ruošti įstatus, pagal kuriuos spaus
tuvės įgytas turtas būtų administruo
jamas ne patikėtinių, bet, įstatų nu
statyta tvarka, organizacijos narių 
išrinktų reprezentantų.

Tūlas pasakys, kodėl gi lietuvių 
spaustuvės valdymui patikėtinių sis
tema laikoma netinkama, tuo tarpu tų 
pačių lietuvių char it alyvinė s ir kon
fesines organizacijos, be priekaištų, 
patikėtinių valdomos sėkmingai vei
kia. : Čia turime prisiminti, kad chari- 
tatyvinių ir konfesinių organizacijų 
lėšos telkiamos visai kitu pagrindu, 
negu bendruomeninių. Anoms organi
zacijoms lėšos telkiamos aukos būdu, 
į kurias aukotojas negali reikšti jo
kių pretenzijų. Surinktos aukos nau
dojamos: socialinėms ir dvasinėms 
paslaugoms teikti. Gi šių paslaugų 
teikimo būdus ir priemones nustato 
socialinių ir konfesinių institucijų 
paskirti administratoriai, kurie, savo

M I R Ė 
ELZBIETA KAP0Č1ENĖ

Spalio 29 d. mirė^E. Kapočienė 
sulaukusi 58 metų amžiaus. Elzbieta 
buvo žymi choristė, todėl jos laido
tuvėse dalyvavo abu Sydnėjaus cho
rai ir daugybė žmonių.

Laike Šv. Mišių giedojo “Dai
nos” ir “Ansamblio*’’ jungtinis cho
ras prie kurių velionė priklausė. Kun. 
P. Martūzas taip pat giedojo solo. 
Dalyvaujant sūnui Algiui, giminėms ir 
didokui skaičiui žmonių , velionės 
karstas buvo nulydėtas j Rookwood 
Katalikų kapines, lietuvių skyrių.

Laidotuvių pareigas atliko Kun. 
P. Butkus, jam asistavo kun. P. Mar
tūzas. Prie karsto, “Dainos” choro

Visų Šventų Diena Sydnėjaus lietuvių kapinėse, kun. P. Butkus atlieka
Nuotrauka J. Zinkaus.

ruožtu, technišku darbų pagelbai pa
sikviečia šias organizacijas remian
čių nariu patikėtinius.

Demokratiniu būdu besitvarkau
čiai Lietuvių Bendruomenei tokia 
organizacinė forma netinka. Lietuvių 
Sąjungoms, Lietuvių Klubams, o taip 
pat ir ruošiamai steigti lietuvių spaus
tuvei duodami pinigus^ mes pasilie
kame tų pinigų, arba už juos įsigyto
jo turto savininkais. Pagal sąjungų 
ar klubų įstatus, ta^ turtą, administruo
jame mes patys per savo rinktus ad
ministratorius, pareikšdami jiems sa
vo nurodymus bei pageidavimus. Toks 
tiesioginis, veiksmingas, turįs rea
laus materialinio intereso dalyvavi
mas organizacijoje jos narius apjun
gia ir tautiniai bendruomenine prasme. 
Todėl tokios organizacijos, nors ir 
ne AL B Krašto Valdybos tiesioginiai 
administruojamos, atlieka bendruo
meniniai kultūrinės ir socialiniai eko
nominės funkcijas; gi išeinant iš tau
tinio jų prado - ir lietuviškąją tauti
nę paskirtį. -

Praktiškai, organizaciją steigia 
žmonės, kurie numato tam tikrai veik
los sričiai jos būtinumą. Pradiniam 
organizacijos veikimui sudeda reika
lingą kapitalą, numatydami būdus ir 
priemones, reikalui esant, tą kapi
talą padidinti. ;Todėl tik šie - pini
gais rengiantieji, o ne kas kitas, te
gali nustatyti steigiamos organiza
cijos veikimo*ftųmą, nors ta organi
zacija, mūsų atveju, atlęika bendruo
meninės veiklos funkcijas. Todėl kai 
ko manymas, kad spaustuvės organi
zacinio įteisinimo formą nustatys 

Krašto Tarybos suvažiavimas, arba 
jo išrinkta Krašto Valdyba yra klai
dingas: Krašto Tarybon ir į Krašto 
Valdybą gali būti išrinkti žmonės, 

vardu atsisveikinimo žodį tarė p. P. 
Nagys ir Sydney “Ansamblio” choro 
vardu p. Bitinas. Sūnus Algis susi
jaudinęs netekęs savo mielos mamy- 
te's padėkojo visiems už dalyvavimą 
ir visus pakvietė kavutei - į šermenis.

A.A. Elzbietos Kapocienės gy
venimo kelias nebuvo lengvas. Gimė 
Kaukaze, Rusijoje, panelės pavardė 
Miseviciutė. Revoliucijos laike nete
ko tėvų. Tuoj po karo grįžo Lietuvon. 
Kaune "susipažino su našliu Antanu 
Kapočium kuris turėjo tris sūnus. Bū
dama jaunutė apie 20 metų, ištekėjo 
už jo 1934 metais, ir iš karto turėjo 
prižiūrėti ir šeimininkauti dideliai 
šeimai. Vėliau sulaukė ir savo sū
naus Algio. Artėjant Rusams prie Lie
tuvos sienos, Kapočiai su šeima pasi
traukė į Vak. Vokietiją, iš kur atvy
ko į Australiją, ir visa, laiką gyveno 
Sydney. Gražiai susitvarkė -ūkiškai. 
Velionė buvo visuomenininke kurį 
laiką ėjo Sydney Lietuvių Moterų 
Draugijos pirmininkės pareigas.

Prieš keletą mėnesių mirė velio
nės vyras Antanas. Ji likusi viena, 
skaudžiai pergyveno, jautėsi labai 
vieniša. Galimas daiktas kad tas su
trumpino jos gyvenimą.

Sūnus Algis su Šeima ir posūnis 
Stasys su šeima gyvena Sydney, o 
kiti Švedijoje. Kapočių šeima visi 
dainininkai, abu velioniai dalyvavo 
chore taip pat ir sūnus Algis ir gimi
nės^ visi įsijungę į chorus. Velionė 
virš 20 metų gyveno Sydney, mes ją 
matėme giedant bažnyčioje, dainuo
jant minėjimuose, pobūviuose ir pan. 

kurie ne tik numatomos steigti orga
nizacijos finansiniai neremia, bet 
gali būti net jos steigimui priešingi. 
Tad jau pačioje organizacijos stei
gimo užuomazgoje jos steigimo min
tis gali būti galutinai palaidota.

Be to, iš patirties žinome, kad 
Krašto Tarybų suvažiavimuose; pora 
atvejų, išrinktosios ekonominės ko
misijos absoliučiai nieko konkretaus 
nepadarė. Specialiam darbui, kaip 
spaustuvės steigimui, kviestini žmo
nės, kurie šiuos reikalus supranta. 
Teisinga kryptimi pasuko “M.P.” 
Administracinė K-ja pasikviesdama 
pagelbon reikalų žinovus, su kuriais 
ištyrusi reikalą," sudarė spaustuvės 
steigimui reikalingą sąmata, laikraš
čio spausdinimo kaštų kalkuliaciją 
ir, pagaliau, rado žmonės, kurie tech
niškoje darbo srityje žada talkinti. 
“Mūsų Pastogės” Administracinė 
Komisija įrikiavusi darbą į geras ir 
tikras vėžes, turėtų imtis ji galutinai 
užbaigti; su teisininkų pagelba paruoš 
dama atitinkamus, spaudos verslo or
ganizacijai pritaikintus įstatus ir ją, 
kaip kooperatinę ar akcinę bendrovę*, 
su aprėžta atsakomybe, inkorparuoti. 
Tik tiek prisimintina, kad, iki šiol 
kooperatinių organizacijų nariais te
gali būti a*smenys gyvenantieji toje 
pat kur organizacija veikia valstijoje.

Nuolat kartojama - savoji spauda 
yra lietuvybės išlaikymo i pagrindas. 
Jei tokį tvirtinimą sąmoningai išgy
vename/ tai visos*~ Australijos lietu
viams spaustuvės steigimui sutelkti 
lėšas problema turėtų būti nesunki. 
Jei tai padaryti neįstengsime, tai bus 
Įrodymas, kad dėl savo tautinio išli
kimo tesisielojame tik žodžiais, o ne 
darbais.

***

Paliko dideliame nuliūdime sūnų Al
gį, marčią, anūkus, posūnius ir gimi
nes, o choruose pasijus spraga. Il
sėkis ramybėje!

Antanas Bauzė.
#**

KAS PLANUOJAMA
IR KAS DAROMA

Ok. Lietuvoje dešimt dienų vie
šėjo Ugne Karvelis (Karvelytė), Pa
ryžiaus Gallimard leidyklos užsienio 
literatūros skyriaus direktorė. Rašy
tojų Sąjungoje įvykusiame pokalbyje 
buvo aptartos lietuvių rašytojų kūri
nių vertimo į prancūzų kalbą sąlygos. 
Ruošiamasi parengti lietuvių poezi
jos ir apsakymų antologijas ir stam
biosios prozos vertimų prancūzų kal- 
bon. Viešnia pasiūlė parengti bei iš
leisti Paryžiuje lietuvių liaudies me
džio skulptūros albumą. Aptartos ir 
M.K. Čiurlionio reprodukcijų išleidi
mo Prancūzijoje galimybės.

***

“Lit. ir Menas” (1972.X.7) spaus
dina eilę atsakymų į jauniesiems ra
šytojams išsiuntinėtą anketą apie 
“šiandieninį kaimą”: jo permainas, 
pasikeitimus, budingiausius jo žmo
gaus bruožus, žemdirbio paveikslą 
dabartinėje lietuvių literatūroje. Iš 
atsakymų išsiskiria Rimanto Savelio 
žodis. Netiesioginiai atsakydamas į 
partinius balsus, nusiskundžiančius 
“senojo patriarchalinio kaimo idea
lizavimu”, jis rašo: “Sentimentai ir 
graudulys išnykstančiam kaimui, rū
pestis kaimiečio rytdiena - na tokia 
jau didelė blogybė. Geriau nuoširdus 
jausmas, negu pseudooptimistine 
oratorija”. Šavelis vaizdžiai aptaria '* 
ir kolchozinės santvarkos atneštus 
pasikeitimus:

“Šiandien kaimietis be ypatingo 
skausmo gali nukirsti medi, puošiantį 
aplinką, gali abejingai žiūrėti įkolG- 
kio laukuose mirkstanti vasarojų aų _ 
pūvantį šieną. Ne, jis paims kastuvą 
ar grėblį, bet tik tada,kai jam bus įsa
kyta. IŠ kur tas valstiečio abejingu
mas? Kur jo šaknys? Gal ji pasėjo 
ilgus metus trukusi geresnio vadovo 
ieškojimo politika? Gal dar tebegyva 
trauka privatinei nuosavybe. bent 
jos daliai, kuria atstoja soų: mis 
sklypas?”.

***
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AUSTRALIJA PALIKUS
Antanas Laukaitis.

Georg Kronawitter

MUNCHENO FESTIVALIS.
Rugsėjo 23-čią dieną, lygiai 

12-tą valandą dienos metų didžiajame 
Muncheno “October Festival” pavili- 
jonų kieme nuskambėjo 12 patrankos 
šūvių, kurie tūkstantinėms minioms 
ir milijoniniam Bavarijos sostinės 
miestui pranešė, kad Milncheno Ober- 
burgermeister’is 
pramušė pirmąją bačką alaus ir ati
darė 1972-jų metų tradicinį šio miesto 
“October Festival’į”, Savo atidarymo 
žodyje jis pabrėžė, kad šis festiva
lis yra pagrindinis ir anksčiausias 
derliaus nuėmimo punktas, taip glau
džiai rišantis ir jungiantis^ miestų, ir 
kaimų gyventojus. Pramušti šią di
džiulę alaus bačką, irgi nėra jau taip 
lengva, nes pagal bavarų_seną tradici
ją, kuo mažesniu smūgių skaičiumi 
jinai pramušama, tuo geresnis ir stip
resnis vyras tu esi. Burmistras savo 
darbą atliko labai gerai ir po trijų 
stiprių, smūgių, pasruvo alaus upės 
kurios šiame festivalyje tekės ištisai 
dvi savaites, kaip kad niekur kitur 
pasaulyje.

Pirmąją dieną, prieš viso festiva
lio atidarymą, pro Muncheno miesto 
pagrindines gatves pravažiavo visų 
festivalyje dalyvaujančių alaus bra
vorų fiarodiaės didžiulės vežimų 
vilkstinės. Kiekvienas didžiulis ve
žimas buvo pilnas alaus bačkų, pa
puoštu didžiuliais gėlių vainikais su 
specialiais užrašais ir kitokiais se
noviškais tradiciniais papuošimais. 
Vežimus traukė šeši ar keturi sun
kaus svorio arkliai, taip pat išpuošti 
blizgančiais skambučiais ir kitais 
puikiausiais pakinktais. Lydimi bava
riškų paskirų bravorų privačių didžiu
lių dūdų orkestrų, šis paradas buvo 
reklaminis, propoguojąs paskiras alaus 
rūšis.

__ Čia matomas vaizdas • 
yra majestotiškoji Marienkir- i 
che, įdomiausias taškas Miun- i 
cheno miesto panoramoje. Po ; 
to jau eina garsusis Miunche
no alus_________________________ ___ J
Sekamdienį per visą Muncheno 

miestą, pradedant II-tą vai. ryto, ^vy
ko didžiulė paskirų organizacijų, ūki- _ 
mininkų, medžiotojų ir visokių kitokįų 
bavarų ^ir kviestinių kitų Vokietijos, 
bei užsienio organizacijų eisena, 
užsitęsusi net dvi su puse valandos. 
Iš viso šioje eisenoje dalyvavo pas
kirų didesnių ir mažesnių grupių 60. 
įvairiaspalviai senoviški bavarų, ir 
fcitų Vokietijos valstybėlių drabužiai 
teikė labai įspūdingą vaizdą, ypatin
gai, kad ir ^bęas tą dieną pasitaikė 
labai gražus. Šioje eisenoje buvo pa
rodyta ir specialiuose vežimuose ^at
vaizduota vokiečio ūkininko, medžio
tojo, eilinio darbininko, turtingo pono 
ir kt. gyvenimai, jų darbai, jų pramo
gos ir pan. Buvo rodoma kaip seno
vėje žmonės gyveno, kaip linksmino
si, kaip alų darė, kaip kaime savuo- 
.sius produktus darė ir visa kita. Ei-
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senoje dalyvavo nemažiau 
įvairiausių orkestrų, pasipi 
Įvairiausiais savo įrašto tautiniais 
drabužiais. Iš užsieniečių dalyvavo 
austrai, škotai, prancūzai,-šveicarai, 
japonai ir amerikiečių kariuomenės 
kapela. Vaizdas viso šio parado buvo 
labai didingas, įspūdingas ir iki šiol 
man dar niekada nematytas. Nenuosta
bu todėl, kad visos gatvės buyo pri
pildytos keliomis eilėmis žmonių, 
tarp jų daugelio turistų, kurie savo 
foto ir filmų aparatais fiksavo šią 
metinę bavarų pačią didžiausią 
“October Festival” šventę.

Šios šventės pradžia siekia gi
lią senovę ir metų eiga neistengė jos 
numarinti, bet kiekvienais metais 
dar suvis dedesniu entuziazmų šiame 
mieste ji yra švenčiama. Pirmoji jos 
istorinė pradžia įvyko 1810 metais, 
kai 'karalius Liudvikas vedė princesę 
Teresę. Šioms vestuvėms paminėti, 
karalius ne tik visam savo dvarui, bet 
ir visiems aplinkiniams gyventojams 
iškėlė puotą, kuri iki Šiol ir vėliau 
Vokiečių karalių istorijoje neturėjo 
sau lygios. Be pačios vaišių šventės 
buvo suruošta ūkininkų derliaus nu
ėmimo paroda, šaudymo, arklių lenk
tynių, gyvulių auginimo ir jų pajėgu
mo varžybos, nes su karaliaus lai
mingomis vestuvėms, laimingi turi 
būti- ir jo pavaldiniai, parodydami ką 
jie gali, kaip jie gyvena ir kaip jie" 
džiaugiasi. Tas viskas, pagal tuome
tinius karaliaus žodžius turi būt paro
dyta visiems keturiems vėjams, kad 
jie ši visos Bavarijos džiaugsmą nu
neštų į visas keturias pasaulio kryp
tis.

Ir iki šiol nei karai, nei audros 
neįstengė panaikinti Šios didžiosios 
bavarų šventės, nes pagal jų dabarti
nį įsitikinimą, tol kol bus šie “Octo
ber Festivals”, tol Mfinchene nepasi-

baigs linksmumas ir gera bavarų nuo
taika.

Po olimpijados man teko būti 
įvairiuose Vokietijos ir kitų valsty
bių miestuose, tačiau niekur nemačiau 
taip linksmų ir nuoširdžių vokiečių 
kaip kad yra'Mūncheno vokiečiai. Jau 
nekalbant, kad, mano ir kitų mano 
draugų akimis žiūrint, mūnchenietes 
yra pačios gražiausios ir elegantiš
kiausios Vokietijos moterys, kuriu 
ne individualus, bet bendras apsiren
gimas viršija net Paryžiaus bendrąją 
moterų masę, vokiečiai čia yra labai 
nuoširdūs ir draugiški, visuomet 
paslaugūs ir nori tau padėti.

Jeigu visas olimpijados laikotar
pis buvo gyvenamas sportinių kovų 
įtempimo ženkle, tai dabartinis festi
valio dviejų savaičių laikas yra atsi
gavimo, pasilinksminimo, valgymo ir 
alaus gėrimo malonus laikotarpis. 
Olimpijados metu beveik be jokios 
išimties visi vietiniai vokiečiai turėjo 
dirbti, tačiau dabar daugumas iš jų 
turi savąsias atostogas, sutaikintas 
su šio festivalio proga.

Dar kol kas nežinau Amerikos 
gyvenimo,tačiau Australijoje, bent 
iki šiol, žmonės, turėdami savuosius

A. Laukaitis sveikina “M.P.” skaitytojus iš Muncheno Šventės.

namus, labai daug laįįto ir atostogų 
praleidžia prie jų. Čia Vokietijoje 
savaitgaliais visai nedirbama, kai 
sekmadienį už viešą dirbimą lauke 
gali būti suimtas. Savaitgaliai ir atos
togos vokiečiams yra tik poilsio, 
ekskursijų ir džiaugsmo laikas, apie 
bent kokį darbą net nepagalvojant. 
Kaip vienas inžinierius vokietis man 
pasakė: “Privargome ir prisikentėjo
me mes pokariniais metais. Užtenka 
to visam amžiui. Šiandien nerasi jo
kio vokiečio, kuris galvotų apie karą. 
Mes sunkiai dirbome, ats’igavome ir, 
žmogui gyvenant tik vieną kartą gyve
nime, mūsų tikslas yra kuo linksmiau, 
gražiau ir įdomiau praleisti sį nie
kuomet negrįžtantįžmogaus gyvenimą” 
Sutikau ir aš, kad šiuose žodžiuose 
buvo pasakyta labai daug teisybės.

Jeigu vokiečiai, ypatingai bava
rai, moka dirbti, tai dar geriau jie moka 
ir linksmintis. Per pirmąsias pusan
tros dienos šį festivalį aplankė puse 
milijono žmonių ir tas visas didžiulis 
festivalio plotas buvo daugiau prikimš
tas negu olimpinis stadijonas. Jau da
bar vokiečiai tikisi šiais metais su
mišti iki šiol buvusius alaus gėrimo 
rekordus. Didžiuliuose 10-je paskirų 
bravorų pavilijonuose, talpinančiuose 
kiekviename po 3-4-5-kis tūkstančius 
žmonių, nuo atidarymo, iki uždarymo 
laiko 11-tos valandos, beveik negalima 
gauti sėdimosvietos, kai vakarais jau 
apie vietą prie stalo nei negalvok ir 
tada geriama ten kur tik randi vietos 
atsistoti. Geriama čia iš litrinių stik
linių storų bokalų, vadinama “Mąz”. 
Pirmą kartą man paėmus šį didžiulį 
sunkų_ bokalą dviem rankoms* tuoj pat 
buvau draugiškai bavarų perspėtas, kad 
alus iš ju, geriama tik viena ranka, 
skirtingais keturiais budais juos pai
mant. Taip pat niekuomet negalima pil
ti alaus iš vieno bokalo į kitą, ypatin
gai ką_ dažnai daro moterys sunkiai 
galėdamos pakelti ir išgerti šį alų. 
Perpylimas alaus reiškia ir savo lai
mės atidavimą. Kartu su alumi visur 
pilna įyariausio maisto. Ir aš" dar 
gyvenime nesu matęs, ypatingai mote
rų ir merginų, taip daug ir skaniai val
gančių ir putojančių alum užsigerian
čių. Niekas čia nežiūri jokių dietų, 
niekas čia neturi jokių vidurių skaus
mų ir niekas čia neturi, ką ir as pats 
su savo draugais pastebėjau, jokiu 
sekančia dieną galvos skausmų ir po
šventinių negalavimų, nes pagal įsta
tymą čia- visas alus yra gaminamas na

Vyt. Gerulaitis laimėjo JAV jau
nių lauko teniso pirmenybes Lous- 
ville, taip pat laimėjo ii- Western 
open turnyrą Springfield, Ohio. 
Taip pat yma atsiekęs ir visą eilę 
kitų laimėjimų.

....................Nuptr.. Vyt. Maželio 

tūraliu būdu, neturint teisės į alaus 
gaminimą įvesti bent kokių cheminiu 
būdų, kas kitur, norint pagreitinti 
alaus gamyba yra praktikuojama. Pa
grindinis prie alaus maistas yra kepti 
viščiukai, sūrus duonos preceliai ir 
balti speciliai vienoje rinkėje su- 
piaustyti balti sūdyti ridikai. Iki šiol 
festivalio alaus ir viščiukų pastatytas 
rekordas buvo 1969 metais, kada buvo 
išgerta 4.120.400. litrinių bokalų alaus 
ir suvalgyta 442.785_^keptų viščiukų. 
Tačiau šiais metais šis rekordas tiki
masi sumušti, nes dabar esąs, labai 
puikus oras ir buvusi olimpijada su 
savo svečiais labai prisideda prie šių 
metų festivalio ypatingo pasisekimo.

Be visų kitų įvairiausių valgių, 
kaip silkių, sūrių saldumynų .ir visos 
kitos masės gerybių,labai populiarios 
yra ant anglių keptos sūrios žuvys, 
kurių is karto yra kepama šimtai, ta
čiau norint jų gauti reikia ir eilutėje 
pusvalandį pastovėti. Gi pats šventes 
valgymo aukščiausias punktas yra kep
tas jautis. Jeigu kiekvienas paskiras 
bravoro pavilijonas pasižymi savo bent 
kuriuo specifiniu valgiu, tai pats Įdo
miausias yra jaučių kepimo pavilijo
nas, kur bekilnodamas sunkiuosius 
bokalus gali stebėti kaip pamažu suk
damasis ant karštų anglių kepa didžiu
lis jautis, skleisdamas puikius aroma
tus ir sukeldamas gerą apetitą. Jautį, 
kurį ir aš valgiau, kėpe du kepėjai 
karts nuo karto į jį įtrindami įvairiau
sių prieskonių. Sis jautis, buvo dvieju 
metų senumo, svėrė 679 kiologramus 
(apie 1400 svarus), jo kepimas trūko 
9-nias valandas ir jam iškepti buvo 
sunaudota 350 kilogramų medžio ir 
specialiu kepimui anglių/Apie skonį 
tai nekalbėsiu, nes kas negėrė specia
laus stipraus festivalio alaus, nevalgė 
jaučio ir neragavo puikių riebių ant 
anglių keptų sūrių žuvų, tam ir skonį 
butų sunku nupasakoti. Trumpai sa
kant buvo labai puiku. Reikėtų gal
dar kitą straipsnį rašyti apie patį festi
valio svečių pasilinksminimą, kai žmo
nos duoda pilna laisvę vyrams ir at-, 
virkščiai ir kai po poros litrų alaus, 
smagios muzikos ir draugiškos nuotai
kos ir tarp visai nepažįstamų, praside
da bendros dainos, šokiai ant suolų 
ir stalų ir bendras “O prozit, o pro- 
zit”, daužiant bokalus iki alaus išsi
liejimo ar net sudužimo. Nuotaika ir 
linksmumas, ką galima pajusti tik čia 
buvus.

***

SVETUR
L. Virbickas.

Klajodamas pasaulyje tebeieškau kampelio
Gimtines laukams panašumo:
Ar eidamas laukais, ar sustojęs ant kelio;
Dairaus to brangaus paprastumo.

Nei pievos nei upės, nei kalnų sniegai 
Akies ir širdies nepatraukia, 
Tėvynės dangus, kūdikystės takai 
Vaidenas, vilioja, ten šaukia...

Ten pievos, laukai, ten šaltinis skaidrus
Jaunystės dienoms išbraidyti:
Žolynų žiedai, jų žalumas sodrus
Vilioja dar juos pamatyti...

Einu ir nešiojuos tuos brangius vaizdus. 
Kurių atmintis neprarado.
Nes visam pasaulyj gražesnių už savus 
Nei širdis, nei akys nerado.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ATSAKYMAS A. LAUKAIČIUI.
A. Laukaitis š.m. “Mūsų Pasto

gės” nr. 42 rašo: “A. Kutka aprašy
damas L.V.S. “Ramovės” Sydnejaus 
Skyriaus visuotiną susirinkimą, kaip 
ir anksčiau taip ir dabar prirašė ne
tiesos”. Kur Laukaitis surado mano 
ankstyvesniuose straipsniuose netie
sos nenurodė. Aš aprašydamas “ Ra
ra ovenu” susirinkimą, davinius ga
vau iš asmens, kuris balsus surinko 
ir skaičiavo. Man pasiteiravus jis 
pranešė: kad surinko 20 kortelių, ku
riose už išbraukimą pasisakė 17 ir 
paaiškino kad jis nežinąs kiek prezi
diumas užprotokolavo: nes jis skai
čiavęs vienas kiti du išėję su pro
testuojančiais ir protokolo nerašė. 
Tai pirmas musų organizaciniame 
gyvenime toks atsitikimas, kad iš 
20 korteliu, kaip Laukaitis tvirtina, 
buvo 22 balsai. Tai Čia jau kyla klai
dos ar kombinacijos klausimas. Jei 
kombinacija, tai jau nešvari. Toliau 
Laukaitis savo straipsnyje skelbia 
didelę naujieną, kad jis net kitu min
tis žinąs t.y. kam nebalsavusieji pri
tarė (jeigu tokiu nariu buvo). Aš ma
nau, kad tokiam "savo tvirtinimui Lau
kaitis ir pats netiki. Susirinkime daly
vavo ir keletas ne narių o apie juos, 
patiekiamas skaičius apie išėjusius 
ir susirinkimo eigoje dalyvavusius, 
visus nepaminėjo, Taigi neįskaicius. 
nenarius, tai patiektieji daviniai la
bai pasikeis. Jei i Laukaięįo straips
nį pažiūrėti, ne kaip į surežisuotą pa
saką, o į rimtą; tai iškiltu klausimas, 
kad kiekvienas turėtų jaust atsakomy
be^ uz" laikraščio puslapiuose paleistą 
žodį, o toks tvirtinimas, kad prira

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972

Artėjančių Kalėdų švenčių proga, siūlome tris specialiai pa
rinktus siuntinius iš tokių dalykų kurie labiausiai yra reikalingi 
Lietuvoje ir bus tikrai naudingi Jūsų giminėms.

Mišrus Kalėdinis 1972
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališ

kas vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, vilnonė angliška 
vyriškai eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai spe
cialios storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, puikūs vyriš
ki nailono marškiniai arba bliuskutė* 1 dėžė šokoladinių saldainių, 
20 angliškų geriausios rūšies cigarečių $95.00.

Moteriškas Kalėdinis 1972.

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių, arba vilnonių, gėlė- 
_ ta arba su ornamentais: vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimplene 

medžiagos moteriškai eilutei, gražus moteriškas megstukas, 3 jar
dus vilnonės puikios apsiaustui medžiagos crimplene medžiaga 
suknelei. $85.00

Maisto Siuntinys 1972.

‘A s v. arbatos, 1 s v., kakavos, 6 s v. geriausių baltų miltų, 2 s v. 
ryžių, 1/4 sv. kviepenčių pipirų, 1/4 sv. lapelių, sv. geriamo 
šokolado, 1 dėž. neseafe, 1% sv. razinkų, sv. džiovintų maišy
tų vaisių, 1 sv. šokoladiniųsaldainių. $28.00.

Taip pat dedame (šiuos arba kitus Jūsų rūbų užsakymus daly
kus kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi.

Dirbtinio mink kailio paltui viršus $32.00, < nailoninio kailio 
paltui viršus, -$22.00. vyriški arba moteriški nertiniai, $12.00, vil
nonės skarelės $4.00, nailono lietpalčiai $8.00, nailono marškiniai 
$7.50, -vilnonės arba nailono kojinės $2.00.

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734.

Kiekvienio siuntinio pristatymas garantuotas.

šiau netiesos turėtu būti aiškinamas 
teisme. O beto, jau yra pažeidimas ir 
A.L.B. statuto 24 paragrafo punkto 
"b”.

Bendrai imant, isviso neaišku, 
kokia čia misija Laukaitis nori at
likti rašydamas savo straipsni.

A. Kutka.
UŽDARAS POBŪVIS

Spalio mėn. 21 d. ' Lidcombe, 
“Masonic Temple Hali” įvyko LVS 
“Ramove” Sydney Skyriaus narių tra
dicinis uždaras pobūvis, j Visą laiką 
grojo puiki muzika. Svečiai rinkosi 
palengva. Kad ir ne pilnai užpildyto
je saleje, netrukus visi pasijuto gero
je nuotaikoje. ;

Apie 8.30 vai. v. Skyriaus Valdy
bos Pirmininkas S. Pačėsa, pasveikino 
visus ramovėnus ir svečius ir palinkė
jo draugiškoje nuotaikoje linksmai pra
leisti vakarą. Pagal programa, tuojau 
pakvietė “Linksmuosius Brolius”. 
“Broliukai”, kad nenuskriausti kitą, 
- davė šarmo visiems, o publika visą 
laiką, lydėjo su aplodismentais. Jiems 
užbaigus, buvo manyta, kad jau vis
kas, bet kur tau! Iš.kaž - kur atsirado 
magikas. Tik jam pasirodžius, publi
ka kone truko juokais, o kaip pradėjo 
“focuc - mocuc”, tai kuo ne prie aša
rą privedė iš juoko. Vėliau, pobūvis 
gražiai tesėsi toliau, o apie 12 vai. 
vak. ;visi pradėjo skirstytis į namus, 
prašydami, kad tokią pobūvių būtų- 
dažhiau.

Dalyvis.
***

GEELONGAS
Liet. Bendr. Namu 

Administratorių. Pobūvis.
Artėjant vasarai, baigiasi balių 

sezonas, kurių čia buvo nemažai ir 
kurie senesnio amžiaus lankytojams 
jau įgriso. Žinoma, galima būtų juos 
nelankyti. Prievartos nėra, bet veik
liesiems bendruom. nariams pareigos 
jausmas vis dar verčia savo atsilan
kymu ir keletu dolerių balių rengėjus 
paremti. Jog .visu liet, organizacijų 
vienintelis lesu, šaltinis, tai pajamos 
iš balių,

Geel. Liet. Bendr. namų adminis
tratoriai savo balių turėjo spalio mėn. 
21 d. savo bendr. namuose. Buvo at
silankę^ daug svečiu, kuriems netruko 
užkandžių nei gėrimų. Gera muzika 
linksmino visus, p. V. Stuikevičius 
sveikino svečius ir ragino linksmin
tis. p. S. Cesekas minėjo gimtadienį, 
todėl vald. pirm. Dr. S. Skapinskas 
pasveikinęs įteikė vald. bendradar
bių vardu dovanelę.

Geelongiškiai dėkingi kaimy
nams Melbourne lietuviams už dažną 
jų parengimu rėmimą savo atsilanky
mu. Sį kart tarp melboumiškių sve
čių buvo atvykęs ir Geel. Liet. Bendr. 
namų autorius,'dabartinis Melb. Liet, 
klubo pirm. p. J. Pelenauskas su ponia

***
Susituokė

S.m. spalio mėn. 28 d. Bernardas 
Mažylis, p. E. ir P. Mažylių gyv. 
Noralne sūnus, su Carol Wilkinson 
taip pat iš Norlane.

Vestuvių puota, jaunosios tėvai 
buvo suruošę žinomame Geelonge 
“Aberdin House”, o kitą diena p. E. 
ir P. Mažyliai savo namuose, kur da
lyvavo nemažas būrelis svečių gee- 
longiškių ir iš Ballarato.

A. Skėrys.

ADELAIDĖS KRONIKA 
Svečiai iš Toronto.

Spalio 8 d. pas savo gimines Ja- 
sučius lankėsi Dr. J. Valadka su po
nia. Jie atskrido iš Melbourne vyku
sio tarptautinio gydytojų kongreso, ku
riame dalyvavo vientik iš Kanados 
400 gydytojų. Ponia Aldona Valad- 
kienė studijavusi farmaciją Kaune 
Vytauto Didžiojo U-te, rado Adelai
dėje savo mokslo draugių. Viena iŠ jų 
Dr. Pacevičienę. Svečiai apžiūrėjo 
Šv. Kazimiero koplyčią, su jos pui
kiais vitražais, paminklą Lietuvos 
žemei, mokyklą ir parapijos archyvą. 
Buvo labai graži sekmadienio popie
tė. Iš p.p. Pacevicią vilos balkono 
stebėjome puikų vaizdą. Saulutė ta
rytum auksinė nimfa palengva niro į 
ošiančią, jūrą ... Iš Adelaidės sve
čiai vyko apžiūrėti Auksinio Kranto 
koralą rifą ir pasimaudyti Surfers Pa
radise. Dr. Valadka ir ponia yra ak
tyvus Toronto lietuviu bendruome
nės nariai.

MIRĖ , 
JONAS LAZAREVICIUS.

Spalio 9 d. širdies smūgio ištik
tas, Karalienės Elzbietos ligoninėje 
mirė (įuosnus lietuvis JONAS LAZA
REVICIUS. Gimė 1915 metais Sere
džiaus apylinkėje ūkininko šeimoje. 
Pasimokęs Vilkijos progimnazijoje 
karinę prievolę atliko Karo Policijos 
mokykloje. Gana ilgą laiką tarnavo 
Kybartuose geležinkelių policijoje. 
Velionis rėmė be išimties visas orga
nizacijas. Kas jo paramos prašė nie
kam nebuvo atsakyta. Arčiausiai jam 
prie širdies buvo Ramovė. Jis nuola
tos įvairiomis progomis ją paremdavo. 
Buvo pastovus Lituania choro mece
natas, Vyties sporto klubo. Moterų 
Sekcijos ir kitų organizaciją nuolati
nis rėipėjas. Paskutinį kartą jis ap
lankė Sv. Kazjmiero koplyčią jau kars
te. Mišias uz velionį aukojo Klebo
nas kun. A. Kazlauskas MIC. Namiš
kių pageidavimu vėlionio palaikai bu
vo sudeginti Centenial Parko kapinių 
krematoriume. Artimų draugu, kaimy
nu, ir pažįstamu prisirinko krematoriu
mo koplyčioje. Ramovės vardu atsi
sveikinimo žodį savo duosniam rėmė
jui, tarė VI. Dumčius. Mielas Jonai! 
Eidami pro rožės krūmą, ties kuriuo 
bus pakasti Tavo pelenai (išgirsime 
poeto Mikuckio žodžius:...

Tu neklausk tautieti mano vardo, 
Jisai, kaip aidas nuskambės.

Velionies našlei, sūnui Jonui ir 
dukrai Daliai gili užuojauta.

VI. Dumčius.
***

1800 metais (filosofas Em. Kantas) pa
rašė K. Milkaus lietuvių-vokiečių ir vokie
čių-lietuvių kalbų žodynui prakalbą, ku
rioje gynė lietuvių kultūrines teises, nes 
valstybei, esą, reikalingi tokie kilnūs ir 
darbštūs žmonės, kokie esą lietuviai. Lie
tuvių kalbą gynė G. Ostermejeris (1716- 
1800), mokytojas E. Gizevijus (1798-1880) 
ir kiti, patys dalyvavę lietuvių kultūrinėje 
veikloje. Mokytojui E. Gizevijuį rūpinantis, 
dar kurį laiką lietuvių kalba buvo palikta 
Tilžės gimnazijoje, Juozas JurgimU

Mūšų Pastogė Nr. 45 1972.11.13 pši. 7

197 Florntagtou Rd., Nth. Melbourne, Vic. 
Tel. 30 - 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.

JUS GAUTE PER MUS SIŲSTI BE MUITO, MIRUSIU ASMENŲ 
DAIKTUS GIMINĖMS Į SSSR.

INFORMACIJAS GALITE G AUTI MUSŲ FIRMOJE MELBOURNE 
ARBA PAS MŪSŲ AGENTUS:

HANSACO INTERSTATE TRADING C0.
SI Liverpool St.. Sydney, N.S.W. Tel. 26 -6787.

J. Koryk, 38 Philip St,, Hawthorne, Brisbane, QLD. tel. 95 - 5086. 
W. Gaiaska. 28 Fenwick St., Geelong, Vic., tel. 952 - 93216.
K. Peetas. 18 Torrent Ave., Fullerton, Adelaide. S.A. tel. 73 * 626. 
J. Klvins. 56 Alma Rd., Mt. Lawley, Perth, W.A. tel. 28 * 3046. 
’’Kwrpaty” Trading Agency. 243 Collins St., Melbourne, Vic.

tel. 63 - 9634.

HANSA TRADING CO. PTY. LTD
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Pranešimai
MELBOURNO APYLINKES 

VALDYBA PRANEŠA
Lapkričio 16 dieną 8 vai. vaka

re Lietuviu, Namuose šaukiamas susi
rinkimas sudaryti 1973 metų parengi
mų kalendorių. Kviečiami dalyvauti 
visų suiiteresuotų organizacijų at
stovai.

"AUŠROS” TUNTO SKAUTUI IR 

TĖVU. DĖMESIUI.

1. Artėja jubiliejinė rajono 
stovykla, todėl prašau nedelsti ir pas
kubėti užsiregistruoti bei sumokėti 
stovyklos mokestį.

2. Taip pat prašau baigti užpil
dyti “Agreement to Release” ir “Me
dical Release” formas ir jas kuo sku
biau sugrąžinti tuntininkui.

3. S.m. lapkričio mėn. 26 d. 
(sekmadienį) Lidcombės parapijos 
salėje bus 25-jų metu Australijos Ra
jono gyvavimui pagerbti tunto sueiga 

džia punktualiai 16 vai. (4 val.p.p.). 
Visi skautai dalyvauja pilnoje uni
formoje.

Tėvų komiteto ir tunto vardu k vie 
ei u visus skautų tėvus, skautų rėmė
jus4' ir visus buvusius “Aušros” tunto 
skautus bei skautes atsilankyti į. mū
sų tradicines Kūčias. Apie savo daly- 
vavima malonėkite pranešti tėvų ko
miteto’' pirmininkei p. A. Jablonskie
nei (tel. 709-4031) ar tuntininkui B. 
Barkui (tel. 73-3984).

“Aušros” Tunto Tuntininkas.
LATROBE VALLEY

Lapkričio 23 Minėjimas

Š.m. lapkričio 24 d., penktadienį, 
vai. vak. Morwellio Town-Hall

L.V,S. “R AMOVE” Sydney Skyrius: Valdyba rengia Kariuo
menės Šventės

MINĖJIMĄ- VAKARĄ

kuris: įvyks š.m.; lapkričio mėnesio 18 dieną (šeštadienį) 6 vaL 
vakaro, Bankstown Square “Banksia Room”

Melbourne Valdyba.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

L.V.S-gos Ramovė Melbourne 
skyriaus ruošiamas Lietuvos Kariuo
menės šventės minėjimas Melbourne __ o</_______ ____________
įvyks š.m. lapkričio mėn. 19 d. sek-ir tradicinės SKAUTU KŪČIOS. Pra- 
madienį.

Iškilmingos pamaldos 12 vai. §v.
Jono bažnyčioje, East Melbourne. Sv. 
Mišios aukojamos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės.

Organizacijos prašomos dalyvau
ti su savo vęliavom.

Minėjimo Aktas įvyks 6 vai. vak. 
Lietuvių Namų koncertų salėje.

Programoje: Žuvusiųjų pagerbi
mas prie paminklo, paskaita, Vyrų 
Oktetas, solistai ir tautiniai šokiai. 

Kviečiame visus Melbourne ir 
apylinkių lietuvius gausingai atsi
lankyti į. pamaldas ir minėjimą.

Parodykime, kad nežiūrint oku
panto propagandos ir šmeižtų mes 
gerbiame savo karius, Šaulius parti
zanus ir Sibiro tremtinius, kurie žuvo 
dėl Lietuvos laisvės.

PROGRAMOJE: p. L. Karvelio paskaita, Sydnėjaus Meno Ansamblis, 
vadovaujamas p. Umbražiūnienės, deklamacijos ir t.t.

Oficialiai daliai pasibaigus - balius. Gros gera kapela, 
bus turtinga loterija, veiks ;gėrimų ir užkandžių bufetai.
Įėjimas - $2.00

Moksleiviams ir pensininkams:- $1.00
Bilietus galima Įsigyti ir stalus užsisakyti sekmadieniais- 

spaudos kioske, pas p. A. VINE VICIU., arba prie įėjimo.

L.V.S. “RAMOVE” Sydney Skyriaus 
VALDYBA.

RAMOVEN U. BALIUS

Lapkričio 25 d. šeštadieni Lietuvių Namuose, 50 Errol St. 
N. Melbourne L.V.S-gos Ramovė Melbourne Skyriaus ruošiamas tra
dicinis

METINIS BALIUS8
mažojoje salėje, ALB Latrobe Valley 

, Seniūnija ruošia Lietuvos Kariuome- 
L.V.S. Ramove. nės Šventės minėjimą, kuriame prašo

mi vietos ir toliau gyvenantieji tau
tiečiai skaitlingai dalyvauti.

Po oficialiosios dalies, ten pat 
suneštinės vaišės.

Melbourne Skyriaus Valdyba.

MELBOURNO LIETUVIU.KLUBO 
NEPAPRASTAS SUSIRINKIMAS bus

Melbourne Lietuvių Klubo Tary
ba praneša, kad š.m. lapkričio mėn. 
26 d. 4 vai. p.p. Lietuvių Namuose 
šaukiamas nepaprastas Klubo narių 
susirinkimas Klubo įstatų pakeitimui. 
Įstatų pakeitimas yra būtinas sąry
šyje su Klubo byla licenzijai gauti.

Įstatų pakeitimo projektas, Klubo 
narių susipažinimui, yra iškabintas 
Lietuvių Klubo patalpose nuo š.m. 
lapkričio mėn. 6 d.

Po nepaprasto susirinkimo tuojau 
pat įvyks Klubo infromacinis susirin
kimas į kuri, kviečiami visi Melbourne 
lietuviai.

S e n i ū n ė.
Koncertas Geelonge.

S.m. lapkričio men. 18d. Geelongo 
Lietuvių Namuose Melbourne Dainos 
Sambūris, ruošia geelongišlyams kon
certą. Dirigentas p. A. ; Celna pa
tieks naujų dainų. Tikimasi, kad Gee- 
longiškiai savo kaimynus sutiks visi 
atsilankydami i. koncertą, o ir atsi- 
vesdami savo draugus australus ar ki
tataučius.

Prie baliaus prisijungia ir pirmojo transporto dalyviai,paminėti 
m. sukaktį nuo atvykimo į Australiją.
Tai paskutinis balius prieš Adventą. Pradžia 7.30 vai. Turtin

gas bufetas, gera muzika.
Bilietus platina N. BUTKUNAS parapijos spaudos kioske, 

TEL. 94 - 4671, arba A. POCIUS TEL. 38 - 5969.

25

Ramoves Valdyba.

PAIEŠKOJIMAS

Atsiliepkite JONAS HESKE is 
Tauragės, dabar gyvenąs Australijoje, 
Melbourne, paieško Olga Heske - Bu
dys RR 2 Markhau, Ont. Kanada.

***

Melbourne Lietuvių Klubo Taryba.
RAMOVENU. BALIUS

Lapkričio mėn. 25 d. šeštadieni 
Melbourne Ramovėnai rengia savo Me
tinį Baliu, kuris įvyks Lietuvių Namų 
Jub. salėje, 50 Errol St. N. Melbourne 

Prie šio Baliaus prisijungia ir 
pirmojo transporto dalyviai paminėti
25 metų sukaktis nuo atvykimo į Aus-02127. U.S.A. 
tralna * . - AJ

Tai paskutinis balius pries Ad
ventą, todėl nepraleiskime progos gra
žiai pasilinksminti.

Ramovėnai remia jaunimo orga
nizacijas, jaunimo stovyklas, kursus 
ir Lietuvių Namus. Jų visos pajamos 
susideda tik iš Metinio baliaus pelno, 
todėl nepagailėkime kielių dolerių, pa
remti' kultūrine s veiklos darbo. 

L.V.S. Ramovė, 
Melb. Skyr. Valdyba.

Atsiliepkite BALAUSKAS anks
čiau gyvenąs Vokietijoje, Schwein
furt, jus paieško Jurgis Jurėnas: 
321 W 4th St. SO. Boston. MASS.

PADĖKA

Po sunkios operacijos gulint man 
ligoninėj, lankiusiems ir prisiminu
siems nuoširdžiai dėkoju Ponams A. 
Reisgiams, R.V. Ratams, N.A. Wal
lis, R.B. Tiridiams, E.P. Nagiams, 
C.P. Protams, S.A. Giniočiams, Po
nui S. Grincevičiui ir Ponioms M. 
Šidlauskienei, S. Ramanauskienei.

Viktoras Skeivys.

LIETUVIS VYSKUPAS TEIKS 
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ.

Tarptautiniame Eucharistiniame 
Kongrese Melbourne 1973 m. ;vasario 
18-25 d.d., dalyvaus ir lietuviai vys
kupai.

Ta proga, pagal sudaryta planą, 
vėliau bus lankomos ir kitos lietuvių 
kolonijos ir bus teikiamas Sutvirtini
mo Sakramentas lietuvių vaikučiams 
- bei suaugusiems. ^Tikimasi kad su
sidarys jų pakankamas skaičius (bent 
apie 20).

Tad iš anksto Įspėjami tėveliai 
nesiskubinti su Konfirmacija australų 
parapijose - paaiškinant kad tai at
liks lietuvis vyskupas, atvykęs ap
lankyti.

Bet taip pat prašoma jau dabar 
iš anksto užregistruoti visus norin
čius priimti Sutvirtinimo Sakramentą, 
o ypač kviečiami suaugusieji, kurie 
dar

GYDYTOJU IŠVYKA
Iš JAV, atvyksta į Australija gy

dytojų grupe, kurių skaičiuje bus ir 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
pirmininkas Dr. Ferdinandas Kaunas. 
Jis bus Melbourne lapkričio 12-15 d.d. 
o taip pat norės; užmegsti artimesnį 
ryši su lietuviais gydytojais Austra
lijoje. Visa gydytoju grupė bus Syd- 
nejuje lapkričio 15-18 dd.

METINIS KONCERTAS 
MELBOURNE.

PUNSKO LIETUVIAMS

nebuvo priėmė.;
Kun. P. Butkus.

KONCERTAS HOBARTE
Dainos Sambūris daro žygiu 

1973 metų pradžioje išvykti į Hobartą, 
kur lietuviams ir vietos gyventojams 
būtų suruoštas koncertas. Pirmieji 
koncerto reikalu pasitarimai su Ho- 
bartiškiu p. Kantvilu Įvyko jo vieš
nagės Melbourne metu.

Jau dabar reikėtų, palinkėti, kad 
pasitarimai virstų realybe, tas Ho- 
barto lietuviams butų neįprastinis ir 
retas kultūrinis parengimas.

SAMBŪRIO POBŪVIS.

Sambūris ne tik kas savaite ren
kasi į Lietuvių Namus repeticijų, bet 
ir į sezoninius savoji ariu pobūvius. 
Toks pobūvis įvyko Š.m. spalio mėn.

Vis nepaliaujamai plaukiant Puns
ko lietuvių laiškams, prašančių pagal
bos - siuntinių, Sydnėjaus Lietuvių 
Caritas vėl tęsia jiems vartotų rubu 
bei avalynės vajų.:

Tad prašoma mielus tautiečius 
vėl peržiūrėti savo rūbų spintas ir 
jei kas 2-3 metus nebuvo nešiojama - 
drąsiai galima atiduoti pašalpos pra
šantiems.

Vajaus aukų surinkimo punktas 20 d. Lietuvių’Namuose. Pasidžiaug-
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"OUR HAVEN"
Australijos Lietuvių Bendruomenes 

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

Dainos Sambūris kas metai Mel
bourne visuomenei patiekia metiųįų
darbų apyskaitą - metinį koncertą. Šių
metų koncertas įvyks gruodžio mėn.

a->3 d'. Melbourne Lietuvių Namuose.
Koncerto programoje dalyvauja:

Dainos Sambūrio mišrus, moterų ir
vyrų chorai, vadovaujami dirigentų
p.p. Alberto Čelnos, Danos Levickie- ____ _ _ _________ _________ _________ o
nes ir Vytauto Strauko;.Moterų Seks- yra p.p. Siručių namuose 4 Heath St., ta pilnu pasiruošimu Dainų Šventei 
tetas, paruoštas p. A. Celnos; Tauri- Bankstown. Ten jie vėliau bus skirs- Sydney ir kpneertams Geelonge bei 

' * nių Sokių Grupė "Klumpakojis”, va- tomi, pakuojami bei pasiunčiami Puns Melbourne. Šokyje ir dainoje links-
dovaujamas p. V. .St rauko., . ko lietuviams. Duokime tai, kas dar • • --

Išgirsime naujas ir dar negirdė- tiktu naudojimui ir būtų verta pasiim
tas gražias lietuviškas dainas ir dar timo išlaidoms, kurios yra pakeltos
nematytus grakščius šokius. . bei ji . ............................. ”

Melboumiškiai, įvertinkim jų di- apmokėjimui.
. delį darbą visi atsilankydami į kon- / ‘ J

certą. ir palinkėkim jiems sėkmės Dai- džiai dėkojame
nų Šventėje Sydney. Daržai .nepa-. , • , ■Sydnėjaus Lietuviu Cantas.
begs - sutvarkys it kitą dieną.
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bei jų pačių, -kad ir nedidelio muito 
kejimui.
Aukotojams iš anksto nuosir-:

*** •

mintasi iki paryčių.

Ig. A.

— Civilizacija visada bus pa
vojuje, kai tiems, kurie neišmo
ko klausyti, duodama teisė įsa
kinėti. — F. J. Sheen

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