
F

( XXIV) 19 73.1.15 REGISTERED FOR POSTING AS A NEWSPAPER CATEGORY B.

ŽVILGSNIS I ATEITĮ
ALB KRAŠTO TARYBOS XIII -SIOS 

PAPRASTOSIOS SESIJOS 
SUVAŽIAVIMAS.

Dalyvavo 58 atstovai.
Gruodžio 28 d. gerai nusiteikę 

rinkosi Tarybos atstovai registracijai. 
Užsiregistravo 51 atstovas (sekan
čią dieną 58) • Pirmas susirinkimą, 
pasveikino Sydnėjaus Apylinkes pir
mininkas A. Reisgys ir pakvietė 
ALB Krašto Valdybos pirmininką 
V. Neverauską atidaryti ALB Krašto 
Tarybos XIII-ją sesiją. Po trumpo 
pirmininko žodžio buvo pakviestas 
kun. P. Butkus sukalbėti invokaciją. 
Prezidiumas sudarytas iš sekančią 
atstovų: pirminininkas Vytautas Bu- 
kevičius, pavaduotojai Juozas Lap- 
šys ir Albertas Seikis. Sekretorius 
Vincas Kazokas ir jo padėjėjai V. Ja
ras ir V. Baltokienė.-

Suvaziavinm sveikino raštu: 
PLB pirm. S. Barzdukas, LD Rengti 
Komiteto pirm. Dr. B. Vingilis, Vliko 
pirm. Dr. K. Valiūnas, AL Kataliką 
Federacijos pirm. Laukaitis, Austra
lijos Rajono Vadas v.s. A. Jakštas, 
Melbourne Apylinkės pirmininkas 
G. Žemkalnis, C. Liutikas iš N. 
Zelandijos.

Žodžiu sveikino: ALB garbės 
narys Antanas Bauže, Kun. P. But
kus Australijos kapelionų ir Tau
tos Fondo vardu, J. Normanas Lietu
vių Fondo vardu, V. Dumčius Ameri
kos lietuvių Margučio vardu ir A. 
Bernaitis Adelaidės Apylinkės vardu.

Mandatų komisija sudaryta iš: 
Vyt. Šliogerio, N. Liutikaitės, V. 
Bitinaitėš, R. Baltramiejūno ir A. 
Migevičiaus.

Sveikinimų ir rezoliucijų komi
sija liko nesudaryta, nesutikus nęi 
vienam atstovui kandidatuoti. Sį 
darbą sutiko atlikti pats prezidiu
mas. Dienotvarkė papildyta dviem 
naujais paragrafais - 1. Statuto par 
keitimo svarstymas. 2. Seimo nario 
rinkimai.

Toliau sekė vykdomųjų organų 
pranešimai. Krašto Valdybos pirm, 
padarė pranešimą Lietuvių Fondo 
įsteigimo reikalu ir perskaitė Krašto 
Valdybos pasiūlyto projekto nuostatus 
svarstymui. Po trumpų diskusijų buvo 
prieita nuomonės kad statuto projektą 
reikia pataisyti. Tam reikalui buvo 
sudaryta speciali komisija, kuri pa
ruošusi įstatų projektą pristatys 
svarstymui gruodžio 30 d. darbotvar
kėje I-ju punktu. Kultūros reikalais 
padarė platų pranešimą V. Baltutis, 
Jaunimo reikalais pranešimą paraše 
Jonas Neverauskas, kurio pranešimą 

perskaitė V. Neverauskas.- ALB 
Švietimo Komisijos pirmininkes E. 
Dainienės pranešimą perskaitė M. 
Pocius, Finansinę apyskaitą padarė 
ižd. R. Pocius ir Krašto Valdybos 
pirmininko pranešimą padarė Vytau
tas Neverauskas. Kontrolės,Komisi
jos pranešimą paskaitė Vyt. Šliogeris,

Pranešima^ iš savo veiklos pada
rė ir buv. ALB Tarybos pirmininkas 
prof. A. Kabaila. Jis pareiškė kad 
savo kadencijos metu parašė daugiau 
kaip 100 įvairių laiškų, telegramų ir 
atliko konfidencialių veiksmų, susi
jusių su tam tikrom skubiom išlai
dom, todėl patartina visados Tarybos 
pirmininko žinioje turėti tam tikrą 
sumą, pinigų. (Tuo reikalu čia pat 
posėdyje buvo pravesta rinkliava ir 
surinkta $20 2.00) Taip pat buvo 
perskaitytas Bražinskų laiškas. 
Prof. Kabaila prašė Bražinskus remti 
ir pasiūlė iš turimų Krašto Valdybos 
kasoje pinigų pašiųsti dalį Bražins
kų bylai vesti per advokate Armonie- 
nę, Susirinkimas pasiūlimą priėmė ir 
nutarė pasiųsti $50 0.00.

Po gana ilgokų diskusijų vykdo
mųjų organų veiklos apyskaita ir pa
tiekta sąmata su mažais pataisymais 
buvo priimta ir užgirta.

Sekančiai ALB Krašto Tarybos 
Sesijai vieta nutarta paskirti Adelai
dėje.

Statuto pakeitimo svarstymas dėl 
laiko stokos nukeltas į sekančios die
nos darbotvarkės pirmąjį punktą, o 
jaunimo Kongreso atstovų pranešimą, 
jaunimo atstovei prašant, nukeltas į 
trečios dienos darbotvarkės popietę.

Svarstant sekančios dienos 
(28.12) darbotvarkėje statuto pakei
timo reikalus pirmoje eilėje iškilo 
Krašto Valdybos būstinės klausimas 
ir po trumpų diskusijų buvo prieita 
nuomonės, kad reikia Krašto Valdy
bos būstinę eilės tvarka keisti. Ade
laide, Melbourne ir Sydney.

Tolimesniems statutiniams, pa
keitimams buvo sudaryta iš Melbourne 
atstovu speciali komisija, kuri paruoš 
projektą reikalingiems pakeitimams.

Šios dienos svarbiausias punktas 
buvo vykdomųjų organų rinkimai. 
Išrinkta ALB Krašto Valdyba iš se
kančių atstovų: V. Aleksandravi
čius, V. Baltutis, E. Dainienė, D. 
Dunda, A. Galatiltis, V. Neverauskas 
ir L. Pocienė.

Išrinkta į ALB Krašto Kontrolės 
Komisiją sekanti atstovai: D. Kai
raitis, A. Kabaila ir V. Patašius.

£Bus daugiau),
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AUSTRALIJOS LIETUVIU DIENOS
Aleksandras

REPORTAŽAS IŠ LIETUVIU 
DIENU. SYDNEJUJE.

Šitame reportaže nemanau išsemti 
temos, o tik prabėgomis duoti bendrą 
vaizda užfiksuojant atskirus Įvykius taip, 
kaip jie dienos bėgyje įvyko. -vėlyves- 
niuose aprašymuose skaitytoj ai*fes pii- 
nesnius aprašymus, įvertinimus bei kri
tiškas- pastabas jau daugiau ar mažiau 
šios rūšies žinovų parašytus.

Po labai karštų dienų Sydnėjuje 
pirmoji šventės diena atvėso, mažas lie
tutis purkšleno kone visą, dieną. Atsi
gavo miesto : Įkaitinti mūrai, kelių asfal
tas, lietutis nuplovė dulkes ir kiekvie
nas sydnėjiskis pasijuto lengviau, o iš 
tolimos vietovės atvykęs svečias jau
tėsi keliones nuovargiu palikėj vakarykš
čiai dienai. Taigi visi palengvėję, su 
pakelta nuotaika rinkomės į St. Joachi
mo bažnyčią iškilmingom pamaldom.

Didelė bažnyčia pilna žmonių, ne 
visi turi vietos atsisėsti, prieš altorių 
10 vėliavų išsirikiavę, garbės sargyboje 
jaunuoliai sportininkai, skautai ir tik 
viena Sydnėjaus Ramovėnų vėliava atsto
vauja senųjų kartą. Pro didžiąsias baž
nyčios duris atvyksta iškilmingai J.E. 
vyskupas E.F. Kelly jam asistuoja Sydnė
jaus lietuvių kapelionas kun. P. Butkus 
Brisbanės lietuvių kapelionas Dr. kun. 
P. Bašinskas ir vietos klebonas prelatas. 
Mišias konsekruoja kun. P. Butkus, pa- 
mosklą pasako Dr. kun. P. Bačiukas. 
Bažnyčioje gieda ‘‘Dainos’’ choras 
vadovaujamas dirigento p. Br. Kiverio ir 
solistas p. P. Rūtenis sodriu balsu pri
pildo bažnyčios erdve gražiomis giesmių 
meliodijomis. Gražu ir graudu, kai pa
junti kad esi lietuvis, kad čia tavo kul
tūra, tavo menas skirtas Dievo garbei, jau
dina ir kelia mintis į Aukščiausiąjį.

Kelmietis

Vyskupo Kelly žodis tvirtas, paska
tinantis, pakeliantis, jis džiaugiasi ir dė
koja lietuviams už atneštą sena, ir gražią 
kultūrą į Australiją, jis apgaili mūsų tau
tos likimą ir linki mums ir toliau rūpintis 
savo sena kultūra, nenutrūkti nuo savo 
gražios ir garbingos tautos, o pasilikti 
Australijoje kaip stipri etninė lietuvių 
grupe; nes tai tik p turtina Ausualijos 
jauną tautą.

Išėjome iš bažnyčios turtingesni, 
stipresni lietuviai, kol gatvės dulkės vėl 
iš naujo apneš mūsų lietuvišką sielą. 
Bet dabar gera būti lietuviu.

2 vai. tautinių šokių repeticija nuvy
kau pažiūrėti kaip čia einasi. Skundžiasi 
pirmaisiais nesklandumais,, ne visi atvy
ko i repeticijas. Kai kas atrodo užmiršo 
apie repeticija, reikia laukti. Pluša vado
vai, ieško vienas kito. Maži nesklandu
mai kurių,deja, negalima išvengti dirbant 
su jaunimu. Įprasta kad į repeticijas ne 
visi rimtai atsineša.

4 vai. meno parodos atidarymas. At
vykstu, pilna galerijoje žmonių, net gat
vėje stovi geras būrelis. ‘ ‘Nejaugi vie
tos maža viduje"’, pagalvojau. Tikrai 
vos Įsigrūsti galima. Per tiršta žmonių 
kad paveikslus būtų galima apžiūrėti. 
Viduje menininkai, visuomenės veikėjai 
ir svečiai iš toliau. Parodos organizatorė 
Dr. G. Kazokienė taria Įžanginį, žodi į 
gausiai susirinkusius parodos svečius ir 
pakviečia prof. Smith atidaryti parodą. 
Trumpas bet aukštai iškeliantis musu, 
menininkų verte žodis sukelia pasididžia
vimą mūsų menininkais. Jaunieji meninin
kai, kurie parodoje sudarė atskirą sekciją, 
atžymimi premijomis.

Norint pilniau apžvelgti paroda,reikia 
atskiro straipsnio ir reikia manyti toks 
bus parašytas.

{nukelta t4'psl.)
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NEPAGRISTI PRIEKAIŠTAI
Prancūzai savo kalboje turi tokį 

gražu išsireiškimą: * * iš nuomonių susi
kirtimo išplaukia tiesa’ ’} (Du choc des 
opinions jaillet la verite) . Tai galėtume 
pasakyti ir apie mūsų paskutinįjį ALB 
Tarybos suvažiavimą Sydnėjuje. Turėjome 
įvairiu nuomonių įvairiais reikalais, ta
čiau buvome vieningi savo sprendimuose 
ir nutarimuose, nes diskusijos privedė mus 
prie tiesos suradimo ir išsiaiškinimo. 
Visuose pagrindiniuose dalykuose, buvo

me vieningi ir solidarūs ir tokie pasili
kome, nežiūrint f kad vienas kitas prie
kaištas buvo padarytas ir Krašto Valdy
bai ir • ’ Musų Pastogei’ ’.

Čia norime atsakyti visų pirma į tuos 
nepagrįstus priekaištus padarytus * ‘ M.P.’ 
Vytenis Šliogeris padarė priekaištą redak
toriui, kad jis ne visus spausdinąs skai
tytojų laiškus, atsiųstus i. " ‘Skaitytojai 
rašo’ * skyreli, tuo nusižengejs ALB Ta
rybos nutarimui padarytam praeitoje suva
žiavimo sesijoje Melbourne (M.P. Nr. 
5, 19 71) .

Minimos rezoliucijos 7 straipsnis 
sako: * * atskirus asmenis užgauną lais'- 
kai nespausdinami ’ ’, betgi yra laišku 
kurie užgauna ne tik atskirus asmenis, 
bet ir pačia bendruomene, ir Krašto Val
dyba, * ‘ M.P.” redakciją ir t.t. argi to
kius privalome dėti? Jie kelia mūsų tarpe 
nesantaiką, pasityčiojimą, iš dirbančiųjų, 
jie giria sovietų santvarką ir t.t. Ar ir tuos 
privalome spausdinti? Ne! Jeigu rezoliu
cijoje yra palikta spraga, tai redaktorius 
nešdamas atsakomybę ne tik už fizinių 
asmenų ižeidimus.bet ir už musų bendruo
menės darnų sugyvenimą, gali ir privalo 
savo nuožiūra spręsti ką spausdinti,ko 
nespausdinti.

Taip pat redaktoriui buvo patarta 
nežiūrėti į dalykus pro savo akinius, deja, 
redaktorius mano, kad .Žiūrint pro svetimus 
akinius daiktai tampa iškraipyti, tenka 
naudotis savo akiniais ir savo sąžine.

Canberra s atstovas P. Pilka nusis 
kunde kad * ‘ M.P.’ ’ yra daug klaidų ir 
jis negalįs savo vaikų mokyti lietuvių 
kalbos iš ‘ ‘ M.P.’’. Visi laikraščiai ne
pasižymi kalbos grynumu, o • • M.P.’ ’ 
dar iki šiol neturėjo ir tinkamo lietuviško 
šrifto, ir pats redaktorius nėra lituanis
tas, todėl ir klaidų gali būti daugiau. Ta
čiau kalbant apie vaikus, tenka štai kas 
pasakyti. Jeigu vaikai jau yra tiek išprusę 
lietuvių kalboje, kad laikraštis nebegali 
jų pamokyti, tai tėvu, pareiga yra parūpinti 
vaikams tinkamą literatūrą, o ne kaltinti 
laikraštį, mokykla ar tam panašiai. Laik
raštis turi savo specifinius uždavinius, 
o tėvų pirmoji pareiga yra ir pasilieka sa
vo vaikų kalbos mokymas. Nei vienas 
laikraštis vaikų neišmokys kalbos, jei 
tėvai nepasirūpins jiems tinkamos lite
ratūros.

Aras - Asevicius primetė redaktoriui, 
kad jis perdaug nusiskundęs savo darbo 
sunkumais, nes, girdi, buvęs redaktorius 
nesiskundė. Taigi kam turėjo skųstis 
buvęs redaktorius, kai jis pats buvo tos 
padėties kūrėjas? Negi galėjo skustis 
Tarybos suvažiavimui Melbourne?

Visi žinome tą seną tiesa,, kad tik 
dirbantieji suklysta, nedirbantieji negali 
suklysti. Kūryba ir darbas gali būti kri
tikuojami; , tuštuma pasilieka be kritikos 
ir be dėmesio.

Mūsų vynuogynas reikalingas dar
bininkų, visus geros valios tautiečius 
kviečiame įsijungti į darbą. Mums reika
linga moralinė ir materialinė parama ir to 
iš Jūsų laukiame.

am.

Dr. Jonas Genys skaitė paskaita Vliko 
Seime, pradėjusiame savo sesija lap
kričio 25 d., Klevelande, Ohio. Paskai
tos tema buvo: ‘ ‘ Vlikas ir visuomene’ ‘ , 
Kurioje jis pareiškė: ‘ * Laikas ir nusi
vylimas pagimdė ir tokių lietuvių, kurie 
patys nieko nedaro ir net kritikuoja tuos,, 
kurie ką nors daro. Jie pataria užmiršti 
Lietuvos laisvės reikalų ir rūpintis tik 
kultūra. Si idėja labai patinka Maskvai. 
Kai kurie už tai gauna net labai šiltą 
priėmimą okupuotoje Lietuvoje’ ’.
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M U S SVEIKINA
BRANGUS LIETUVIAI,

Kristaus gimimo ir Naujų Metų šven
tės savo prasme ir tradicijomis yra taip 
visų, kad norėtųsi jas ir švęsti visiems 
kartu. Šioje dvasioje bandau jus pasiekti 
nors šiais žodžiais.

Lietuviai jaučiamės ir toliau jaus- 
kimės viena šeima. Gyvenimą, tačiau im
kime realiai. Būdami sava bendruomene 
neužmerkime akių prieš tikrovę, kad 
esame dalis plačios visuomenės kiekvie
nas savo gyvenamam krašte. Tos visuo
menės Įtaka į mūsų jaunąją kartą dažnai 
yra galingesnė už musų bendruomenės 
Įtaką. Toje visuomenėje pasitaiko net 
viešų tendencijų,-paneigiančių visokį net 
elementariausią natūralų padorumą, net 
nekalto žmogaus teisę gyventi. Tų blogų 
tendencijų visokių pasėkų naštos didžiau
sia dalis tenka nekaltiems padoriems žmo
nėms. Dėl daugelio priežasčių negalime j 
tai žiūrėti pasyviai. Žmonijai reikia są
moningų pastangų grąžinti i viešą ir pri
vatų gyvenimą- daugiau krikščioniškos 
dvasios ir krikščioniško turinio. Jeigu 
tai visų krikščionių uždavinys, tai ir 
šioje srityje lietuviai nelikime antroje 
eilėje. Patys sau ir kitiems tiek suteik
sime tikro džiaugsmo ir gėrio, kiek įvesi
me į gyvenimą Kristaus žodžiu, ir jo pa
liktų gyvenimo kelių.

Visiems linkiu Švenčių turiningu 
Kristaus šviesa ir palaima.

Nuoširdžiai su jumis,

Vysk. Vincentas Brizgys.

Didžiai Gerbiami Suvažiavimo 
Dalyviai!

Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo 
Komiteto vardu sveikinu Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos su
važiavimą savo organizacinių ir visų 
Australijos lietuvių reikalų apsvars
tyti. Sveikinu Lietuvių Dienos organi
zatorius, dalyvius, meno ir sporto 
pasirodymų kūrėjus ir vykdytojus. 
Drauge linkiu geriausio pasisekimo 
visuose kultūriniuose užsimojimuose 
ir geros sėkmės Tarybos darbuose.

Nors ir per didelius tolius, Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, atidžiai sekdamas Australijos 
Lietuvių Bendruomenes veiklą, kuri 
gražiai atsispindi ne tik jūsų bet ir 
kitų kraštų lietuvių spaudoje, džiau
giasi Jūsų laimėjimais ir dėkoja už 
moralinę ir materialinę paramą, kurios 
susilaukiame Lietuvos laisvinimo 
uždavinius vykdydami. Pavergtos 
mūsų tautos tėvynėje šauksmas lais
vės, ir didelės pastangos ja pasiekti, 
testiprina mūsų visų tikėjimą, kad jų 
kovos ir mūsų jiems darni talka bus 
apvainikuota laimėjimu — Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma.

Dr. Juozas K. Valiūnas, 
VLIKO Pirmininkas.

PASVEIKINTAS MINISTERIS PIRMININKAS.

Krašto Valdybos pirmininkas V. Neverauskas naująjį Australijos ministerį pirminin
ką, G. Whitlam gruodžio 6 d. pasveikino šiais žodžiais:

“Didž. Gerb. Pone Ministeri Pirmininke,
Australijos Lietuvių Bendruomenė siunčia Jums geriausius linkėjimus ir sveikini

mus su Jūsų pergale rinkimuose. Mes nuoširdžiai tikimezkad Jus toliau tęsite ir remsi
te musų gyvybinius interesus,susijusius su Lietuvių tautos meile laisvei.

Linkėdamas Jums ir Jūsų valdžiai viso gero, Jūsų nuoširdus V. Neverauskas, 
pirmininkas.”

Gauta telegrama 9.1.73

Poiiui V. Neverauskui, Lietuvių Bendruomenes Pirmininkui Australijoje.
Aukštai vertindamas Jūsų sveikinimus ir gražius linkėjimus del A. Darbo 

Partijos Vyriausybes laimėjimo rinkimuose, mano kolegos ir as pats dalysime 
viską kas galima geriausiayparemdami Jus jūsų teisingame reikale ir pasilik
sime Jūsų pasitikėjimo verti ateinančiuose metuose.

Gough Whitlam Prime Minister.

pakastas šuo. Jau seniai žinoma, kad kai 
kurie Vakarų sluoksniai, siūlantys lais
vą pasikeitimą žiniomis, tikrovėje verčia
si disinformacija ir veda aktyvią ideolo
ginę kova^ pries" socialistines valstybes, 
tikėdamiesi vadinamojo snartėjimo’ ’.

* * *

Vokietijoj, Muenchene, leidžiamas 
anglų kalba dvimėnesinis laikraštis 
‘ ‘ The Guardian of Liberty”, savo š.m. 
rugpiūčio - rugsėjo laidoje Įdėjo straips
nį, pavadinta ‘ ‘ Balts Call for Freedom’ ’ 
(Baltai Reikalauja Laisvės) . Atspausdino 
žemėlapi, sovietų Lietuvoje nukantintų 
nuotraukas ir ilgesnį aprašymą apie de
portacijas ir žmogaus teisių niekinimą. 
Lietuvoje.

Kitame straipsnyje, pavadintame 
' ‘ 1,500,0 00 non - Russians Deported’’ 
(1,50 0,00 0 nerusų deportuoti), aprašo 
Sov- S-gos ištisu, tautų išnaikinimą ir kil
nojimą. Kaip pavyzdį paduoda Ceče'nus, 
ingušus, Krymo Totorius, Kalmukus, Vol
gos vokiečius ir kt.

* * *

Čilėje, Santiago tarptautinėje paro
doje šiemet dalyvauja ir Sovietų. Sąjunga. 
Jos paviljone buvo išstatyti ir okupuotos 
Lietuvos pramonės gaminiai: labai tiks
lios staklės, kopijavimp ir dauginimo 
aparatai, elektinės skaičiavimo mašinos 
elektors varikliai, televisoriai, magneto
fonai, šaldytuvai. Be to, šiek tiek maisto 
produktų, baldų, kilimų ir dailės kurinių. 
Netrūko ir propagandinės literatūros bei 
Nepriklausomos Lietuvos laimėjimų- nie
kinimo. Visą tą parodą suprojektavęs 
Vilniaus ' ‘Dailės” kombinatas, vado
vaujamas dailininko Vlado Vizgirdos 
Buvo ir “ ’ Lietuvos diena' . Jos metu 
koncertavo žymūs Lietuvos artistai 
V. Noreika, N. Ambrazaitytė, Noreikienė 
ir ansamblio • ‘ Lietuva” artistai.

HELSINKIO -KONFERENCIJA
Vakariečiai ir sovietai tikisi labai 

skirtingų pasekmių, iš Helsinkyje įvyk
siančios Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos. Šią vasara^ Vie
noje įvykusiame (demokratinių) Socialis
tų Internacionalo suvažiavime. Vakarų 
Vokietijos kancleris Willy Brandt pa
brėžė: ‘ * Mes turime užtikrinti, kad 
konferencija diskutuos pasikeitimo idė
jomis ir kultūrinėmis vertybėmis praplė
timą ir sustiprinimą’’. Buvęs Italijos 
socialistų partijos pirmininkas Pietro 
Nenni išsireiškė dar aiškiau: ‘ ‘ Konti
nento saugumas nėra vien karinio ar 
diplomatinio pobūdžio faktas, bet drauge 
ir žmogiškas bei kultūrinis faktas, glau
džiai susijęs su asmens laisve, masių 
demokratine buitimi ir tautine nepriklau
somybe’’. Panašias idėjas išreiškė ir 
NATO Generalinis Sekretorius Joseph 
Luns savo pasikalbėjime su ' ‘News
week’’ žurnalo korespondentu: ‘ ‘ Sovie
tų akimis, Europos saugumo konferenci
jos tikslas yra europinio status quo pa
tvirtinimas. Mes gi reikalaujame kruopš
čiai paruoštos konferencijos, kuri garan
tuotų konkrečias išdavas - laisvesni pasi- 
keitima_ asmenimis ir idėjomis bei kon
tinento dvi puses skiriančių dirbtinu 
barjerų pašalinimą’’.

IŠ sovietų ir jų satelitų girdisi visai 
kitokia daina. Brežnevas šią vasarą pa
reiškė Kremliuje, Fidel Kastro lankymosi 
proga: ’ ‘ Sustiprinę taikingo sambūvio 
principą, mes suprantame, kad pasisekimas 
šiuo svarbiu reikalu nesuteikia galimy
bių ideologinės kovos sušvelninimui. 
Anaiptol, mes turime būti pasiruošę tos 
kovos paaštrėjimui, dar aršesniam dvieju 
visuomeninių sistemų priešiškumui”. O 
• • Izvestija’ ‘ taip užgrojo (spalio S 
d.) : ‘ ‘ Vakarai tikisi, kad pasikeitimas 
idėjomis palengvins pažangai evoliucija 
socialistinėse šalyse. Čia, atrodo, ir

Ss

Petras Morkūnas.

GARBINGA SUKAKTIS
Prieš keletą dienų didelio būrio drau

gu, giminių ir pažįstamų tarpe, savo 60 - 
ties metų sukakti atšventė visiems Mel- 
boumiškiams gerai pažįstamas Petras 
Morkūnas. Kalbant apie šią sukaktį nepa
kanka ją tik prabėgom paminėti, nes Pet
ras Morkūnas yra perdaug giliai savo pė
das imynęs į Lietuvių B-nės visuomenini, 
kultūrinį ir meninį gyvenimą.

Šio pasaulio šviesa išvydo Petras 
gruodžio mėn. 15 dieną, 19 12 metais, 
gausioje, net 7-nių brolių šeimoje, oku
puotame Vilniaus krašte. Dar jaunuoliu 
būdamas paliko našlaičiu, bet mokslo ne
metė. Būdamas didelių muzikalinių gabumų, 
ir turėdamas puikų balsą, Petras lankė 
konservatoriją ir Dramos Studiją, ruoš
damasis vargonininko - chorvedžio spe
cialybei. Buvo geras sportininkas ir at
stovavo Vilniaus Krašto lietuvius Lietu
vos Sporto Olimpijadoje - Kaune. Daug 
dirbo su skautais, skiepindamas Tėvynės 
meilę jaunose širdyse. Atgavus Lietuvai 
Vilnių, už šią veiklą Lietuvos Vyriausy
bės buvo apdovanotas medaliu.

Tremties sūkurių atblokštas Vokie
tijon, ilga laiką dalyvavo Sodeikos veda
mame Ansamblyje. Australiją pasiekė
19 47 metais, pirmuoju transportu. Kelio
nės metu suorganizavo vyrų chorą ir ligi 
darbo sąlygos šio gražaus vieneto neiš
sklaidė, jis suspėjo duoti net keliolika 
koncertų australų ir naujųjų ateivių pub
likai. Pastoviai apsigyvenęs Melbourne, 
Petras visa savo energija metėsi į tau
tinį ir meninį darbą. Jo dėka turėjom pro
gos gėrėtis puikiai surežisuotu veikalu - 
‘ ‘ Buhalterijos Klaida’ ’, jis jau virš
20 metų vadovauja vyrų Oktetui; jis 
dainavo, o vėliau, p. Čelnai laikinai pasi
traukus iš dirigento praeigų, dirigavo cho
rui ‘ • Aidas’ ’, jis jau virš 10 metų vado
vauja Parapijos Chorui. Teisingai vie
nas iš sveikintojų išsireiškė - be Petro 
Morkūno Melbourne lietuvių gyvenimas 
būtų, buvęs tylus, o bažnyčia niūri.

Ilgą laiką Petrą pažindamas ir kartu 
dirbdamas-, pastebėjau tik vieną jo būdo 
‘ ‘blogą savybę’’ - jis nebemoka pykti, 
bet tik ligi to momento, kol nėra palie
čiamas lietuviškumo ar tautinės veiklos 
reikalas. Tik tuomet pasireiškia karšta 
vilniečio lietuvio - patrioto prigimtis, 
kuris visą savo gyvenimą dirba ir kovojo 
tik tam, kad girdėtus gimtoji kalba ir lais
vai skambėtų lietuviškoji daina.

Linkime Tau, Petrai, dar ilgų ir 
darbingų metų, ir tegul sėkmė telydi 
Tave kūrybinio darbo dirvonuose.

Vladas B.

NAUJA VLIKO VALDYBA

S.m. gruodžio 6 d. savo posėdyje nau
jai išrinktoji Vliko Valdyba pasiskirstė 
tarp savęs pareigomis ir darbo sritimis: 
Dr. Juozas Kęstutis Valiūnas, Tarybos 
išrinktas pirmininkas, vadovaus užsienio 
politikai, Jurgis Valaitis, vicepirm. vi
suomeniniams reikalams, Juozas Audėnas 
vicepirm., informacijos • ir bendriesiems 
reikalams, Aleksandras Vaksėlis” vice 
pirm., finansų reikalams, Stasys Dzikas, 
sekretorius, Vytautas Radzivanas, narys 
informacijos ir sekretoriaus pagalbinių- 
kas, Antanas Razgaitis narys, jaunimo 
reikalams ir -finansų reikalų pagelbinin- 
kas.
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JAUNIMO KONGRESO KOMITETUI
IŠSISKIRSČIUS

Kongresas sutaupė $43,000

Nors Jaunimo kongreso išrinktieji 
atstovai senai jau sugrįžo į savo vieto
ves, vieni iš jų besireikšdami suaktyvin
ta jaunimo veikla, o kiti ramiai poilsiauja 
arba užimti mokslo studijomis universi
tetuose, tačiau to kongreso Komitetas dar 
ir dabar tebetriūsia,.rūpindamasis baigia
maisiais praėjusio kongreso susumavi
mais. Praėjusio kongreso darbų apžval
gai ir Komiteto išsiorganizavimui, lapkri
čio 11 d. Jaunimo centre, Chicagoje, 
II PLJK-so Komitetas buvo suvažiavęs 
pilnaties posėdžiui, kuriame savo prane
šimus padarė kongreso darbo pareigūnai.

Posėdyje pirmuoju kalbėjo PLB-nes 
v.p. St. Barzdukas. Savo kondensuotoje 
kalboje išreiškė pasitenkinimą, kad JK-sas 
praėjo su geru pasisekimu, buvo su juo 
sutariama ir neišsiskirta principiniuose 
dalykuose. Išreiškė padėka, JK-so pirm. 
R. Sakadolskiui už gerai atliką darbą, Dr. 
J. Kazickui sėkmingą lėšų sutelkimų ir 
visiems komiteto nariams už ištesėjimą 
įvairiuose darbo įsipareigojimuose. Kon
gresą jis skaito pasisekusiu, nors vieni 
ji giria, kiti kritikuoja, o kritikuoja dėlto, 
kad yra apie jį ką kalbėti bei kritikuoti.

Dr. Juozas Kazickas savo išsamiam 
pranešime apžvelgė jaunimo pastangas, jų 
pasiryžimą didžiam uždavimiui, nežinią 
ir baimę ju akyse del visu uždavinių pasi
sekimo ir jų įvykdymo. Dr. Kazickas paste
bėjo, kad dar pradiniame finansų telkimo 
vajuje jis bandė jaunuosius padrąginti ir 
užtikrinti, kad su mūsų visų pagelba ir 
jūsų jaunyste tas uždavinys bus įvykdy
tas. Stovėdamas skirtingose pareigose ša
lia komiteto, jis bandė sudaryti finan
sines sąlygas, kad tas didysis uždavinys 
būtų įvykdytas ir praeitų sėkmingai. “Ma
lonu todėl šiandie paskelbti jūsų pasku
tiniame posėdyje - kalbe'jo Dr. Kazickas, 
- kad iš finansinio taško kongresas pra
ėjo sėkmingai. Paskutinius davinius, ku
riuose mes galėjom sustatyti vakar, rodo, 
kad buvo užsibrėžta sutelkti 160,000 dole

Birutė Pukelevičiūtė

PASKUTINIS BIRŽELIS

(Eilėraštis, skirtas raudonojo teroro į Sibirą 
trėmimo aukoms pagerbti.)

rių, o surinkom 158,000. Pats kongresas 
su visomis išlaidomis, parengimais ir ki
tom kongresinėm išlaidom mums kainavo 
116,000, taip, kad bendras likutis yra 

48.516 dol., ką mes galima pavadinti pel
nu ...” Revizijos komisijai davinius pa
tikrinus, likutis bus perduotas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei, kad ji galėtų tęsti 
jaunimo užsibrėžtą darbą ir žiūrėti, kad 
toji pasėta sėkla užaugtų'i, naują ir gražų 
vaisių. Be to, Dr. Kazickas išreiškė savo 
asmenišką ir išskirtiną, padėką, Laimai 
Nainytei, S. Mikaliukui ir R. Sakadolskiui

Sudiev, paskutinis tėvynės birželi, — 
Buvai tu, 'kaip niekad — auksinis ir žalias. 
Toli pasiliko, lyg sapnas pranyko 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų,
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Sukilėlio kelią ir knygnešio dalią 
Tiktai išrinktieji pakelti tegali — 
Už raidę ir žodį, už maldą ir raštą 
Paliekam Skausme savo gimtąjį kraštą.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu. 

Kur ašara krenta, ten paukštė pragysta, 
O kraujo lašai, kaip bijūnai, pražysta. 
Mus grūdino Kražiuos, Giedraičiuos,

Pilėnuos,
Kad būtų lietuvis, kaip plienas, kaip 

plienas.
Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Padvelk mums, birželi, bent vėju tėvynės; 
Buvai mums, birželi, deja, paskutinis... 
žydėkite tiems, kur gimtinėj paliko, 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Šis eilėraštis iš 34 atsiųstųjų konkurso komisijai visais 
balsais buvo pripažintas pačiu geriausiu, ir 1972. XI. 30 
autorei paskirta -Lietuvių Gydytojų Korp. Frat'emitas Li- 

jthuanica New Yortko Skyriaus, §500 premija.
Ta pati gydytojų organizacija netrukus paskelbs kon

kursą keturiems balsams melodijai pritaikyti, kuri turė
tų atitikti teksto dvasią ir nebūtų sudėtinga, kad pajėg
tų ją išpildyti eiliniai chorai.

ir pasveikinęs savo vardu jiems įteike po 
vokelį kuriuose galėjo būti ir jo asmeniški 
čekiai.

II PLJK-so pirm. R. Sakadolskis ap
žvelgė praėjusio kongreso eigą, pastebė
damas, kad praeities patirtis būna didele' 
pagelba ateities darbui. Viena dabar esą 
aišku, kad Studijų dienos Kent universi
tete, kokios jos buvo, buvo pertrumpos.
Antrasis jaunimo kongresas praėjo tobu
liau pasinaudodamas pirmojo kongreso 
patirtimi, o tretysis galės pasinaudoti mū
sų patirtimi bei sugestijomis.

JK-so iždin. - kontrol. S. Mikaliukas 
apžvelgė visų kongreso komisijų padary
tas išlaidas ir padalino tų išlaidų surašy
tus davinius. Beveik visos komisijos ne
peržengė savo sąmatų. Pav. Informacijos 
komisija iš savo sąmatos 2910 dol. iš
leido tik nepilnus 80 nuošimčių. Kadangi 
Finansų komisija numato išleisti detalių 
■pajamų ir išlaidų apyskaitą, ir ją išsiun
tinėti spaudai bei stambesniem aukotojam, 
smulkesnę, išlaidų apžvalgą,čia nežymėsiu. 
Kongresas savo eigoje yra surinkęs įvai
rių pajamų virš 47,000 dolerių.

Posėdžio eigoje pranešimus dar 
padarė dalyvavę JK-so pareigūnai: M. 
Lenkauskienė (Cleveland), J. Gaila (N.J.) 
B. Čeponkus ir J. Kuraitė iš Kanados, 
A. Idzelis ir T. Neimanaite iš Clevelando, 
čikagiškiai: A. Kizlauskas, R. Kasparas, 
Dr. A. Norvilas, J. Soliūnas, J. Kisieliū
tė, St. Lukauskas, R. Vedegys, V. Ruiby- 
tė, D. Vaitkevičiūtė ir kt. Nakvynių k-jos 
vadovė Vaitkevičiūte savo pranešime pa
minėjo, jog Tautinių šokių komitetui atsi
sakius kooperuoti su Nakvynių komisija, 
buvę surasta daugiau šeimyninių pasto
gių, nei norinčių jose apsistoti. Pav. 
kongreso pradžioje į Jaunimo centrą, kur 
rinkosi JK-so atstovai, gražiu automobi
liu atvažiavusi viena ponia su gėlių puokš
te paimti ir parsivežti iš kito krašto at
vykusią JK atstovę, buvę nesmagu pasa
kyti, kad nakvynininkės jai pritrūkę.

Paskutinis darbotvarkės punktas 
buvo JK Komiteto išsiorganizavimas, bet 
tas klausimas nesvarstytas, nes dar yra 
likę neužbaigtų darbų, kuriems gali pri-

reikti Komiteto pasisakymas. Tikėtina
- korespondeneiniu būdu.

II PLJK sutraukęs iš keturių kontinen
tu lietuvišką jaunimą, su geru pasisekimu 
praėjo palikęs gilius pėdsakus jaunimo 
veikloje. Spaudoje ir žmonėse, ypač jau
nime, jis dabar dar gyvas. Iš spaudos 
žinome, kad sugrįžę JK atstovai tęsė 
pokongresinį darbą, ruošdami diskusines 
sueigas, o spaudoje yra padarę džiugių 
atsiliepimų, ypač iš Australijos, Pietų 
Amerikos ir kt. Tačiau viename kongre
siniame įsipareigojime jaunimo atstovai 
yra supasavę, tai Jaunimo peticijos ak
cijoje, nes šių įsipareigojimų ištesėji
mų Peticijos komisija tesulaukė nežy
miai.

Kad JK-sas buvo ne eilinis įvykis rodo, 
ir tai, jog ir okupuotos Lietuvos spaudos 
lyderiai nepraleido jo negirdomis. Tik jų 
informacija buvo tendencingų ir netiesos 
sakinių sriautas, stengiantis JK-są su
niekinti ir net sunarkotinti. Suprantama 
tie informatoriai stengėsi pataikauti oku
pantui, kad jiems geriau sektųsi bolševi- 
kinti Lietuvą, ir tą propagandą, metė vi
daus rinkon lietuvių klaidinimui.

Juozas Šlajus.

***

VERTI PADĖKOS.
Italijos Krikšc. Demokratų partijos 

organas * * II Popolo’ ’ įdėjo straipsnį, 
apie Italijos Senate užklausimą dėl žmo
gaus teisių paneigimo Sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Iniciatyva išėjo is Veronos 
senatoriaus Luciano dal Falco ir buvo 
paremta Vicenzos provincijos senatoriaus 
Onorio Cengarle. N o varo s senatoriaus 
Lucio Benaglia ir Milano senatoriaus Lui
gi Noe.

Lietuvos bylai yra labai svarbu turė
ti Europos parlamentarų paramą. Todėl 
kviečiame parašyti aukščiau minėtiems 
senatoriams padėkos laiškus (anglų, ita
lų kalba) šiuo adresu:

(senatoriaus vardas, pavarde)
Senato
Palazzo Madama
0 0 186 Roma.

ČIKAGOJE STEIGIAMAS 
JAUNIMO CHORAS

kuriam vadovauti sutiko muz. Vytautas 
Strolia. Priimami balsingi moksleiviai ir 
studentai. Jau užsiregistravo daugiau 50 
asmenų. 4.

JAUNIMAS VEIKIA
Jaunimas Kolumbijoje, 

sugrįžęs iš Jaunimo Kongreso, pradėjo 
entuziastiškai organizuotis. Sudarytas 
branduolys, kuris rūpinasi lietuvių kalbos 
tobulinimu, lietuviškų dainų bei šokių 
mokinimu ir 1.1. Kas savaitę renkamasi 
susirinkimuose. Šiuo metu ypatingai 
kruopščiai ruošiamasi artėjančiam vasario 
16 minėjimui.

KOLUMBIJOS LIETUVIU. 
JAUNIMO STOVYKLĄ,

organizuoja Bogotos lietuvių bendruome
nes valdyba. Stovyklon, įvyksiancion 
sausio mėnesį, dalyvaus jaunimas iš 
įvairių Kolumbijos vietovių.

SPECIALŪS KURSAI 
BRAZILIJOS JAUNIMUI 

planuojami sausio - vasario mėne
siais. Numatoma gilintis lietuvių kalboje 
ir pateikti paskaitų ciklą, apie lietuvių 
kultūrą portugalų kalba.

MŪNCHENE, VAKARU. 
VOKIETIJOJE

suruošta Tautos šventę pravedė jaunimas 
Jame plačiai pasidalinta Jaunimo Kon
greso ir Šokių šventes Įspūdžiais bei 
pateikti ' kritiški įvertinimai. Programą 
pravedė Kristina P auliuke vičiūtė. Prane
šimus padarė Alfredas Hermanas, Algis 
Apuliukevičius, Arūnas Balkus, Arturas 
Hermanas, Rita Pauliukevičiutė ir Ma
rius Dressleris.

URUGVAJUJE IŠLEIDŽIAMA 
DAINŲ.. PLOKŠTELĖ

‘ Devynbalsė’ ’ . Siaurės Amerikos 
lietuviai plokštelę galės įsigyti per 
PLJS Ryšių centrą Chicagoje. Pelnas 
bus skiriamas Jaunimo Namų statybai. 
Daugiau informacijų bus skelbiama 
ateityje.

TORONTO UNIVERSITETE 
ĮSTEIGĖ LIETUVIU. 
STUDENTU. KLUBĄ

Lapkričio 2 d., steigiamajame susirin
kime, buvo pateikta Antano Šileikos pa
ruošta Konstitucija ir sudaryta revizi
jos komisija ją patikrinti. Lapkričio 13 
d. susirinkime buvo išrinkta 5 asmenų, val
dyba, kuria sudaro Algis Senkus, Frank 
Čeponis, Dainora Juozapavičiūtė, Anta
nas Šileika ir Raimundas Sungaila.

AUSTRALIJOS JAUNIMAS

Kalėdų švenčių metu susirinko pasitari
mui apie bendrą Australijos jaunimo 
veiklą. Pasitarime dalyvavo JK proga su

darytų komitetų atstovai ir tartasi del 
Australijos lietuvių jaunimo sąjungos 
įkūrimo.

Mielam prieteliui dailininkui
VACLOVUI RATUI

mirus, jo žmoną Regina, dukrat Ramoną, broli Stasį ir visus jų arti
muosius skausmo valandoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona ir Antanas Baužes.

Senų laiku bičiuliui dailininkui
VACLOVUI RATUI

mirus, jo žmonai Reginai, dukteriai Ramonai su šeima ir kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžia užuojauta, ir drauge liūdime.

' \ ' > t f f r » • %
____  Izidorius ir Elena Jonaičiai.
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Vytautas ir Marija Spokeviciai

DAR VIENA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Kiekvienos lietuviškos šeimos sva
jonė, kad užaugę vaikai sukurtų lietuviš
kas šeimas. Nevisiems šie troškimai iš
sipildo. Jauni žmonės šiame reikale ne- 
visuomet vadovaujasi šalta išmintimi ir 
dažnai nueina savais keliais širdies bal
so vedami. Tad ir mišrios vedybos lietu
vių jaunimo tarpe jau nebe retas Įvykis. 
Todėl kai jaunuoliai sukuria lietuvišką 
šeimą, džiaugiasi ne tik jų tėvai, bet ir 
visi musų bendruomenės nariai.

Tokią lietuvišką šeimą sukūrė Vytau
tas Špokevičius ir Marija Neverauskaitė. 
Jungtuvės Įvyko 19 72.11.25 Adelaidėje 
Sv. Kazimiero koplyčioje, dalyvaujant 
gausiam būriui Neverauskų šeimos, draugų 
ir svečių iš kitų miestų. Jaunuosius mo
terystės rys'iais sujungė Kun. Kazlauskas.

Vestuvių pokylis Įvyko Lietuvių na
muose, kame atvykusių svečių laukė gau
siai padengti stalai ir Šventiškai papuošta 
salė. Vestuvinių vaišių eigai vadovavo 
jaunosios dėdė J. Neverauskas.

Buvo perskaityta visa krūva svei
kinimų - telegramų ir laiškų, o taip pat 
pasakyta eilė kalbų, kuriose buvo pa
brėžtas džiaugsmas ir linkėjimai jauna
jai lietuviškai porai.

Vytautas ir Marytė nėra šiaip sau 
jauni lietuviai paveldėję lietuvio pava
dinimą iš tėvų, bet giliai tautiniai susi
pratę jaunuoliai; kuriais gali didžiuotis ne 
tik jų. šeimos, bet ir lietuvis'koji visuo
menė.

Abu jaunieji, vienas Melbourne, ki
tas Adelaidėje yra peržengę visom mūsų 
jaunimui skirtom tautinio auklėjimo ir or
ganizacinio gyvenimo pakopom ir į gyve
nimą Įžengia, kaip aktyvi, sąmoninga ir 
tauriniai subrendusi lietuviška šeima. 
Tokiais išlikti ir ateity mes visi jiems 
linkime ir tikimės.

Jaunieji, po povestuvinės kelionės 
pastoviai apsigyvens Melbourne. Linkė
dami jaunavedžiams saulėto šeimyninio 
gyvenimo, mes likusieji adelaidiškiai 
apgailestaujame netekę aktyvios jaunimo 
veikėjos. Marytė jaunimo tarpe buvo tuo 
spiritus movens, kuriai niekuomet netrūko 
nei iniciatyvos nei energijos. Visuomet 
ją matėme priešakinėse gretose visur ji 
suspėjo ir ‘ * atliekamu’ ’ laiku pajėgė 
paruošti sau kraitį - universiteto diplomą 
(B.A. Dipl. Educ.) Tikėkimės, kad ir 
Melbourne Marytė kartu su Vytautu Įsi
jungs į aktyvų lietuvių gyvenimą,. Mes, 
adelaidiškiai su susirūpinimu stebime 
melboumiškius kurie kažkaip sugeba į savo 
‘•pinkles’’ įtraukti jaunuolį, tuo pada
rydami mums nemaža bendruomeninės 
žalos. Adelaidiškiai į_ šią įvykių eiga 
turėtu pažvelgti su giliu susirūpinimu ir 
atsilyginti tuo pačiu - pereiti į ’ ‘ prieš- 
puoli’’ . Nėra abejonės, kad šiame fronte 
inicaityva neabejotinai jaunimo rankose.
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REPORTAŽAS IŠ LIETUVIU 

DIENU SYDNĖJUJE 

(Atkelta iš -1 pust)
Gruodžio 27 d. 2 vai. p.p. Basket 

Ball stadione Įvyko L.D. ir Sporto šven
tės atidarymas. Jaunimas uniformuotas 
tautiniais ir sportiniais rubais rinkosi ir 
grupavosi aikštėje, kai tuo tarpu pilnas 
stadionas žmonių nekantriai laukė pasi
rodant jaunimo. Pagaliau pirmieji pasi
rodė Sydnėjaus * ‘ Kovas’ ’, ‘ ‘ Neris’ ’, 
Geelongo ‘ ‘ Vytis’’, Hobarto ‘ ‘ Perkū
nas’’, Adelaidės '* ‘ Vytis’’, Melbourne 
• ’ Varpas’ ’. Sportininkai parado tvarka 
pražygiavo pro juos sveikinančia, publiką 
ir sustojo savo vietose. Tuo tarpu į_ sta
dioną įžygiavo margaspalvės tautinių šo
kių grupės - Sydnėjaus * ‘Suktinis’’ 
Hobarto, Pertho ‘ ‘Šatrija’’, Melboumo 
‘ ‘Klumpakojis’’ ir ‘ ‘ Gintaras’’ ir Ade 
laidės ‘ ‘ Žilvinas* ’.

į susirinkusius sportininkus pirmą 
žodi tarė Sydnėjaus ‘ ‘ Kovo* ’ pirminin
kas V. Daudaras ir pakvietė atidaryti 
sporto šventę ALFAS pirmininkas J. 
Tamošiūną, kuris trumpu žodžiu atidarė 
sporto šventę.

Lietuvių Dienoms rengti komiteto 
pirmininkas Dr. B. Vingilis prabilo i gau
siai susirinkusius stadione svečius ir juos 
pasveikino linkėdamas visiems L.D. 
dalyviams pasisekimo, o žiūrovams ma
lonumo stebėti įvairius parengimus, kurie 
vyks laike L.D. Sydnėjuje. Pasveikinęs ir 
pasidžiaugė? tokiu gausiu dalyvių skai
čiumi pakvietė ALB Krašto Valdybos 
pirmininką Vyt. Neverauską atidaryti 
Lietuvių Dienas.

Atidarydamas Lietuvių Dienas pir
mininkas pasakė tokia_ trumpą kalbą: 
‘ ‘ Pakilioje nuotaikoje, gražioje aplin
koje štai susirinkome pradėti 19 72 m. 
Lietuviu Dienas. Dviejų metų pasiruoši
mą, darbą ir pastangas vainikuoja šven
tė, kurios pirmoji paskirtis yra mus lietu
viškoje dvsioje sustiprinti, atgaivinti 
ir ateičiai jėgų priduoti. Mūsų meniniai 
parengimai, ALB Krašto Tarybos suva
žiavimas ir sporto Šventė sudaro vieną 
didelį įvykį, į kurį susirenka tikrai gra
žus tautiečių būrys iš visų Australijos 
kampų.

Linkiu šių švenčių dalyviams rieis- 
siamiafiios energijos, gražios bendravimo 
dvasios, o labiausiai - kuo šiltesnių 
jausmų savo broliui ir seseriai lietu
viams.

Skelbiu Lietuvių Dienas atidarytomis’*
Sugiedota Australijos ir Lietuvos 

himnai. Po to vėl paradas - sportininkai 
išeina iš aikštės, pasilieka tautinių šo
kių grupės. Bendrai visi kartu pašoka 
- • ‘ Noriu miego’’ ir ‘ ‘ Kalvelis’’. Tuo 
oficialioji L.D. atidarymo iškilmes bai
gėsi.

Sportininkų dalyvavo apie 30 0 as
menų ir tautinių šokių šokėjų apie 150.

L.D. atidarymo ceremonijose dauge
lis žiūrovu buvo nustebinti tokia neįprasta 
tvarka, kad pirma buvo atidaryta sporto 
šventė, o po to tik L.D. Sporto šventė 
yra L.D. dalis ir kaipo tokia turėjo būti 
atidaryta vėliau, o ne anksčiau. Nors tai 
yra mažmožis tačiau nereikėtų ir nederėtų 
rodyti savo pranašumo ar pirmumo prieš 
pačių Bendruomenės vadovybę. Pirmumas 
yra etiketo dalykas ir mums jo reikėtų 
laikytis.

♦ ♦ *

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da. Kreiptis: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave.,

• ‘ Brooklyn, N.Y., 11221. - <

A.A. JERONIMUI GAROLIUI

jo dukrai Jolantai Janavičienei ir sūnui Andriui reiškiame 
ilią užuojautą ir kartu liūdime.

mirus,

Iškiliam lietuviui dailininkui

VACLOVUI RATUI
mirus, žmonai Reginai, dukrai Ramonai, broliui Stasiui ir giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Paulius Rūtenis

A.A.
Dailininkui

VACLOVUI RATUI
mirus, jo žmoną, Reginą, dukterį Ramoną, brolį Stasį bei jų artimuo
sius didžioje sielvarto valandoje nuoširdžiai užjaučia

Meškėnu šeima.

Brangiam kolegai

A.A. ATS. MAJ. JERONIMUI GAROLIUI

mirus, jo dukra Jolantą su šeima ir sūnų Andrių nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Sydney Skyriaus Kūrėjai - Savanoriai.

Antanas Mikaila, 
Kabailu šeima.

Aviacijos majorui

JERONIMUI GAROLIUI

mirus, jo dukrai, mano mielai draugei Jolantai, jo žentui Jurgiui ir 
anūkams reiškia nuoSirdžią. užuojautą

Guoda Petrauskaitė - Linden.

Aviacijos majorui
JERONIMUI GAROLIUI

mirus, jo dukrą Jolantą, sūnų Andrių ir visus artimuosius nuošir
džiai užjaučia

A.O. Bieliauskai
A. V. D antes
B. V. Valiąi.

DAILININKUI VACLOVUI RATUI
mirus, Reginai, Ramonai ir giminėms gilią uzuoj autą reiškia

Ona Šalkauskiene,
Eva Kubbos, 
Henrikas Šalkauskas.

MAJORUI JERONIMUI GAROLIUI
mirus, Jolantą, Andriu ir gimines nuoširdžiai užjaučia

Ona Šalkauskiene, 
Eva Kubbos, 
Henrikas Šalkauskas^

Mielus prietelius Z. Z. VlČIŪLIUS, tėveliui mirus Lietuvoje, giliai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Z.J. Adickai 
S.J.- Kušleika.
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Violeta Mauragienė - Vasiliauskaitė

A.A. VIOLETA MAURAGIENE- 
VASILIAUSKAITĖ.

Kas gali būti gražesnio kaip jau
nystė, kaip viltis sukurti ir išaugyti 
jauną lietuvišką šeimą, stiprias atžalas, 
kad save ir savo idealus pratęsti atei
nančiose kartose. Sis giliai motiniškas 
jausmas stipriai veikė Violetą. Visą, 
savo gyvenimą ji stipriai laikėsi lietu
viškoje aplinkumoje, ji ne tik pareigą bet 
ir džiaugsmą rado būti kartu su savo lie
tuviais tėvais su savo jaunų dienų drau
gais skautais, ateitininkais, studentais. 
Visi jos pokalbiai ir visos svajonės bu
vo sudėtos lietuviškojo veikloje. Jos 
šeimos draugai buvo kaip tik tie, kurie 
rūpinosi išlaikyti lietuvybę savo Šeimose, 
nes tai riša bendri rūpesčiai ir bendri 
džiaugsmai. Jos jaunutėje šeimoje augo 
dvi atžalėle's: sūnus Danius 4 metuku ir 
dukrelė Dainutė 2 metuku. Ji kaip motina 
auklėtoja jau iš anksto pasirūpino ir 
lietuviškos vaikų literatūros ir ja mielai 
skaitydavo savo šeimoje su pasitenkini
mu, net ir tais atvejais kai vaikučiai 
būdavo užsiėmė kitais žaislais. Kartą 
m:atydamas ją su malonumu skaitančią 
balsiai Mieželaičio eilėraštį ’ ' Zuikis" 
puiki s’ * pastebėjau, kad jos vaikučiai 
jos neklauso. Ji man atsakė: * * taip 
mėgstu vaikišką literatūrą , kad galiu 
pati viena skaityti ir klausytis, joje 
yra tiek daug vaikiško naivaus grožio, 
tokia tyra ir nekalta fantazija, kad nieko 
gražesnio negali rasti. Kai mano klausy
tojai paaugs didesni, mes visas pasakas, 
visus eilėraščius mokysimės kartu. Taip 
malonu būti kartu su jais ir juos mokyti 
tokių gražių dalykų’ ’.

Violeta pati buvo jautri menui: muzi
kai, dailei, poezijai, nepastebėjau kad 
ji būtų ką nors kūrusi, ar mėginusi kurti, 
bet ji nepaprastu entuziazmu šias meno 
šakas sutikdavo ir vertindavo, išgyvenda
vo didelį džiaugsmą ir stengėsi visą ap
linka, sudaryti palankia menui ir grožiui. 
Kas turėjo progos arčiau pažinti ja, tas 
visados pajausdavo vidine, inteligenciją 
dvelkenčią iš, jos asmenybėsi..

Kas buvo ši jauna moteris gal geriau
siai pasakė jos jaunystės draugai Ade

Mirus
A.A. VIOLETAI VASILIAUSKAITEI-MAURAGIENEI,

Jos vyrui, MINDAUGUI MAURAGIUI, šeimai, tėvams p.p. V ASILIAUS 
KAMS ir MAURAGIAMS, gilaus liūdesio valandoj reiškiame didelę 
užuojauta ir kartu liūdime. . n- A.U. Bauzes ir seimą.

IR VIOLETAI MAURAGIENEI - VASILIAUSKAITEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos šeimai, tėvams ir gimi
nėms.

G. ir B. Sir auk ai.

A.A. VIOLETAI VASILIAUSKAITEI - MAURAGIENEI
mirus, G.J, Vasiliauskams, velionės artimiesiems giliausią užuo
jauta, reiškiame ir kartu liūdime.

A.B. Plokščiai.

A.A. VIOLETAI MAURAGIENEI - VASILIAUSKAITEI
mirus, mielą draugą Mindaugą .ir jo jauną šeimą, o taip pat visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

laidėje su kuriais ji. kartu augo. Adelai
dės Lietuvių Žinios rašo: * ' - ... Ade- 
laidiškiai prisimena Violetą kaip energin
gą ir linksmą mergaitę, šokusią tautinius 
šokius p. B. Lapsienės grupėje.
Vėliau ji pati vadovavo jaunesniuju šo
kėjų grupei. Buvo nuoširdi, švelni ir 
populiari jaunimo tarpe. Muzikoje ji irgi 
buvo gabi, skambino pianinu ir savo ma
mytei dažnai akomponuodavo namuose prak- 
tikavimosi metu, bet deja, niekuomet mes 
jos nematėme prie pianino scenoje - buvo 
per kukli.

ištekėjo ir po vestuvių apsigyveno 
Canberroje. Turbūt iš mamytės (sol. 
G. Vasiliauskienės) paveldėjusi meilę 
dainai, ji dainavo Canberros lietuvių 
chore. Ir taip daina, laime ir meilė lydėjo 
jaunųjų Mauragių gyvenimą, kol nelemtas 
likimas - vėžio liga palaužė pačioje jau
nystėje Violetos sveikatą ir negailestinga 
mirtis nutraukė jos gyvybę 28-tuose am
žiaus metuose. Ji paliko didžiausiame 
skausme vyrą, du mažyčius vaikučius ir 
mamytę su tėveliu. Jos netekę, liūdime 
visi’ ’.

Kun P. Dauknys jaunimo vadovas 
’ * Tėviškės Aiduose’’ taip rašo apie 
Violetą: ' ‘ Nuo lietuviško darbo niekados 
neatsisakydavo. Kai prašydavau Violetos 
vadovauti Jaunimo stovykloms, tai jos 
sugebėjimu ir gyvumu, draugiškumu, buvo 
pačios įdomiausias ir gražiausiai pasiseku
sios Jaunimo stovyklos Adelaidėje. Vio
leta buvo gražus mūsų lietuviško jauni
mo žiedas, labai daug žadantis...’ ’

Mirtį skaitome natūraliu dalyku ir 
ją priimame kaip neišvengiamą reiškinį, 
tačiau ji visados artimuosius labai su
krečia, 6 ypač jei tai atsitinka su jaunu 
žmogumi kaip šį karta, su Violeta Maura- 
giene, kuri buvo taip reikalinga mūsų lie
tuvių bendruomenei ir visai Lietuvių 
tautai. Jos išgelbėjimui nuo mirties buvo

JJe Tėvynės Negaliu Sušilti 
Svetimojo Židinio Liepsna, 
Be Tėvynės ir Gyvent ir Mirti 
Visoj Žemėj Vietos Negana.

KAZYS BRADŪNAS

Šiuos prasmingus, gilius, mūsų 
žinomojo poeto žodžius, radau įrašy
tus Vytauto užrašų knygutėje. Kaip 
neišvengiama kiekvienam žmogui yra 
mirtis, taip nesugriaunama ir savo 
kraštui meilę turėjo Vytautas, dažnai 
prisimindamas s avąjų gimtinę ir, kone 
su ašaromis nukįysdamas į tuos jau
nystės laikus savajame Kaune.

Pries 29-rius metus Vytautas, 
jaunas Kaimo VI-sios gimnazijos 
Šančiuose mokinys, gana gerai ky
lantis jaunas sportininkas, irgi buvo 
paliestas audringųjų karo įvykių, ko 
pasėkoje jis ir daugelis kitų jaunų 
vyru, turėjo palikti Lietuva. Kaip ir 
Vytautas, tcaip ir kiti jaunuoliai, 
Lietuvą paliko su dainomis, gražiau
siai . atsisveikinti savo artimųjų ir 
draugų, nes visi tikėjosi, kad šis 
išvykimas yra tik laikinas, laiduo
jantis keliu i tolimesnį mokslų ir lai
mingą grįžimą savoj on Tėvynėn. Gai
la, tačiau, kad šios svajonės, kurio
mis Vytautas gyveno iki paskutiniųjų 
savo gyvenimo dienų, jam neišsipil
dė.

Pergyvenęs žiauraus karo bangą, 
ir laimingai išlikęs gyvas, Vytautas 
atsidūrė Vokietijos pabėgėlių sto
vyklose, kur tuoj pat įsijungė i savo 
mėgstamiausias sporto šakas krepši- 

viskas padaryta kas yra įmanoma šiais lai- uį ir šachmatus, atstovaudamas savo 
kais ir pinigų tikrai negailėta. Medici
nos mokslas daug kalba apie vėžio gydy
mą ir įvairūs mokslo institutai skelbia 
naujus būdus, tačiau realybėje jie visi 
dar tebėra bejėgiai pries’" tą ligą kovoti. 
Toji propaganda vaistų ir metodų yra 
daroma tam, kad pateisinus tas milžinis"- 
kas išlaidas kurios išleidžiamos tiems 
mokslo institutams.

Jei jau tokia Dievo valia, kad nei 
medicinos mokslas, nei mūsų maldos 
nieko nepadėjo, ir ją mirties angelas iš
sivedė, palikdamas tą jauną seimą be 
motinos, tėvus be dukters ir mus visus 
jos artimuosius be mielos ir brangios 
draugės, tegul bent būna jos trumpas, 
bet gražus gyvenimas pavyzdžiu kitoms 
lietuvių jaunoms šeimoms.

Gyvenimas kad ir trumpas, jei jis 
yra prasmingas, jis tampa dideliu, jo 
pavyzdys šviečia ir patraukia.

lietuviškų stovyklų klubus savose ir 
svetimtaučių varžybose. Gyvenimas 
Vokietijoje jam, kaip ir daugeliui mū
sų pabėgėlių, buvo nelengvas, tačiau 
Vytauto jaunatve viskų lengvai nuga
li ir, prasidėjus emigracijai į Austra
lija, jis, vienas iš pirmųjų, atplaukia 
į Sydney ir iš Bathurst’o pereinamo
sios stovyklos yra išsiunčiamas kirs
ti cukrinių nendrių. Niekada tokio 
darbo net nemačius, pradžioje Vytau
tui jis irgi buvo labai sunkus ir, tik 
sportinio patvarumo dėka, jis čia 
gerai užsigrūdina ir nendres' iškerta 
kelius sezonus, Turėjo progos jis 
čia sukurti ir šeima su savo anglų 
kalbos mokytojo dukra, tačiau, pasi
ilgimas lietuvių, lietuviško gyvenimo 
ir lietuviškojo sporto, jį, nepririša 
prie karštosios Karalienės Žemes ir 
jis persikelia gyventi į Melbournų, 
kur tuoj pat atstovauja dar tik nese
nai įsikūrusio “Varpo” sporto klubą 
krepšinyje, jam pirmąjį karta laimint 
Australijos lietuviu nugalėtojo vardą 
ir šachmatus. Po kurio laiko Vytas 
persikelia gyventi į Sydnėjų ir čia 
išgyvena apie 20 metų.

Kaip ir anksčiau, taip ir Sydne- 
juje, Vytas tuoj pat įsijungia i “Ko
vo” sportininkų eiles, eilę metų gin
damas jo spalvas įvairiuose lietuvių 
ir svetimtaučių turnyruose. “Kovo” 
aukščiausiose iškilimo dienose Vy
tautas buvo nepamainomas gynėjas, 
dažnai gaudamas ir “geležinio” gy
nėjo vardų, nes krepšinį jis visą, lai
kų labai mėgo ir buvo geras žaidėjas. 
Salia krepšinio jis visą laiką pirmose 
lentose žaidė Šachmatus, gindamas 
ne tik savo klubo, bet ir lietuvių 
varda^ įvairiuose turnyruose. Tris 
kartus jis yra laimėjęs Australijos 
lietuvių meisterio vardą ir ne vienų 
karta jis iškovojo Sydnėjaus lietuvių 
ir savo klubo “Kovo” meisterystę. 
Iki savo paskutiniosios gyvenimo 
dienos jis aktyviai žaidė šachmatus, 
jais domėjosi ir juos studijavo. Be 
aktyvaus sportinio gyvenimo, jis 
yra buvęs ir “Kovo” valdybose, kai 
lygiai taip pat priklausė ir Sydnėjaus 
Lietuviu. Klubui.

Tur but labai mažai kas ne tik is 
sportuojančio, bet ir iš visą lietuvių 
tarpo Sydnėjuje nepąjžinojo Vytauto, 
draugą vadinamo “Šaknelės”, nes 
jo draugiškas būdas, jo sąžiningu
mas, jo vyriškas žodžio laikymas, 
bei jo sportiškumas buvo labai pla
čiai žinomas, ne tik Sydnėjuje, bet ir 
už jo ribų. Ir kaip gaila, kad šis vy
ras, vos 47-rių metu sulaukęs, buvo 
netikėtai savo' širdies pakirstas.

Aleksandras Kelmietis.

Algis Plūkas

ATSISVEIKINANT SU 
VYTAUTU KOŽENIAUSKU

Kaip gaila, kad sis puikus lietuvis 
patrijotas, taip daug ir svajingai gal
vojęs apie Lietuvą, apie ten likusius 
savo seserį ir brolį su jų šeimomis, 
kurių laiškai jam būdavo kaip saulės 
spindulys tamsioje naktyje ir kuriuos 
jis svajojo šiais metais aplankyti, 
turėjo pasiduoti tam žiauriam likimui, 
tai niekeno nesulaikomai mirčiai. 
Su didžiausia širdgėla liūdi Vytauto 
jo artimieji Lietuvoje, liūdi jo, jo 
buvę draugai ne tik Australijoje, bet 
ir Amerikoje bei Kanadoje, liūdi jo 
buvę kolegos krepšininkai ir šachma
tininkai, lygiai kaip ir visas jo buvęs 
sporto klubas “Kovas**, kaip lygiai 
taip pat jo liūdi ir visa Sydnėjaus 
bendruomenė, kurios geras narys jis 
visą laiką buvo, niekuomet neatsisa
kydamas bent ką paremti, bent kam 
padėti. Liūdi jo ir jo buvę australai 
bendradarbiai, kurių žodžiais, jis 
buvo vienas iš populiariausių tarnau
tojų.

Laidotuvių, apeigas atliko Sydnė
jaus klebonas kun. P. Butkus, vargo
nais palydint jo draugui A. Plukui ir 
giesmes giedant jo prieteliams cho
ristams. Iš bažnyčios gražus būrys 
lietuvių ir australų palydėjo Vytautą 
amžinajam poilsiui į lietuvių kapines, 
kur bė kun. P. Butkaus atsisveikinimo 
žodį tarė Sydnėjaus Liet. Apyl. V-bos 
pirmininkas A. Reisgys, draugų vardu 
A. Laukaitis, V. Liūgą “Neries” 
vardu ir bendradarbių vardu vienas 
australas, kai karstą gaubė daugybė 
sudėtų gyvų gėlių.

Sudie, Vytautai, išėjus į amži
nąjį Anapilį, tegul Tau ši Australijos 
žemė, kuriai Tu tiek daug atidavei ir 
kuri Tau pakeitė Tavo gimtąją Tėvy
nę, būna lengva, kai Tavo draugų ir 
prietelių tarpe, Tu dar ilgai būsi 
dvasiniai gyvas. A _A.L-tis.

KAUNO ĮVYKIAI
Vokiečių, Katalikių CK 19 72 spalio 

16 d. paskelbė tokio turinio komunikatą.:
Pareiškimas del žmogaus teisių 

pažeidimo Lietuvoje.
CK einamųjų reikalų komisija ( ges- 

chžftfifrender Ausschuss)^ vienu balsu 
priėmė pareiškimą del žmogaus teisių 
pažeidimo Lietuvoje.

S.m. spalio mėn. pradžioje Kaune, 
Lietuvos sovietų respublikos sostinėje 
(t) aukštomis laisvės atėmimo bausmėmis 
nubausta astuoni jauni katalikai dėl ‘ ' vie
šosios tvarkos pažeidinėjimo* ’.

Mes, vokiečiai katalikai,.pasisakome 
pries' religijos bei sąžinės priespaudą 
dabar vykdomą Lietuvoje ,• prasilenkiant 
su teisės, humaniškumo ir tolerancijos 
principais. Žmonės, kurie tokioje paže
minimo, priespaudos bei teroro padėtyje 
drįsta stoti už teisybę, užsipelnė visų 
teisingų bei laisvų mylinčių žmonių pa
garbą bei solidarumą.

Mes kviečiame Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos vyriausybę baigti 
su priespauda Lietuvoje, garantuoti lais
vės ir žiūrėti, kad būtų administruojama 
vadovaujantis teisės bei teisingumo prin
cipais. Bonn - Bad Godešbėr 19 72. 
X. in,........................
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23 - JI SPORTO ŠVENTĖ
Antanas Laukaitis.

Pereitų, metu gruodžio 26 - 31 kindamas visus atvykusius. Sporto 
dienomis Šydnejuje vyko jau 23-jį. šventę atidaryti pakviečiamas yra 
kartą. Australijos Lietuvių Sporto buvęs^ ALFAS V-bos pirmininkas J. 
Švente. Si mūsų lietuviškoji sportinė Tamošiūnas. Jo žodyje išreiškiamas 
šventė vyko kartu su Lietuvių Die- pasididžiavimas savuoju jaunimu, sa- 
nomis, kurių atidarymo metu, kartu vaisiais sportininkais ir buvęs pir

AUSTRALU* PUIKUS
Antanas Laukaitis

su sportininkais pasirodė ir paskirų 
miestų tautinių šokių sokėj ai.

Sporto švente, kartu su visomis 
Lietuvių Dienomis, buvo pradėta 
pamaldomis lietuvių bažnyčioje Lid- 
combe, kur Sydnėjaus klebonas kun. 
P. Butkus ir svečias kun. Dr. P. 
Bačinskas laikė iškilmingas pamal
das. Šiose pamaldose dalyvavo ir 
Sydnėjaus vyskupas J.E. Kelly, pa
sakydamas labai šiltų ir artima žodį 
visiems lietuviams, pasveikindamas 
juos ir padėkodamas jiems už tas 
visas menines ir kultūrines vertybes, 
kurias jie įnešė į Australijos gyve
nimą.

Pirmųjų dienų vyko visų Austra
lijos sporto klubų at stovų, suvažiavu
sių i sporto šventę, susirinkimas, 
aptaręs visus einamuosius mūsų spor
tinius reikalus. Vakare didžiojoje 
ukrainiečių salėje įvyko susipažini
mo vakaras. Iki Šiol visuose sporto 
šventese vykdavo bendri susipažini
mo pietūs, po kuriu tuoj pat būdavo 
skubama į sporto stadijona šventes 
atidarymui ir pirmosioms rungtynėms. 
Ši, pirmų kartą rengėju, Sydnėjaus 
koviecių įvesta naujovė, vietoj pietų 
surengti susipažinimo vakarą ir jos 
metu, be jokio skubėjimo ir rūpesčių 
pavaišinant savo visus svečius, tuo 
pačiu ir tikrai susipažįstant visiems 
šventes svečiams, yra labai sveikin
tina ir ateityje turėtų būti visų kitų 
rengėjų praktikuojama, nes prie geros 
muzikos, skanių valgių ir j aukios nuo
taikos tikrai, be jokio skubėjimo, ga
lima labai gerai ir artimai susipažinti.

Gruodžio 27-ji diena prasidėjo 
krepšinio runtynėmis, kai antrą valan
da Sydnėj auskrepšinio stadijone įvyko 
oficialusis Australijos^ Lietuvių 
Dienų ir 23-sios Sporto Šventes ati
darymas.

Lydint lietuviškų maršų muzikai, 
kurią išpildė tautinių šokių akordio- 
nistai, į aikšte įžygiuoja ir jos šo
nuose sustoja Adelaidės “Vyties”, 
Bankstowno “Neries”, Canberros 
“Vilko”, Geelongo “Vyties”, Ho- 
barto “Perkūno”, Melbourne “Varpo” 
ir Sydnėjaus “Kovo” sportininkai, 
kartu įnešdami ir savąsias vėliavas. 
Po sportininkų įžygiuoja sekančios 
tautinių šokių grupės: Sydnėjaus 
“Suktinis”, Hobarto “Venta”, Mel
bourne “Gintaras”,_ Adelaidės “Žil
vinas” ir Pertho “Šatrija”. Sportinės 
gražios uniformos ir įvairiaspalviai 
tautinių šokių drabužiai duoda neįpras 
tai gražų vaizda, kai virš 400 jaunų 
Australijos lietuvių, daugumoje jau 
čia gimusių, jaučia tą savąjį, tautinį, 
pasididžiavimą galėdami šioje di
džiojoje lietuviškoje mūsų šventeje 
atstovauti savųjų miestų sporto klu
bus ir savąsias tautines šokių gru
pes. Ovaciniais plojimais jaunuo
sius mūsų reprezentantus pasitinką 
pilnai prisipildžiusi žiūrovais, didžio
ji krepšiniostadijono salė. Tai yra 
pasididžiavimas ir gražus darbo at
pildas tiems, kurie per metų metus be 
nuovargio ir atpildo dirbo lietuvišką
jį darbą Australijoje. Tautine lietuviš
koji kibirkštis neužgeso čia, bet ji 
su tokiu gražiu ir gausiu mūsų jau
nimu dar ilgai, ilgai liepsnos Austra
lijos lietuvių gyvenime, kuo mes tik 
turime džiaugtis ir didžiuotis.

Sugiedojus Australijos ir Lietu
vos himnus, sveikinimo žodį taria 
sporto šventės rengėjų, Sydnėjaus 
Klubo “Kovo” pirmininkas VI. Dau- 
daras, padėkodamas visiems prie 
šios šventės prisidėjusiems ir pasvei- 
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mininkas džiaugėsi turįs garbę ati
daryti ši ą.23-j a. sporto šventę.

Sekantį sveikinimo žodį tarė vi
sos Lietuvių Dienų Šventės rengimo 
pirmininkas Dr. B. Vingilis, padėkoda
mas visam rengimo . komitetui už jų 
įdėtą didelį darbą ir pasišventimą .su
rengiant šias didžiules Lietuvių Die
nas Sydnėjuje, po ko jis pakvietė 
A.L.B. Krašto V-bos pirmininką V. 
Neverauską oficialiai atidaryti šias 
Lietuvių Dienas Sydnėjuje.

Po oficialiosios atidarymo iškil
mių programos, sportininkams palikus 
aikštę, jungtinės tautinių šokių grupės 
pašoko bendrai “Noriu Miego” ir 
“Kalvelį”. Pirmosios dienos sportinė 
programa pasibaigė moterų ir vyrų 
krepšinio rungtynėmis, kai vakare 
vyko Jaunimo Koncertas.

***

ŠVENTES REZULTATAI.
VYRU KREPŠINIS: Melbournas - 

Geelongas 55:42, Bankstownas - Ho- 
bartas 65:34, Sydnėj us - Adelaide 
62:35, Sydnėj us - Bankstownas 51:34, 
Melbournas - Sydnejus 46:43, Ade
laide - Hobartas 66:50, Geelongas - 
Adelaidė 64:59, Melbournas - Adelai
de 48:31, Bankstownas - Geelongas 
57:52, Geelongas - Hobartas 76:45, 
Melbournas - Bankstownas 49:31, 
Sydnejus - Hobartas 65:31, Melbour
nas - Hobartas 70:39, Bankstownas - 
Adelaidė 49:45, Sydnejus - Geelongas 
45:41.

Laimėtojai: 1. Melboumo “Var
pas”, 2. Sydnėjaus “Kovas” 3. Banks 
towno “Neris”4. Geelongo “Vytis”, 
5- Adelaidės “Vytis”, 6. Hobarto 
“Perkūnas”.

MOTERŲ. KREPŠINIS:. Sydnejus- 
Geelongas 42:10, Adelaidė - Banks
townas 36:8, Melbournas - Bankstow
nas 69:13, Melbournas - Geelongas 
58:18, Melbournas - Sydnejus 50:36, 
Adelaidė - Geelongas 34:18, Geelon
gas - Bankstownas 22:13, Sydnejus - 
Bankstownas 34:9, Melbournas - Ade
laidė 43:32, Sydnejus - Adelaidė 
47:22.

Laimėtojos: 1. Melboumo “Var
pas”, 2. Sydnėjaus “Kovas”, 3. Ade
laides “Vytis”, 4, Geelongo “Vytis”, 
5. Bankstowno “Neris”.

BERNIUKU KREPŠINIS. Sydne
jus - Melbournas 32:30, Melbournas - 
Geelongas 49:47, Geelongas - Adelai
dė 52:44, Sydnejus - Adelaidė 51:40, 
Sydnejus - Geelongas 43:36, Adelai
dė - Melbournas 62:61.

Laimėtojai: 1. Sydnėjaus “Ko
vas”, 2. Melboumo “Varpas” ir Gee
longo “Vytis”, 4. Adelaides “Vytis”.

***

MERGAIČIŲ KREPŠINIS. Mel- 
boumas - Sydnejus 52:24, Adelaide - 
Geelongas 48:13, Melbournas - Gee
longas 51:25, Sydnejus - Adelaidė 
29:23, Melbournas - Adelaidė 27:16, 
Sydnejus - Geelongas 30:15.

Laimėtojos: 1. Melboumo “Var 
pas”, 2. Sydnėjaus J‘Kovas” 3. Ade
laidės “Vytis”, 4. Geelongo “Vytis”

***

TINKLINIS: Vyrų tinklinį laimė
jo Sydnėjaus “Kovo” tinklininkai, 
kai moterų tinklinį laimėjo Adelai
dės “Vytis”.

(Bus daugiau)

ŠALFAS SUSIRINKIMAS 
SVEČIO AKIMIS.

Detroito lietuvių sporto klubo 
“Kovo” pirmininko inž. Roberto Ja- 
nukaičio ir sekretorės Irenos Šyentic- 
kaitės pakviestas dalyvauti Siaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto sąjungos suvažiavime, 
įvykusiame lapkričio mėn. 4-ta, die
na, Clevelande, mielai sutikau. Po ke
lių valandų malonios keliones nauju 
jaunojo inžinieriaus automobiliu, pa
siekėm Čiurlionio namus Clevelande, 
kur jau buvo susirinkę gana nemažai 
atstovu iš' kitų vietovių. Vienas ki
tas iš^ seniau matytų ir pažįstamų 
veidų, kaip žinomas mūsų krepšinin
kas A. Laurinaitis. Australijoj viešė
jęs krepšininkas Motiejūnas ir mūsų 
grietelius spaudos bendradarbis J. 
Soliūnas, bei daugelis naujų Ameri
kos lietuvių sporto darbuotojų, su ku
riais buvo labai malonu ir miela susi
pažinti.

Susirinkime buvo reprezentuojama 
Baltimorės Lietuvių Atletu. Klubas, 
Bostono Lietuvių Sporto Klubas, Bos
tono Šachmatų Klubas, Hartfordo LSK 
“Grandis”, New Jersey Sporto viene
tas, Philadelfijos Lietuvių Ateitų 
Klubas, N.Y. Lietuvių Ateitų Klubas, 
Washingtono LSK “Vėjas”/Toronto 
LSK “Vytis”, LLSK “Tauras”, To
ronto “Aušra”, Hamiltono LSK “Ko
vas”, Cicero “Ateitis”, Chicagos 
“Tauras”, “Neris”, Lemonto “Aras”, 
ASK “Lituanica”, Cicero “Vėtrą”, 
Detroito “Kovas”, Clevelando “Žai
bas” „ir Chicagos Lietuvių Golfo Klu
bas. SALFAS sąjungoje yra registruo
ta dvidešimt lietuvių sporto klubų su 
nario mokesčius apsimokėjusiais ^870 
narių.

Atidarymo ir sveikinimo žodį 
tarus ŠALFAS sąjungos pirmininkui 

J. Bariui, buvo sudarytas prezidiumas, 
į kuri įėjo pirmininkai Sig. Krasaus
kas, "Toronto “Vytis” ir Br. Ketura
kis veteranas sporto darbuotojas, bei 
sekretoriais Al. Liškūnas Vid. Vak. 
Sp. Apygarods vadovas ir I. Sventic- 
kaitė - Detroito “Kovas”.

Sąjungos pirmininkui padarius 
platų veiklos pranešimą', paaiškėjo, 
jog paskutiniųjų metų bėgyje buvo 
ypatingai nuveikta visos Amerikos 
sportiniame gyvenime. Didžiausias 
darbas ir daugiausiai išlaidų atėmė 
Australijos lietuviu krepšininkų gas- . 
trolės Amerikoje. Šiam reikalui buvo 
išleista $3500. Visų sportininkų ypa
tinga padėka yra šią išvyką, parėmu- 
siems Amerikos lietuviams, kurie ga
na širdingai ir duosniai parėmė buvu
sį paskelbtą vajų. Daugiausiai pelno 
atnešė Chicagos'rungtynės ir buvęs 
susipažinimo vakaras. Šiuo metu, 
įnešus ir Kanados Apygardai savo 
savo duoklę, ižde randasi $2354.00.

Man, kaip svečiui iš Australijos, 
buvo ypatingai malonu girdėti labai 
gražius atsiliepimus apie mūsų krep
šininkų vizitą, Amerikoje ir Kanadoje. 
Ir tikrai, kiek teko jau man girdėti iš 
Australijos, sis mūsų sportininkų ap
silankymas Šiaurės Amerikoje, pali
ko nepaprastus įspūdžius mūsų spor
tininkams. Aš manau, kad ateityje, 
išauginus truputį aukštesnio dydžio 
australiecius lietuvius, bus labai nau
dinga ir reikšminga vėl susitikti, nes 
tik artimas ir glaudus tarpusavio ry
šis galės išlaikyti ir lietuvišką spor
tą mumyse.

Vadovų pranešimuose, diskusi
jose ir bendruose nutarimuose buvo 
priimta: Ateityje atgaivinti, sportinę 
spaudą ir vienokiu ar kitokiu būdu 
pradėti' leisti mūsų periodinį sporto 
laikraštį. Pradžioje bus spausdina
mas sportinis biuletenis, ateityje 
išvystant jį ir į laikraštį ar žurnalą. 
Šiam darbui buvo pakviestas ir sutiko 
darbą pradėti visiems gerai pažįsta
mas "sęorto žurnalistas Jonas Soliū
nas. Aš esu tikras, kad jis vėl atgai
vins taip reikalingą mūsų sportinę 
spaudą, rasdamas gražų pritarimą ir 
paramą, ne tik iš Amerikos sporto 
darbuotojų, bet taip pat ir iš Austra
lijos ir kitų mūsų sportinių vienetų. 
Geriausios sėkmes, Jonai.

Pirmininko J. Bario buvo praneš
ta, jog sekantis Jaunimo Kongresas 
numatomas rengti 1975 metais Argen
tinoje ir šio kongreso metu numatoma 
į Pietų Ameriką pasiųsti ir Amerikos 

lietuvius sportininkus. Nors tai ir 
ateities planai, tačiau jau dabar rei
kia pamažu jiems pradėti ruoštis.

J. Soliūno, kaip Sporto Sąjungos 
buvusio atstovo prie Jaunimo Kon
greso, buvo pranešta,^ kad dėl jam 
nežinomų aplinkybių, is Jaunimo Kon
greso akademinių simpoziumo disku
sijų, visiškai buvo išimtas sporto 
temų klausimas. Protesto ženklai! 
susirinkimas nutarė pasiųsti griežtą 
rasta. Jaunimo Kongreso vyriausiam 
komitetui, pabrėžiant lietuviškojo 
sporto reikšme mūsų jaunimui, ateity
je prašant nedaryti panašių klaidų 
ir įtraukiant sportines temas į aka
deminio lygio simpoziumus.

Sekančiais metais numatoma 
siųsti Amerikos lietuvius sportinin
kus gastrolėms į Europą. Šiuo klau
simu plačius paaiškinimus davė Są
jungos pirmininkas J. Baris ir Krep
šinio Komiteto vadovas Aleksas Lau
raitis. iškilo gana nemažos diskusi
jos, galutinai nenusprendžiant ar į 
rinktinę tegalės būti išrenkami tik 
nuolatinai lietuvių klubuose dalyvau
ja, lietuvių kilmės' krepšininkai ar į 
ją reiks kviestis ir universitetuose 
bei koledžiuose žaidžianciuę lietu
viškos kilmės “žvaigždes”. Sis klau
symas buvo gana opus ir rinktinės 
sudarymas yra paliktas Krepšinio Ko
mitetui, susidedančiam is: vadovo 
A. Lauraičio, A. Biručio, R. Dirve
nio, M. Duliuno, V. Grybausko ir J. 
Valaičio.

Be krepšinio numatoma į Europą 
siųsti ir Amerikos lietuvių moterų 
tinklinio bei stalo teniso rinktines, 
kurios savo pajėgumu prilygsta dau
geliui Europos valstybių. Labai grei
toje ateityje numatoma išvykos klau
simais duoti platesnių paaiškinimų, 
pradedant ir išvykos piniginį vajų. 
Tinklinio vadovas Rytas Babickas 
pranešė, jog ryšiai su kai kuriomis 
Europos valstybėmis jau yra; užmegs- 
ti ir moterų išvyka gali būti pilnai 
suorganizuot a.

Išvykos į Europą klausimas susi
rinkimo atstovų, buvo priimtas ir tam 
buvo išreikšta pilnas pritarimas.

Susirinkime buvo iškeltas labai 
svarbus krepšinio teisėjų klausimas, 
paminint nemalonius paskutiniosios 
sporto šventės Clevelande nutiki
mus, kada teisėjai buvo tiesiog gau
dyte gaudomi iš žiūrovų tarpo. Atei
tyje nutarta iš anksto surasti žaidimų 
teisėjus ir buvo siūloma savuose klu
buose ruošti teisėjus iš savų spor
tininkų.

Teniso vadovo pranešime buvo 
paduota išsami teniso sekcijos veik
la. parodant p. Giedrienės paskirtą 
pareinamąją tautę, mirusio buv. Lie
tuvos teniso meisterio Giedrio atmi
nimui,

Šachmatų. sekcijos raštinį prane
šimą davė vadovas Kazys Merkisj 
plačiai nurodydamas paskutiniųjų 
metų šachmatininkų veiklą. Jis pa
brėžia, jog Bobby Fisherio laimė
jimas pasaulio meisterio vardo, turi 
nepaprastos Įtakos į Amerikos jauni
mą. Pvž. praėjusiose Bostono miesto 
šachmatu pirmenybėse dalyvavo 660 
žaidėjų Ir iš jų 600 buvo moksleivių. 
Šis įvykis labai užkrėtė ir lietuvių 
jaunimą, tik jį reikia aktyviau įjungti 
į mūsų šachmatų judėjimą, ir varžy
bas. _

Šaudymo sekcijos vadovas Vyt. 
Jokūbaitis pabrėžė, kad nors šaudymo 
sportas ir yra brangus, tačiau jie da
lyvauja ne tik savose, bet ir Pabal- 
tiečių šaudymo , prmenybese. Pinigų 
turi užtenkamai, veikia aktyviai ir 
džiaugiasi, jog šia šaka labai domisi 
jaunimas, iš kurių ypatingai geros 
šaudytojos yra mergaitės.

Stalo teniso apyskaita, davė va
dovas S. Krasauskas, paminėdamas, 
jog paskutinėse metinėse varžybose"” “ 
dalyvavo 35 žaidėjai. Iš merginų ypa
tingai geros yra būsimos atstovės 
Europoje V. Nešukaitytė ir E. Saba
liauskaitė. Ateityje nutarta daryti 
pabaltiečių stalo teniso pirmenybes 
kas keturi metai. Stalo tenisas daro
si New Yorke ir Rytų Sporto Apygar? 
doje labai populiarus.

Bus daugiau.
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ADELAIDĖS KRONIKA

19.11 Kariuomenės šventė Adelai
dėje, prasidėjo, kaip įprasta, pamaldo
mis Šv. Kazimiero koplyčioje, Pamokslo 
metu buvo prisiminta ir pasimelsta už žu
vusius karius savanorius, šaulius ir par
tizanus. 3 vai. p.p. Lietuvių Namų so
delyje rikiavosi ramovėnai, prie paminklo 
Zuvusiems dėl Lietuvos. Reikia paminėti 
tą, džiugų momentų, kad rikiuotės deši- 
niam sparne stovėjo pats Klebonas kun. 
A. Kazlauskas MIC.

Savanoriams padėjus vainikų, nuskam
bėjo Himnas ir Marija, Marija. Po to visi 
sugužėjo į L. Namų, salų, už bendro ilgo 
stalo, buvo virš 50 asmenų. Ramovės se
kretorius K. Taparas trumpai nupasakojo 
apie pirmąjį įsakymą, Lietuvos kariuome
nei, kurį pasirašė' tuolaikinis Krašto Ap
saugos Ministeris Prof. A. Voldemaras. 
Pasistiprinus Moterų Sekcijos gerai pa-
gamintais pietumis ir nuplovus juos 
šaltu alučiu, balsingiausi ramovėnai 
C. Zamoiskis ir M. Rudzenskas buvo pa
prašyti pravesti dainas. Jos skambėjo 
tikrai puikiai. Aidėjo gūdūs Dainavos miš
kai, išdidi Perloja ir romantiški ežerai su 
tykiai plaukiančia antele. Ramovėnas 
Č. Zamoiskis būdamas dzūkas, su nuo
širdumu, savo skambiu tenoru vedžiojo 
mus po taip mielą Dzūkiją. M. Rudzenskas 
savo atmintyj turi pilną Karo Mokyklos 
dainų repertuarą. Skirstėmės ... Koktu 
pasidarė ant širdies. Taip mažai jau mūsų 
bepaliko po kurių kojomis dundėjo Lais
vės Alėjos asfaltas,'grįžtant saulės nu
bučiuotiems iš Gaižumų poligono, 

išvargusiems, bet vistiek su skam
bia daina: Dunda žemė po mūs’ kojų,, 
dunda ir dundės ...

26.11 Virš šimto adelaidiškiu, susi
rinkome į Katalikų Centrą prie šauniai 
papuoštų stalų, pagerbti savo kunigus. 
Kleboną A. Kazlauską ir vikarą A. Spurgį, 
kurie jau sulaukė garbingos 65 metų am
žiaus sukakties.

Sveikinimų programą pravedė P. Pus- 
dešris. Jų buvo gana daug. Tarp kitų su
kaktuvininkus sveikino Apylinkės V-bos 
vardu A. Bernaitis, Ramovės vardu K. 
Taparas. Reikia pasakyti, kad kunigų pa
reigos šiose labai jau išdykusio pasau
lio dienose yra labai sunkios. Pasibai

Melboumo Dainos Sambūris sveikina p.p. BRONĘ ir ARŪNĄ.
STAUGAIČIUS, susilaukusius Įpėdinio.

Dainos Sambūris.

»oooooooaooooooooovuM*oooooooooocoooooooooooooooooooooooe

Adelaides skautai akademikai p.
Pacevicių sode.

gus sveikinimams buvo pranešta, kad 
svečių tarpe yra tik prieš keletą valandų 
grįžusi, iš kelione's apie pasauli, ponia 
M. Vanagienė. Savo trumpame sveikini
me ji pasakė: * * Daug kraštų apvažia
vau, daug puikių vietovių mačiau, bet 
tokios gražios šalies, kaip Lietuva,nie- 
kur nemačiau. Buvau Vilniuje Aušros 
Vartų bažnyčioje. Išjos klebono parvežiau 
jums dovanų. Štai jums lietuviškais raš
tais stula.*’ Prasidėjo audra plojimų.... 
Abudu sukaktuvininkai trumpam momentui 
pasipuošė Lietuvoje austomis stulomis. 
Subėgome žiūrėti, kaip jos atrodo? Juo
dam fone baltais ataudais su mašina aus
tos, kokių 3 colių pločio juostos, su 
abiejuosė galuose įaustais baltais kry
želiais. Per visą stulą įaustos miniatiū
rinės, atrodo, kaip vynuogių kekes su la
peliais. Taigi abudu kunigai turės tikrai 
originalų ir mielą prisiminimą. Sveikatos 
ir sėkmės jiems, jų pastoraciniame darbe.

3.12 Vasariškų linksmybių kalendo
rius prasidėjo, kaip nuo seno įprasta, ponų 
Pacevicių sodyboje. Skautai akademikai 
suruošė savo metine iškilą - subuvimą. 
Kas gi važiuos į mišką iškilauti, kaip 
čia pat pašonėje yra puiki stovyklavietė 
Pacevicių kieme. Pavėsy išrikiuotos alaus 
statinės buvo geros nuotaikos liudinin
kės. Spirgų, dešrelių ir šiaip abrako vi
sokiausio buvo begalės. V. Dumčius pra

vedė dvejas amerikoniškas varžytines ku
rios davė virš $25 pelno. Svečių: dėmesio 
centre buvo inž. J. Stačiūno nesenai iš 
Kauno atvykę tėveliai. Daugelis su jais 
norėjo pasikalbėti, išgirsti naujienų, pasi
vaišinti. Linksmai praleista popietė davė 
skautams šiek tiek pelno, kurio dalis 
paskirta Lietuvos. Laisvės fondui.

4.12 Estų salėje Pabaltiecių Mo
terų Sąjunga suruošė Kalėdų eglutę. 150 
įvairių tautų moterų dalyvaujant austra
lų parlamento narių žmonoms susipažino 
su Pabaltiecių. Kalėdų s'vencių tradici
jomis. ‘ z

8.12 SVARBUS PASITARIMAS PRIES 
KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ. 
Apylinkės V-ba L. Namuose sukvietė 
platų darbingą įvairių organizacijų atsto
vų ir Krašto Tarybos narių pasitarimą. 
Dalyvavo virš 3 0 asmenų. Dienotvarkė 
buvo labai plati. Svarbiausius jos punktus 
mėginsiu atpasakoti mieliems ‘ ‘ Mūsų 
Pastogės’ ’ skaitytojams. Jaunimo orga
nizacijos reikalais kalbėjo R. Kubiliutė, 
nurodydama jaunimo organizacijos reika
lingumą dabartinio gyvenimo sąlygose. 
Svarstant toliau jaunimo reikalus pasi
sakyta, kad prieš tai kol jaunimas i msis 
reprezentacinių pareigu, jis turi gerai 
žinoti mūsų ilgaamžės tautos istorinius 
faktus, be kurių žinojimo, susitikimas su 
australų intelektualais bus lietuviškam 
reikalui tiesiog žalingas. Be to buvo pri
minta, kad Adelaidėje yra 5 organizaci
jos,, kurios laukia jaunimo, tai ateitinin
kai, skautai, tautinių šokių grupės, sporto 
klubas * * Vytis’’ ir Choras ' ‘ Lituania’’, 
kuris gyvena tikrai sunkias dienas.

Apie solidarumo mokestį buvo kal
bėta labai daug. Adelaidėje iki šioliai 
susimokėjo tiktai 70 tautiečiu. Jeigu 
esamų 24 organizacijų nariai susimokėtų, 
tuomet būtų mažiausiai 300 apsimokė
jusių. Didelę žalą bendruomenei padarė 
kai kurių organizacijų nariai viešai agi
tuodami solidarumo mokestį nemokėti.

VLIKO DELEGATUROS SKYRIAUS 
STEIGIMAS CANBERROJE.

Tuo reikalu plačiau pasisakė Vliko 
atstovas Australijai J. Lapšys. Staiga 
pasikeitus Australijos politiniam klimatui 
pribrendo reikalas turėti Vliko atstovy
bės skyrių Canberroje. Artimiausiu laiku 
bus atidaryta Raudonosios Kinijos amba
sada Canberroje. Kaip žinome,Teherane 
ir Jaltoje parduodant Baltijos valsty
bes Stalinui, Kinija nedalyvavo. Reikia 
prašyti, kad Kinijos atstovai Jungtinių 
Tautų Organizacijoje paremtų Pabaltijo 
tautų bylą. Suėjimas į kontaktą su Kini
jos ambasados nariais Canberroje yra 
lietuviškam reikalui visapusiskai nau
dingas.

Kultūriniu reikalų klausymą referavo 
Krašto kultūros tarybos p-kas V. Baltu
tis. Apylinkės V-bos savaitgalio mokyk
los Vedėjas J. Staknickas padėkojo Kraš
to Valdybai uz stambią piniginę auką 
mokyklai. Pirmininkavęs pasitarimui 
Krašto V.bos Pirm. V. Neverauskas padė
kojo visiems už pageidavimus - informa
cijas kurios jam palengvins Tarybos At
stovų suvažiavime minimus klausymus 
apsvartyti plačiau.

V. Dumčius.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI sausio mėnesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:
b endrąją* Pažanga krikščionių susi
vienijimo pastangose
m i s i j u • Kad Vakaruose atsirastų dau
giau pašaukimų misijoms.
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS 
ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Viešpats savo pamoksle paskutinėje 

vakarienėje kreipėsi į dangiškąjį Tėvą 
šiais žodžiais: "Prašau ne tik už juos, 
bet ir už tuos, kurie per jų žodį tikės į 
mane, kad visi būtų viena, kaip Tu, esi 
manyje ir aš tavyje, kad ir jie būtų mumy
se viena, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi 
mane siuntęs. Garbę, kurią, man davei, 
aš daviau jiems, kad jie būtų viena, kaip 
ir mes esame viena. Aš juose ir tu many
je, kad jie būtų tobuloje vienybėje, kad 
pasaulis pažintų, jogei tu esi mane siun
tęs ir mylėjai juos taip, kaip ir mane 
mylėjai” Jn 17.21

Aukščiau paminėtus žodžius tarti 
mūsų brangusis išganytojas pasirinko 
įsteigiant švenč. Eucharistiją. Tai Įsi
dėmėtini ir būdingi žodžiai. Būtent, jei 
norime išreikšti Eucharistijos paslaptį 
dviem trumpais žodžiais, tai nerasime tin
kamesnių už žodžius "vienybė” ir mei
lė’’. Abudu žodžiai vienas kita, nuostabiai 
papildo - be meilės nėra tikros vienybės, 
o be vienybės nėra meilės. Tai dar karta 
pabrėžia meilės svarbą ir verte, tiek at
siektosios tiek dar besiformuojančios vie
nybės atžvilgiu.

Naujųjų Metų pradžioje maldaukime, 
kad užsimezgusioji vienybė tarp kirkščio- 
nių ilgainiui neiširtų, bet priešingai, mei
lės skatinama ir įtaigojama, vis labaiu 
stiprėtų, plėtotųsi ir vestu pasaulį teisiu 
keliu prie geresnio Dievo pažinimo.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

KUR AŠ NUKELIAUSIU . . .

L,D. Sydney tautinių šokių grupe.
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Pranešimai
S.m. sausio mėn. 21 d. sekmadienį, 

1.0 0 vai. p.p., Sydnejaus Lietuvių Klubo 
patalpose, Lidcombe, Sydnejaus Apylin
kei Krašto Tarybos atstovai padarys 
■pranešimus apie Krašto Tarybos XIII, 
paprastosios sesijos darbus.

Suinteresuoti yra maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Sydnejaus Apylinkes Valdyba.

JUROS DIENA
19 73 m. Sausio mėn. 20 ir 21 d.d. 

Melbourne lietuviai rengia Juros Diena., 
Pilypo saloje - Phillip Island, ten esan
čioje lietuvių kolonijoje.

Per šią Juros Dieną paminėsime 
19 23 m. Sausio 15 d. įvykusio Maz. Lie
tuvos sukilimo ir Klaipėdos išlaisvini
mo 50 m. sukaktį.

Iš San Rėmo važiuoti Phillip Island 
Rd. Toliau pasukti Back Beach Rd. iki 
Norra Junction. Čia sukti į Nobbies Rd. 
Pravažiuoti pro Shell House, pingvinų 
paradą ir Summerland June, iki CAT BAY 
pries Shell beach, kur jau matysite lietu
višką vėliavą.

Tenai keletas lietuvių šelmių turi 
namus su sklypais kur bus galima pasi
statyti palapines arba miegoti mašinose 
kurie turi nuleidžiamas sėdynes.

Vietoje bus galima gauti šaltybarščių 
ir dešrelių. Kitu maistu ir gėrimais daly
viai' apsirūpina patys.

Dėl smulkesnių informacijų ir nak
vynės prašome kreiptis pas saloje namus 
turinčius lietuvius, arba pas Juros Die
nos organizatorius p. Baltrukonienę Tel. 
86 — 63 0 4- p. Matiukevičienę Tel. 
878 —2565, arba Alb. Pocių Tel. 38 — 
59 69 .

Smulkesne Jūros Dienos informacija 
ir programa bus paskelbta spaudoje ir 
Lietuvių Namų skelbimų lentoje.

Maž. Lietuvos Bičiuliu D-ja.

VIEŠAS ATSIPRAŠYMAS.

Mieli Sydnejaus Lietuviai,
Rengiant Lietuvių Dienas Sydnejuje, 

kreipėmės į Jus įvairiais būdais, prašy
dami apgyvendinti atvykstančius daly
vius Lietuvių Dienų metu. Jūsų nuoširdu
mas buvo parodytas ir buvo gauta užtek
tinai sutikimų apgyvendinimui visų daly
vių, kuriu pavardes pristatė įvairių viene
tu vadovai.

Prieš Lietuviu Dienas buvo išsiun
tinėtas Aplinkraštis atvykstančių vienetų 
Vadovams, prašant pristatyti žinias kaip , 
kas ir kada atvyksta. Deja, ne visi viene
tai atsakė ir sąlygos buvo sunkios Jus 
laiku informuoti apie atvykstančius sve
čius kada ir kaip ju laukti.

Ypač jaučiam pareiga, atsiprašyti uz 
tuos mūsų svečius, kurie buvo užsirašę 
reikalingi nakvynes. Jiems buvo paskirtos 
nakvynės, bet, deja .daugumas Jų * * nuva
žiavo savais keliais’ ’ ar iš viso neatvyko 
ir apie tai net nepainformavo Apgyven
dinimo Komisijos. Kadangi jaučiame, kad 
skaičius buvo gana didokas tu šeiminin
kų, kurie atsisakė vykti į ankstyvesnius 
parengimus • laukdami namuose atvykstan
čių svečių, kuriu kiti iš viso nesulaukė, 
širdingai atsipraŽbme.

Ta pačia proga dėkojame visiems 
Sydniej i ūkiams, kurie sutiko priimti sve
čius iš įvairių Australijos vietovių, 
atvyko į geležinkelio stotis ar kitas vie
toves juos sutikti, rūpinosi apgyvendinimo 
reikalu. Apgyvendinimo Komisija turėjo 
daug paramos, kas p'alengvino mūsų dar
bą. Ačiū Jums už Jūsų parodyta, lietuvišką 
nuoširdumą.

A.A. Bučinskas, 
Apgyvendinimo Komisijos Pirm.

***

GEELONGAS.
Dr; V. Kudirkos vardo Sav. Mokyklos 

metų užbaigimas.
Viena iš svarbiausią Geelongo lie

tuvių organizacijų yra Sav. Mokykla. Ma
žai apie ją girdime. Retai kada ji ir 
spaudoje paminima. Bet ji tyliai dirba 
nugalėdama daug sunkumų ir pasiekia 
gražių savo darbo vaisių.

Gruodžio mėn. 10 d. mokykla viešai 
paminėjo metu užbaigimą. Buvo pradėta 
iškilmingomis kun. P. Dauknio pamaldo
mis. Jo turiningu pamokslu ir baigta 
T. Himnu. Mokiniai tautiniais rūbeliais 
ir su vėliava priėmė Sv. komunija, o vie
nas jų Algis Bindokas tik pirmą kartą.

Liet. Bendr. namuose pamokų bai
gimo aktą pradėjo mokyklos vedėjas 
kun. P. Dauknys. Jis paminėjo mokyklos 
rūpesčius ir pasisekimus. Padėkojo mok. 
M. Kymantui, kuris jau daug metų mokina 
vaikučius ir R. Vehskutei., kuri pati tik 
prieš porat metų šią mokyklą baigė ir da
bar joje- sėkmingai mokytojauja. Tėvų 
k-tui: A. Žvirblienei, G. Valaitienei ir
I. Dargvainiui. Mok. rėmėjui J. Sedlio- 
riui, Kr. Valdybai už $50 auką, Apyl. 
■valdybai ir visiems ją rėmusiems. Mo
kyklą baigė labai gerais pažymiais ir ap
dovanotas vertinga knyga Kęstutis Joman
tas.

Apyl. Vald. pirm. Dr. Skapinskas 
pasidžiaugė mok. darbu. Palygino da
bartines lengvas mokinimosi sąlygas su 
jo vaikystės dienomis. Dėkojo mokyto
jams. Ragino tėvelius daugiau kreipti 
dėmesio į lietuviška^ mokyklą. Linkėjo 
mokiniams ir mokytojams gražių atostogų. 

Menine" programėlė buvo labai įvairi 
ir jos išpildyme dalyvavo visi mokiniai. 
Jie deklamavo eilėraščius visi bendrai ir 
kiekvienas atskirai. Trys mergaites pa
dainavo solo dainelių. Mažieji ir didesnie
ji mokiniai pagrojo keletą daly kėlių dūde
lėmis. Mergaite’ ir berniukas atskirai 
paskambino, ir mokinių chorelis padai
navo visą eilet dainelių. Visa programėlė 
išpildyta pasigėrėtinai ir suteikė tėve

liams ir svečiams džiaugsmo. Ją_parengė 
ilgam, muz. ir dainos mokyt. M.'Kymantas.

vėliau buvo atkeliavęs Kalėdų sene
lis ir apdovanojo visus vaikučius, net ir 
mokyklą, nelankančius, dovanėlėmis. Gavo 
dovanų mokytojai ir mokyklos rėmėjai.

A. Skėrys.

* * *

HOBARTAS
Hobarto mažą lietuvių apylinkę mir

tis vėl retina. 3 d. gruodžio mėn. 72 
met. Hobarto Royal ligoninėje mirė’ Mag
dalena Povilaitienė 65 met. amz. Ilgesnį 
laiką^ sirgo namuose, sveikatai vis kas 
kart blogėjant,' buvo sūnaus Leono nu
vežta į ligoninę. Ligoninėje pasirgus 
dar apie 3 savaites užsiliejus kraujui 
ant smegenų staiga mirė. Prieš metus 
mirė jos vyras Juozas Povilaitis, beveik 
metų laikotarpy, mirė abu, paliko vienin
telis sūnus Leonas. Palydėti paskutinėje 
žemės kelionėje, susirinko nemažai Ho
barto lietuviu. Atsisveikinimo žodi pasakė 

»- *" s

Apylinkes p-kas J. Poskevicius.
Karstas vežant į kapines buvo visas 

apkrautas gyvų gėlių vainikais. Tie vai
nikai teegzistavo apie 45 min. laiko, o 
pinigų išmesta labai daug, nes dabar 
pats mažiausias vainikas kainuoja apie 
$5.0 0.

. Duodam labai didelius uždarbius 
biznieriams. Jei tų pinigų dali panaudojus 
tautiniams reikalams, kurie taip yra rei
kalingi mūsų tautos laisvės bylos vedi
mui, išnaudojus tokius pinigus susidarytų 
nemaža suma. Tuo asmens pagerbimas 
nenukentėtų, bet dar daugiau pagarsėtų 
prisidėdamas paskutinį kartą prie savo 
kenčiančios tautos laisves bylos.

Vietoj vainiko M. Povilaitieneizauko- 
jo Tautos Fondui: P.J. Stroliai $4.0 0, 
Stepas Augustavičius $5.00, L.S. $2.00, 
Viso $11.00. Pinigai pasiųsti Tautos 
Fondui, Lietuvos laisvės bylos vedimui.

L.S.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Naujų, Metų, sutikimo baliuje 

Chevron daug kas skundėsi kad buvę 
per, daug žmonių. Nieko panašaus, 
ne žmonių buvo daug, bet tik Chev
ron salė mūsų, sąskridžiui pasirodė 
per maža. 1200 žmonių jautėsi per 
ankstai ir šokantieji turėjo susiglaus
ti, kaip ir tinka Naujų Metų sutikime.

***
Antrasis balius jaunimo Newtown 

buvo taip pat pilnas jaunimo. Atrodo 
kad mes ne tik turtingesni daromės 
bet ir didesni.

***
Lietuvių Dienos Sydnejuje praėjo 

su dideliu pasisekimu. Apie tai turė
sime progos dar ilgai kalbėti ir rašy
ti. Nagrinėdami ir analizuodami įvy
kius, žinoma, rasime ne vien plusus 
bet ir minusus, bet apie tai tegul 
kalbės Žinovai musų korespondentai 
ir kritikai.

* * *
Po gana triukšmingu ir karštų 

Lietuvių Dienų Sydnejuje p. Antanas 
Baužė pervargo ir buvo priverstas 
atsigulti St. George ligoninėj Kogarah. 
Linkime p. A. Baužei pailsėti, sustip
rėti ir vėl grįžti į lietuvišką gyveni
mą.c * * *

Gyvenimas ne vien is malonumų 
susideda, atsitinka : ir nelaimių. Lai
minga nelaimėj atsitiko Dr. G. K i šo
nui, jis susidūrė su kita mašina, ma
šinų sudaužė, bet laimei niekas ne
buvo sužeistas. Pasitaiko, kad ir ne
laimėje randi laime.

Maloniai pranešu, kad nuo š. m. gruodžio mėn. 9 d. $ 
!♦! visais kelionių reikalais prašau kreiptis pas mane se- $ 
X kančių adresu: $
;♦! ALG. ŽILINSKAS ODRA TRAVEL SERVICE $ 

PTY. LTD. 311 LA TROBE ST. MELBOURNE 3000 X 
0 Telef. 67 9454 vak. 93 4258 y 
X Tautiečius aptarnauju kelionės reikalais nuo 1959 m. X 
X Grupinei kelionei j JAV gegužės mėn. 1973 m. prašau 
X registruotis dabar. >*<
X Kreipdamiesi pas mane, Jus sutaupote pinigus, lai- X
•*< ką ir apsisaugoto nuo bet kokių blogų staigmenų. $
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Naujų Metų dieną sydnejiskiai 
turėjo progos pasimelsti naujai mo
derniškai pop muzikai skambant 
bažnyčioje'. Algis Plukas, naujų idė
jų veikiamas, suorganizavo trio: K. 
Kazokas - būgnai ir dviejų, gitarų - 
Z. Belkutė ir Gr. Zigaitytė. Būgnų 
ir gitarų skambesyje jų malonūs bal
sai naujose giesmių meliodijose skam
bėjo įspūdingai ir imponuojančiai. 
Vieniems patiko kitiems ne, skonio 
dalykas, tačiau pristatymas naujo 
gimstančio meno bažnyčioje yra ver
tas dėmesio.

***
Po sunkaus ir įtempto darbo 

Dr. B. Vingilis, L.D. Rengimo Komi
teto p-kas ir V. Bukevičius, ALB 
Tarybos p-kas, su keliais savo drau
gais žvejais A. Dudaičiu ir V. Deiku 
išlėkė atsigaivinti į Burrenjunk. Grį
žo tik sekmadienį (7.D į, skautų sto
vyklą, deja be žuvų, bet su gražiai 
saules nudegintom nosim.

♦ ♦ *
Jubiliejinėje skautų stovykloje 

Ingleburne stovyklauja net 4 tunti- 
ninkai, tai labai retas dalykas, kad 
tokia valdžia būtų vienoje stovykloje 
iš karto. Tie 4 didieji yra: skt. B. 
Barkus, Sydnėjaus “Aušros” tunto; 
pskt- ; V. Stasidiūnas - Melbourno 
“Džiugo” tunto; skt. A. Karpavičius - 
Geelongo “Šatrijos” ir pskt. V. Il
gūnas Adelaidės “Vilniaus” tunto.

Stovyklauj a 160 skaučių - tų, su
siskirstę į 19 skilčių. Nuotaika ir lau
žai yra puikūs, o is to jau galite 
spręsti apie visą, stovyklą ir stovyk
laujančius.

Stovyklos mecenatas J. Laurinai
tis parėmė skautų stovyklą $100.00 
apmokėdamas skautams stovyklos 
kelionės išlaidas į maudykles. Valio 
Ponams Laurinaičiams.

***

CANBERROS LIETUVIAI STUDENTAI 
REMIA LIETUVIŠKAS ORGANIZACIJAS.

Neatsiradus iš Canberros studentu, 
ar jaunimo norinčią vykti i, buv. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą, gi buvusiai 
pirmininkei p. N. Švedaitei - Venclovie
nei apsimokėjus pačiai kelione's išlai
das, gautas pelnas is paruoštu, balių 
paskirstytas:

1. Tautos Fondui - $150.00
2. Sydnejaus Moterų Socialinės

Globos Draugijai - $50.0 0 ir
3. Vasario 16 Gimnazijai $50.00

* * *

NAUJOS KNYGOS 
AUSTRALIJOJE.

(Kalėdų Švenčių metu pasirodė dvi 
naujos knygos, abi vertos mūsų dėmesio.

LIETUVIAI SKAUTAI AUSTRALIJOJE 
išleido: LSS Australijos Rajono Spaudos 
Skyrius, Sydney, 1972. Knyga parašė v.s. 
B. Žalys, angliškąją dalį paruošė Pajauta 
Pullinen, menini apipavildalinimą, atliko 
v.s. A. Jakštas.

Knyga atspausdinta- gerame popieriuje, 
daug nuotraukų ir meniškų iliustracijų, 
viršelis gražus su skautiškom emblemom 
iš" abiejų pusiu, viršelio, antroje viršelio 
pusėje įdėtas Europos žemėlapis, kuriame 
pažymėta Lietuva. Knygute nedidelė - 32 
pusi., labai patraukiančios išvaizdos, 
kaina nepažymėta. Verta kiekvienam 
jaunuoliui įsigyti.

Antrąją knygelę išleido Australian 
Catholic Truth Society Melbourne Sibiro 
Lietuvaičių maldaknyge^ anglų kalba 
MARY SAVE US.

Sibiro Lietuvaičių maldaknygė yra 
plačiai pasklidusi pasaulyje ir dabar 
kun. Pr. Dauknio dėka maldaknygė at
spausdinta Australijoje 11,00 0 egz., ku
rių 10 0 0 kun. Pr. Dauknys įsipareigojo 
išplatinti, o kitas 10 00 0 leidykla. Tai 
didelės propagandinės verte's maldaknygė, 
kurioje yra Bostono kardinolo Cushing 
parašytas gražus įvadas apie Lietuvos 
okupacines kančias. Tą, maldaknygę turė
tume: paskleisti australų tarpe, jos kaina 
tik 10 centų. Knygelė gaunama visuose 
lietuviškuose kioskuose..

Pradedame Naujuosius Metus.“M"P.” 
administratorius ir redaktorius blai
viai žiūri į ateiti.

fffcu PASTOGĖ 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

"OUR HAVEN"
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

laikraštis.
LEIDĖJAS: - A.L.B. Krašto Valdyba 
Adresas: Box 130 P.O. Rundle St., 

Adelaide.
Leidėjo ir “M.P.” Administracijos 

adresas: Box 4558 G.P.O. SYDNEY. 
N.S.W. 2001.

Atsakomasis redaktorius A. Mauragis 
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

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

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Administracijos Tel. 649 - 9062. 
“M.P.” prenumerata metams $10.00 

pusei metų - $5.00.
Užsienyje metams: - $12.00. 
Atskiro Nr. Kaina 25 centai. 

Už skelbimų turinį neatsakoma.
PRINTED BY ROTOR PRESS PTY. LTD.

8


	1973-Nr01-02-MUSU-PASTOGE-0001
	1973-Nr01-02-MUSU-PASTOGE-0002
	1973-Nr01-02-MUSU-PASTOGE-0003
	1973-Nr01-02-MUSU-PASTOGE-0004
	1973-Nr01-02-MUSU-PASTOGE-0005
	1973-Nr01-02-MUSU-PASTOGE-0006
	1973-Nr01-02-MUSU-PASTOGE-0007
	1973-Nr01-02-MUSU-PASTOGE-0008

