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DVASINIS ATSIGAIVINIMAS
DVASINIO PAKILIMO DIENOS 

SYDNĖJUJE
Praėjusiu savaitę Sydnėjaus lietu

viai turėjo retą progą pergyventi dva
sinio pakilimo valandas - rekolekcijas, 
kurios sutapo su tautinio atsigaivinimo 
diena - Vasario Šešioliktąja. Į šias abe
jas - religinio ir tautinio pakilimo ir 
atsigaivinimo dienas - įsijungė malonus 
svečiai iš kitur - J.E. vyskupas A. 
Deksnys, Europos lietuvių siėlovados 
vadovas, eilė garbingų dvasininką ir 
gražus būrys lietuvių, kurie į čia. atvyko 
tarpininkaujant p. W. Raškauskui, lietu
vių. kelionių, biuro vedėjui. Šie brangūs 
svečiai keliavo į Melbourne vykstantį 
40-jį Tarptautini Eucharistinį kongresą,, 
bet rado laiko aplankyti sydnejiečius - 
juos atgaivinti ir su jais pabendrauti.

Rekolekcijos prasidėję vasario 
mėn. 14 d. (trečiadienį) Sv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe 7 vaL vakaro ir 
baigėsi vasario men. 16 d. vakare. Reko
lekcijų vadovu ir pamokslininku buvo 
J.E. vysk. A. Deksnys, kuris įžangi
niame pamoksle, pasveikinės Sydne- 
jaus lietuvius ir pasidžiaugė^ proga su 
jais drauge pabuvoti, pareiškė (tarp kita 
ko): Viskas praeina, keičiasi, nesikei
čia tik žmogaus troškimas - būti lai
mingu. Visas žmogaus gyvenimas 
mistika: kodėl žmogus čia yra? Jis 
yra, kad po žemės keliones pasektų 
Dievą, O rekolekcijos yra tam, kad 
žmogus galėtų ištiesinti savo kelių. į 
Dievą. Tyloje Dievas kalba į žmogaus 
širdį.

Pirmąsias rekolekcijų Sv. Mišias 
celebravo pats vysk. A. Deksnys ir kon- 
celebrantais buvo kun. P. Butkus ir 
Čikagietis kun. St. Šantaras. Lekcija 
skaitė Br. Genys. Rekolekcijų dvasini 
pakilimą gražiai papildė “Dainos” cho
ras, vad. dir. Br. Kiverio. Visos trys 
rekolekcijų dienos buvo, tarsi, atgai
vinantis dvasinis balzamas, kuris paliks 
lankytojų širdyse ir dvasioje ilgai ne- 
dilstantį, poveikį.

Po paskutinių rekolekcijų pamaldų 
buvo suteiktas apie 30 asmenų sutvir
tinimo sakramentas.

Vyskupas V. Brizgys

VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS 
CANBERROJE IRSYDNĖJUJE

Kovo 27 d. J.E. vysk. V. Brizgys 
atvyksta į Canberra ir bus iki kovo 2 d. 
čia praves rekolekcijas. Kovo 2 d. 
10.30 vai. iš ryto atskrenda į Sydnejų 
TAA Flight 476 ir tą pačią dieną vakare 
7 v. Pan American lėktuvu . Fligth 812 
išskrenda į Los Angeles. Norintieji 
pasimatyti prašomi susitikti ar išlydėti 
Mascot aerodrome.

-Reolekcijas užbaigus - Vasario 
16-ja, apie 9 vai. vakare, Auburn Audi
torium salėje įvyko svečių priėmimo ir 
kartu atsisveikinimo vakarienė. Daly
vavo apie 400 žmonių, ju, tarpe Austra
lijos Kataliku Imigracijos biuro vadovas 
ir Sv. Joachimo bažnyčios, kurioje lie
tuviai eilę metų meldžiasi, klebonas 
monsign. J. Meaney. Jaukioj nuotaikoj 
prie vaišingų parapijos poniu pagamintų 
gerybių apkrautų stalų, praleista kelios 
malonios valandos.

Prie stalo pasikeista eile kalbų. 
Kun. P. Butkus, parapijiečių vardu pa
sveikinąs svečius pabrėžė* šios šventės 
dvejopumą - rekolekcijas ir vaikučių 
konfirmaciją o drauge ir nepriklausomy
bės švente. Parapijiečių vardu vaikučiai 
įteikė vysk. A. Deksniui p. Angeles 
Montvidienes drobėje išsiuvinėta pa
veikslą, vaizduojantį tautinius, religi
nius ir vietos pradus. Paveikslas, pa
reikalavęs daug darbo ir p. A. Montvi
dienes širdies ir sielos, vaizduoja 
lietuviškuosius simbolius - Vytauto D. 
Muziejaus bokštą, koplytėlę,, vėliavas 
ir greta to - Sydnejaus simbolinius vaiz
dus - uosto tilto.ir Operos rūmų siluetus. 
Apačioje - vyskupo mitra. Visas paveiks
las apvestas tautinių motyvų juostom ir 
ornamentinėm gėlėm.

Apyl. pirm. A. Reisgys sveikindamas 
pabrėžė, kad Australijos lietuvių kul-. 
tūrinis gyvenimas išsivystęs nemažiau, 
kaip Europon ar Amerikos lietuvių. Tai 
liudija Lietu". ?ą Dienos. Apylinkes vardu 
vysk. A. Deksniui įteikta bumerangas
- jis turįs priminti, kad svečiam vėl 
reiks grįžti pas Australijos lietuvius.

Australijos ■ Katalikų Imigracijos 
biuro vedėjas pareiškė pasitenkinimą 
galėdamas dalyvauti s*iame priėmime, 
pasveikino lietuvius Vasario 16-sios 
proga ir pasigerėjo lietuvių įnašu į 
Australijos gerbūvį.

Pon. K. Kleiva, Pasaulio lietuvių 
katalikų bendrijos pirmininkas - “Nors 
pasaulis platus, bet mes visi sujungti 
į vienat lietuvišką šeimą Nors pavie
nis žmogus žūsta, bet tauta amžina. 
Sujungtam jėgom išlaikysim savo tautą, 
susigražinsim nepriklausomybę. Tik 
organizuotumas ir nuolatinis darbas duoda 
gerus vaisius” - pakartojo kalbėtojas 
popiežiaus Pauliaus VI žodžius. Bukime 
visi lietuviai ir dirbkime tų patį darbą
- i laisvą Lietuvą.

Skt. Barkus sveikino “Aušros” 
tunto skautų rajono vardu ir įteikė skautų 
leidinį.

Vysk. A. Deksnys, padėkojęs uz 
sutiktuves, sveikiriimus ir dovanas, 
padėliojo (angliškai) ir australų sve
čiams. Toliau vysk. A. Deksnys prisi 
minė, kad ir jis jaunystėje buvęs skautu, 
ateitininku ir pareiškė norą, kad ir musų 
jaunimas priklausytų organizacijoms. 
Kalbėtojas pasidžiaugė* Australijos lie
tuviu. jaunimu, kuris dalyvavo Jaunimo 
Kongrese Amerikoje. “išsilaikysim, 
jei palaikysim vienybę,” pabrėžė kalbė
tojas. Priminė Vasario 16-jų, Kiekvienas 
turime ryžtis kad neužmirštume savo 
tautos. Daug kentėjom ir kenčiam, bet 
turim užsigrūdinti ir veikti. Mes skelb
kime Lietuvos baisa, palaikykime ry
šius su kitomis tautomis. Broliai Lietu
voje pasitiki mumis ir laukia musų darbu.

Kun. P. Butkus paprašė “Dainos” 
chorą prie šių dienų pakilimo prijungti 
ir lie tu vi s ką dainą.

“Dainos” choras, primiausia pasi
skirstęs sudėtinėmis dalimis, sugiedojo 
7 dainas: Moterų choras, dir. Z. Belku- 
tes (akomp. Br. Kiveris) - 2 dainas; vyru 
choras, diriguojamas Br. Kiverio (akomp. 
Z. Belkutei) - 2 dainas ir mišrusis - 
2, pridedamas trečią publikai reikalau
jant. Dainos žavingai skambėjo.

Sutikimas ir atsisveikinimas baigtas 
Tautos Himnu.

“Studentų Žodžio” redaktorė Eglė Zizyte ruošiasi stovyklos laužui.
Nuotrauka Bacin’.to.

NEPAMIRŠTAMOS LIETUVIU DIENOS
Klime lis.

Apsilankę Lietuvių. Dienose Sydney, 
grįžome į Brisbaną sužavėti ir labai 
sujaudinti to išgyvenimo ką ten matėme, 
girdėjome. Taip norėjosi tuojau mini
mais nusiteikimais pasidalyti mūsų 
spaudoje labiausia dėlto, kad ir toji 
musų tautiečių,gana didelė, dalis, kurie 
negalėjo Šventėje dalyvauti, galėtų suži
noti arba bent šį ta, išgirsti - patirti ne 
iš ginčelių ar priekaištu vieni kitiems, 
kuriuose vis dar senos žaizdelės paste-

KARINIS PARUOŠIMAS LIETUVOJE

1972 m. gruodžio viduryje Vilniuje 
įvykusiame respublikinio partinio aktyvo 
pasitarime kalbėjo Pabaltijo karines 
apygardos kariuomenės vadas, generolas 
pulkininkas A. Majorov’as ir komunistų 
partijos Lietuvos filialės pirmasis sek
retorius A. Sniečkus. Pagrindinė pasi
tarimo tema buvo “Pasiruošimas Tėvy
nės Gynybai”. Ka apie tai kalbėjo Majo- 
ro*as, 'laikraščiuose nerašoma, o Snieč
kaus kalba Lietuvoje leidžiami sovieti
niai laikraščiai 1972 m. gruodžio 21 d. 
persispausdino is" “Krasnaja Žviezda” 
(Raudonoji Žvaigždė).

Sniečkus kalbe'jo apie visuotinį ka
rinį jaunimo auklėjimą ir bendrai apie 
karių pagerbimą. Jis dėstė, kad “įvedus 
vidurinėse, profesinėse ir technikos 
mokyklose bei technikumuose pradinį 
karinį, paruošimą, padidėjo jaunimo kari
nio patriotinio auklėjimo galimybės”. 
Karinis paruošimas eina ne tik minėtose 
mokyklose, bet ir pramonės įmonėse, 
rajonų komitetuose, sportiniuose klubuo
se ir kt. Sniečkus siūlo spaudai, radi
jams, televizijoms ir kt. daugiau “ryš
kinti karinio pasiruošimo dalykus”.

Tas faktas, kad Sniečkaus straips
nis buvo įdėtas Sovietu Sąjungos oficia
liame kariuomenės organe, reiškia, kad 
toji idėja, nors ir nebe nauja, bus stip
rinama visoje Sovietijoje. 

bimos, bet iš pašalinio visą mačiusio, 
stebėjusio, papasakojimo.

Parašyti delsiau nes neišdrįsau, 
laukiau kada iš musu didžiųjų kolonijų 
gabių rašytojų atsilieps, o iš ten galvo
jau pasipils aibės straipsnių pilnutiniai 
apsakančių apie taip rūpestingai suorga
nizuotos ir sėkmingai pravestos Šventes 
iškilmes. Mes privalėtumėm nenutilti 
mėnesiais po tokių įvykių! Kur įvertini
mai bei padėkos mūsų dirigentams ir 
choristams, tautinių šokių grupių vado
vams ir šokėjams, sportininkams jų vado
vams bei treneriams, visokios paskirties 
musu, menininkams, Šventės organiza
toriams ir galiausiai visiems sydnejiš- 
kiams už taip rūpestingai - nuoširdžiai 
atsilankiusių globojimą . Padėkos nebūtų 
pilnutinės, jei jos pav. būtu pareikštos 
Krašto Valdybos, vietos Apyl. Valdybos 
bei pačių sunkiai dirbusių organizatorių, 
bet jos, gal bent mano “bėdnu” supra
timu j turėtų - plaukte plaukti iš visos 
Australijos Lietuvių. Bendruomenės šir
džių, manau kad iš kiekvienio kampelio 
gal "ir maža tautiečių dalelė, buvo:., j 
atvykę ir,tur but,susižavėjo kaip ir až 
su savo žmonele.. . Darosi ma
loniai griaudu - kokie mes dar tvirti ir 
didingi mūsų tautinėse aspiracijose, pri
simenant ypatingai tai, kad vis tie patys 
ir tie patys musų sesės - broliai per gana 
ilgą eilę metu nepailstamai aukojasi.

Si karta taip pat priskirdamas save 
prie tų pasileidėlių, Lietuvių Dienose 
Sydney atsiradau tik penktadienį, bet 
susp ėdamas į mūsų chorų vakare vykstan
tį koncertą. Nusipurtų ir dar “nuplovę” 
Adeles - Antano Skirkų , mums visad 
malionioj, pastogėj kelionės dulkes, 
tuojau skubėjome j Dainų Vakara. 
Abu su žmonele jautėmės džiaugsmingi, 
kaip abu dainos mylėtojai, kad visgi ant 
paties “cimuso” mes, aČiui Dievui, kad 
ir rizikingai spausdami - suspėjom.

(Nukelta j 3 pfd.)
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ŠVENTES MINĖJIMAI IR SUBUVIMAI

tarpe

Kaip malonu yra 
gyvu, energija

Yra sakoma, kad nejudėdamas ir 
akmuo samanomis apauga, Kitaip sakant, • 
ir akmuo nejudėdamas prajanda savo tikrą
sias savybes. O ką bekalbėti apie žmogų, 
kuris nejuda, o ką bekalbėti apie ben
druomenės narį, apie tokį tautietį, kuris 
nesilanko į bendruomenės parengimus, 
nejaučia ir nemato švenčių iškilmių, ne
girdi savo lietuviškos kalbos ir vengia 
susitikti savo tautieti? Jis netik kad 
praranda savo tautini charakterį, bet jis 
miršta, jis pats save marina prieš laiką. 
Kai nekrologus skelbiame jų jau senai 
nebeturime savo

Kaip sunku žiūrėti į mirštantį žmo
gų, taip lygiai sunku žiūrėti į mirštantį 
bendruomenės narį, 
susitikti su sveiku, 
trykštančiu jaunuoliu, taip lygiai malonu 
matyti bendruomenės narį visur dalyvau
jantį, visiems padedantį, judantį, skli
diną gyvastingumu ir optimizmu. Žmo
gus visų pirma yra socialus ir toji savybė 
jam yra būtina, kai jis ją praranda pasi
jaučia vienišas, tada nei turtas, nei 
mokslas jo laimingu padaryti nebegali ir 
jis patenka į dideles vienatvės kančias, 
kurias baigia neretai savižudybe.

Todėl visokie socialūs apsireiškimai 
kaip šventės, minėjimai, įvairaus pobū
džio subuvimai žmogų gaivina, daro jį 
laimingesnių. Ar ne taip yra su mūsų 
bendruomene? Kai niekas nieko nedaro, 
neorganizuoja, jaučiama kapų tyla, pesi
mizmas, depresija. Tada liūdna, tada 
begalo liūdna. Bet pajudinkime tą pačią 
bendruomene, ten kur dešimtis, kur šim
tas, kur keli šimtai ar tūkstantis susi
renka, kokia gyvybė atsiranda, kiek daug 
vilčių iš naujo sublizga, koks šiltas 
tautiriis. jausmas atgija, kaip gera ir 
miela. Reikia pasidalyti savimi 
kitai s ž reikia pamatyti, susitikti, 
girsti kitu žmonių mintis. Tai yra 
cialinis bendravimas per kuri auga 
gus i kultūrą ir i laimingą gyvenimą.

Paskutiniu- laiku mes Australijos 
turėjome didelių švenčių, pa

ir subuvimų: Lietuvių Dienos, 
16-ji, dabar Eucharistinis kon- 
rekolekcijos dalyvaujant vysku

NEPAMIRŠTAMOS LIETUVIU DIENOS
(Atkalta iš 1 psl.)

Nevien prie salės iejimo, bet i ten 
sueinančių gatvių sankryžose jau mir
gėjo saulutės apšviesti mūsų tautinių 
rūbų antspalviai, nuotaika visų pačiam 
aukščiausiam laipsnyje. Apsilenkdami 
su šiokrašto įpročiu, glaudžiame gal pries" 
keliolika metų matyto veido vyro su vyro 
ūselius-barzdeles, nes čia gi lietuvių 
šventė ir kaikuriems labai reta proga 
susitikti, ir tik palyginus - labai trumpam.

Sugužėjus visiems į sale, su mažu 
pavėlavimu, prasideda - pasigirsta jau 
dainos. Pirmoje dalyje pasirodo paskiri 
chorai su trimis dainoms kiekvienas. Čia 
mes nevien išgirstame, bet sujaudinti 
ir matome mūsų žaliuojančias girias, 
krantus Nemunėlio bei kitų upelių, paukš
telių čiulbesį, musų Didvyrių kovas už 
Tėvynės laisvę. Ak, negi keliu eilučių 
apras'yme tuos išgyvenimus Įmanoma iš
reikšti?

Visi chorai puikiai pasiruošė ir dai
nos skambėjo darniai - meliodingai. 
Be abejo, mažesniųjų kolonijų nebuvo 
skaitlingi, tad atrodė ir silpnesni, o gau 
singesnieji visad galingesni, bet pro
porcijos nepamirštant, visi išspaudė kas 
buvo įmanoma. Aš, kaip per eilę metų 
vadovaujantis, iš savo parapijos niekur 
noseles neiškiŠančiam Brisbane's lietu
vių choreliui, pagavęs auksinę progą 
pasisiamti dirigavimo meno, stebėjau 
kiekvieną dirigentą iš pirmosios kėdžių 
eilės (ačiū Dainos chorui už neužtar- 

Pirmoji 16 tomų žydų enciklopedija — nautai suteiktą privilegiją), bet kur ten 
Encyclopaedia Judaica išleista Izraelyje. Po sPėsi> visi pilni savų “trikų”. Vienas 
vieną enciklopedijos tomą įteikta preziden- Piršteliais rinko į. saują dainos posme- 
tui Nixonui ir Popiežiui. liūs lyg uogeles, bet dainoriai - nuosta-

su
iš-
so-
žmo-

lietuviai 
rengimų 
Vasario 
gresas,
pams, ir su užjūrio svečiais įvairus su
buvimai ir susitikimai. Tos visos šven
tės, ir tie malonus susitikimai atgai
vino musų bendruomene, mūsų žmones ir 
mes jaučiamės geriau ir tvirtesni. Tos 
šventes yra mums gyvybinei reikšmingos, 
todėl patys privalome lankytis ir be
mirštančius savo tautiečius paraginti 
jas lankyti, nes tai vienintelė galimybė 
sugrįžti i. normalų socialinį gyvenimą. 
Bendruomenės gyvybei 
viena lietuviška siela, 
tuviško kraujo lasas, 
priklauso tautos tautai 
pareigas atlikę.

reikalinga kiek- 
kiekvienas lietu- 
Atiduoki me kas 
ir būsime savo

am.

ŽYDŲ ENCIKLOPEDIJA
Pirmoji 16 tomų žydų enciklopedija

Draugiški pasisnekejimai prie tuščių stiklų.

Mūsų Pastoge Nr. 8. 1973.2.26. psl. 2.

Gerbiamas Pone Redaktoriau,

“M.P.” Nr. 6 (1973.2.12) skiltyje 
PRANEŠIMAI - NEWCASTLE - tuoj po 
Nepriklausomybes Minėjimo skelbiamo 
skelbiama, kad kun. P. Martuzas laikys 
pamaldas vasario mėn. 18 d. Broadmea
dow bažnyčioje.

Žinant, kad kun. Martuzas jau laike 
čia pamaldas vasario mėn. 4 d. 
ir pasakė pritaikinta Nepriklausomybes 
Šventei pamokslą, žmonės stebėjosi ir 
teiravosi dėl tokio greito kunigo atsi
lankymo, bet vistiek, vadovaudamiesi 
skelbimu rinkosi prie bažnyčios (mat ės i 
Dr. Kis'onas iš Straudo už" 50 myliu), 
bet rado bažnyčios duris uždarytas.

Atrodo, kad kas nors padare klaida 
įdedant sį pamaldų skelbimą. Šioji klaida 
buvo taip lengvai pataisoma paskambinant 
ar parašant (laiko užteko) bent vienam 
asmeniui i Newcastle ir pamaldų, atšau
kimas būtu buvęs padarytas Nepriklau
somybės Šventės minėjimo metu Šešta
dienį, kur buvo susirinkusi didele dalis 
riewcastelieciu.

Z’monis'ka suklysti., bet nežmoniška 
klaidoje pasilikti. Asmenims, nuolatinai 
rašantiems įNewcastelio skilti, nesmagu, 
nes vietiniai žmonės jaučiasi jų klai
dinami.

Alfonsas Sernas.

***

PATIKSLINIMAS
Redakcija gavo telefoninį prane

šimą kad bus pamaldos Newcastelio lie 
tuviams 18 vasario, laikys kun. P. Mar
tuzas Broadmeadow bažnyčioje. Kas pa
darė tą pranešimą nebuvo pasiteirauta, 
todėl sunku nustatyti ar čia buvo klaida 
ar pikta valia. Ateityje Red. neskelbs 
jokių telefoninių pranešimų ,jei nebus 
žinomas asmeniškai pranešėjas. Uz ne
malonu įvyki atsiprašome 
ir tikimės kad ateityje 
nepasikartuos.

***

Uz ne
ne wcastelieciu 
tokiu į,vykių

Red.
IN Z. ANDRIUS CHODA

Gerb. p. Redaktoriau

“M.P.“ (1973.2.12 Nr 
apžvalgoje 
suvažiavimo 
Australijos 
paruošimas. Krašto Taryba pavedė komisi
jai paruošti statuto projektą. Komisija 
sudarė p.p. Jakutis, Meiliūnas, Mikaila, 
Skapinskas, Šliogeris. Man teko referuoti 
Kr. Tarybai komisijos paruoštą statuto 
projektą.

Reikšdamas pagarbą,

6 
“iš ALB Krašto 
’ yra klaidingai 

Lietuvių Fondo

pslp. 2) 
Tarybos 
aprašytas 

statuto

A, Mikaila

Minimas tekstas buvo gautas 
ALB Krašto Tarybos sekretoriaus 
V. Kazoko. _ ,Red.

is
P.

biai jungtinis choras spėjo pasigauti 
■tuos - pirštelius. Kitas patraukė iš deši
nės net ir iš kairės, kaip šieno pradal- 
gėles. Dar kiti laikėsi “vidurkio” - vie
nas narsiau, kitas švelniau. Prisipažįs
tu, kad Adelaidės pačio dainavimo veik 
negirdėjau, nes buvau labai “užimtas” 
bestebėdamas jaunos dirigentės grakū- 
tumu - dirigavime bei scenoje laikysenos, 
tą tikrai bandysiu “kopijuoti“, nes 
niekur nėra pasakyta ar parašyta, kad 
mums - seniams to ar kito butu, uždrausta 
siekti...

Antroje dalyje scena “sausakimšai” 
užpildė jungtiniai vyru, moterų ir mišrūs 
chorai. Dirigavo pasikeisdami jau per 
paskirų chorų pasirodymą_ mūsų pamilti 
dirigentai-tės. Vėl veidus švelniai glos
tė nuo Baltijos pakrančių pūsdamas 
vėjelis, akyse žydėjo mūsų seselių 
darželiuose margos gėlės, svajonėj ma
tėsi gimtasis namelis. Vėl sunku viską 
apsakyti-aprašyti. Salė bei scena ne 
per erdvios, perpildytos, scena choristu 
- sale klausytojų, oras gana tvankus, bet 
lietuviška daina virpino netik mūsų šir
dis, bet ir viso pastato sienas ir sėdė
tum, klausytum tris dienas tris naktis 
kartu besididžiuodamas, kad esi gimęs 
lietuviu. Dirigentai-tės vedė chorus 
meistriškai, ypatingai balsu įstojimuose, 
choristų veidai z'ibėjo savimi pasitikė
jimu, tai vaisius ideto sunkaus darbo. 
Tarp viso ko, vėl tuo mano supratimu, 
užgirtina pasirinktoji tvarka, kad buvo 
leista paskirų chorų pasirodyme, scenoje 
ir pasirodyti iš eilės- atskirai. Prisimenu 
prieš šešis metus Sydney miesto salėje' 
ta pačia proga ten vykusioj dainų šven
tėj, scenoje išsirikiavo visi chorai ir 
paskirų choru,, kaip žiūrovui atrodė išsi
rikiavusio choro “gabalėliai” išpildė 
savo dainas, galiausiai įstojo visi. Tas 
nesuteikė tokio patrauklaus efekto pa v., 
kaip šį kartą. Beabejo, tuo sutaupomas 
laikas, bet imant dėmesin tą visą Lietu
vių Dienoms, ypatingai joms pasiruoši
mui, skiriamą laiką, tai tik mažas laše
lis, o tautiečiai suplaukę iš tolimų kam
peliu, manau bent didele jųjų dauguma 
norėtu, kad tokiuose koncertuose tam 
vakarui skirtas laikas1 kuo ilgiau tęstųsi.

Sekantį vakarą skubėjome į Adelai
dės “Vaidilos” teatro spektaklį vaidy
bos menu išsiilgusias sielas papenėti. 
Matėme J. Griniaus 3-jų veiksmų trage
dija - •'Stella Maris“. Kaip ir visur ki
tur, taip ir čia jokios scenos meno mo
kyklėles skirtos—kritikai nelaukusiam, 
nebūtų leistina ne t ir bandyti pakriti
kuoti. L .

(Nukelta 2 5 pusi.)

PERAHKSTt UŽGESĘS
Viena savaite^ prieš 38-ji gimtadienį 

(1973 sausio 29 d.) Melbourne, savo na
muose, širdies smtfgio ištiktas staiga 
mirė taurus lietuvis, daug žadantis moks
lo vyras, daug dirbęs ir net ėjęs vado
vaujančias pareigas lietuvių akademinio 
organizacijose (studentu, ateitininkų), 
vėliau filisterių, inžinierių • inžinierius 
ANDRIUS CHODA. Galutinai įsitvirti
nęs savo profesijoje Melbourne jis 1970 
m. rudeni, vedė Dalia Aranauskaitę, įsi
gijo nuosavybe., pasistatė nuosavų namą. 
Taigi, baigęs studijas ir pastoviai įsi
kūręs velionis buvo pasiryžęs atsidėti 
darbui ir tyrimams saulės energijos 
panaudojimo praktiniams reikalams sri
tyje. Si mokslo sritis dar, palyginti, nauja 
traukė jo dėmesį ir žadėjo duoti vaisių. 
Bet mirtis staigi., netikėta perbraukė 
visus planus, užvertė' pradėtų darbų kny
ga - ir niekad jos daugiau nebeatvers.. 
Velionis paliko skausme žmoną Dalia., 
savo mielus tėvus (kurių buvo vienintelis 
sūnus) Ona ir Mykolą Chodus (gyv. Syd- 
nejuje), liūdinčius draugus, bičiulius 
ir lietuviškų visuomenę, kurios jis buvo 
sąmoningas narys, lietuvių tautos ištiki
mas sūnus.

Velionio Andriaus gyvenimo kelias, 
kaip ir daugelio jo amžiaus jaunuolių 
lietuvių, karo pasėkoje buvo iškreiptas 
iš normalių vėžių. Gimęs Kaune (1935 m. 
vasario 4 d.), kur jo tėvas buvo veterina
rijos gydytojas, dar vos 8-9 metu ber
niukas su tėvais turėjo palikti Lietuvą. 
Kemptene (Vokietijoj) tesuspėjo baigti 
4 gimanzijos klases. Aukštesniąją mo
kyklą baigė tik Australijoj, Maristų mo
kykloje Maitlande ir Kogarah. Įstojo 
1953 m. į Sydney universitetą, jį baigė 
1958 m. mechanikos inžinieriaus titulu 
su auks’ciausiais atžymėjimais (with 
honours). Kiek padirbėję^ pramonėje 
grįžo į universitetą (N.S.W.), kur įsigijo 
magistro laipsnį parašęs teze “Flow of 
Granular Materials“. Padirbėjęs duju 
fabrike ir CSIRO vilnų tyrinėjimo srity 
Sydnejuje, 1968 m. galutinai persikėle 
į Melbourna ir čia vėl CSIRO perėjo į 
saulės energijos pritaikymo praktiniams 
reikalams sritį, kur ir manė toliau pasi
likti ir atsidėti tyrinėjimams.

Be minėtos tezės, kuri buvo aukštai 
įvertinta, atspausdinta moksliniame žur 
nale ir plačiai cituota kitų tyrinėtojų 
darbuose, velionis dar buvo parengęs 
daug tyrinėjimų, kurių keletą pranešimo 
pobūdžio studijose saulės energijos 
srityje jau buvo skaitęs mokslininkų- 
konferencijose. Tiek universitete, tiek 
ir dabar dirbant savo specialybės tyri
nėjimų srityje velionis buvo aukštai 
vertinamas kaip daug žadąs mokslininkas 
- tyrinėtojas. Savo trumpame mokslinio 
laikotarpyje jis paliko darbus, kurie jo 
vardui duoda garbės.

Kaip asmuo, velionis Andrius buvo 
tikras eruditas, labai švelnaus būdo, 
darbštus, pareigingas, mėgiamas draugų, 
bendradarbiu ir pažįstamų, giliai tikintis 
katalikas. Laisvalaikyje mėgo fotografi
jos meną - už savo darbus gavep premijų; 
mėgo ir šaudymo sportą.

Velionio Andriaus mirtis - skausmas 
tėvams, žmonai, visiems ji pažinusiems, 
nuostolis lietuvių visuomenei ir tautai. 
Velionis didžiavosi esąs lietuvis, lietu
vių tautos reikalai jam buvo brangūs - 
ne vien lupose, bet ir širdyje.

J. SI

s ac'įibi.
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Rd., Epping N.S.W. 2121 (tel. 869 - 
1159)

AR ALSS YRA VEIKU 

ORGANIZACIJA?

Violeta Bi tinai tė

Australijos lietuvių, kolonijose yra 
tik -keli ALSS skyriai, veikliausi yra 
Melbourne ir Sydnėjaus skyriai.

Kaip mes žinom studentų gyveni
mas yra labai užimtas - reikia studi
juoti, ruoštis egzaminams ir dalyvauti 
aktyviai bendram universiteto gyvenime. 
Daug laisvo laiko studentai tikrai ne
turi, todėl ir liet, studentų, organizacinė 
veikla yra ribota.

Liet, studentu organizacijos veikla 
daugiau į pramoginius parengimus bei 
pobūvius, kad studentai galėtų susitikti 
lietuviškoje atmosferoje ir užsimiršti ir 
atsigauti nuo studijų ir egzaminų.

Karts nuo karto ruosiam akademinius 
arba rimtesnius parengimus, bet jų būna 
retai nes universitetai parūpina pakanka
mai progų tokiems užsiėmimams. Mes 
bandom sudaryti sąlygas lietuviui stu
dentui susipažinti su Lietuvos kultūra 
ir svarbiausiai sujungti jaunimą i bendrą 
lietuviška seimą.

KURIO TIKSLU ŠAUKIAMAS
STUDENTU SUVAŽIAVIMAS?

Kas metai mes ruošiam studentų 
suvažiavimus kurie tęsiasi viena savai
tę. Studentai is visos Australijos suva
žiuoja į vieną numatyta miestą ir tos 
vietos studentų komitetas suruošia pa
rengimus, sudaro sąlygas studentams 
susitikti, užmegsti naujas ir sustiprinti 
senas draugystes ir sužadinti ir palai
kyti jausmą, kad mes esam ne tik stu
dentai, bet ir visi priklausom ir identi- 
fikuojamės kaip lietuviai.

Dėl to mes ruošiam parengimus 
kuriuose studentai pasikalba lietuviškai, 
dainuoja liet, dainas ir šoka tautinius 
šokius. Studentų suvažiavimai derinami 
su Lietuvių Dienomis, kas Įgalina stu
dentus dalyvauti L.D. parengimuose ir 
tuo pačiu pasididžiuoti lietuvių kultū
riniais atsiekimais.

Studentai ’ per savo suvažiavimus 
ne tik baliavoja ir dalyvauja kultūriniuo
se parengimuose, bet ir pašvenčia daug 
laiko rimtesniems užsiėmimams. Pavyz
džiui, vyksta visuotinis susirinkimas 
kuriame vietiniai komitetai praneša

Eugenijus Stankevičius suvažiavimo 
metu Sdynejuje. Nuot. E. Zižytės.

VEIDAI IŠ VISUR
I studentų suvažiavima. Sydnejuje 

buvo atvykęs is' Pertho stud. Eugenijus 
Stankevičius. Eugenijus studijuoja 
architektūra W.A. technikos insitute ir 
tuo pačiu laiku dirba braižytoju Public 
Works 'Dep. Be to jis dar studijuoja 
kompiuterių moks laz

Eugenijus yra gimęs 1949.8.22 
Augsburge. Jis labai veiklus lietuvis"- 
kame gyvenime. Jau ketvirti metai kaip 
dirba ALB Pertho Apyl. valdyboje. Jis 
yra Pertho tautinių šokių grupes vadovas. 
Šiais metais Eugenijus kartu su kitais 
lietuviais - Ryčiu Valiukėnu, Antanu 
Meškausku ir Robin Lukošių šoko Pertho 
City Ballet kompanijos pastatytas ba
lete ••Petraška”.

Linkime Eugenijui daug sėkmės 
studijose ir lietuviškame gyvenime!

apie nuveiktus darbus, diskutuoja veik
los problemas ir sudaro planus atei
ties veiklai. Taip pat ruos'iam diskusi
jas ir paskaitas. Kviečiam prelegentus 
apšviesti studentus ypatingom temom, 
dažniausiai liečiant lietuvišką gyvenimą 
arba akademinius klausimus. Taip pat 
studentai skaito paskaitas, ruošia de
batus ir panašiai.

Tai musų tikslai būtu pirmiausia 
sujungti lietuvišką studijuojanti jaunimą, 
sudaryti jiems sąlygas labiau pažinti 
lietuvišką kultūrini gyvenimą* ir sudaryti 
progą lietuviams studentams padiskutuoti 
visą, lietuvių bendruomenę liečiančius 
klausimus.

KIEK ŠIUO LAIKU YRA LIETUVIU 
AUSTRALIJOS UNIVERSITETUOSE 
IR JEI ŽINOM KIEK YRA BAIGUSIU. 

AUKŠTUOSIUS MOKSLUS?
Tikslių skaičių neturiu. Sydnėjaus 

sąrašuose turim apie 50 liet, studentų 
kurie gana veikliai dalyvauja liet, stu
dentų organizacijoje. Sakyčiau visoje 
Australijoje būtų maždaug 150 lietuvių 
studijuojančių Australijos universitetuose

Dėl skaičiaus baigusių aukštuosius 
mokslus irgi nesu tikra, nes statistika 
paskutinį, kartą buvo sudaryta 1966 me
tais. Manau nedaug klysčiau skaitydama, 
kad aukotuosius mokslus Australijoje 
baigė apie 250 lietuvių

***

NAUJIENOS iŠ MUSU GYVENIMO

Brisbanėje labai mažai lietuviško 
jaunimo, todėl sunku savųjų tarpe bet 
kokią veiklą organizuoti. Tokia padėtis 
yra ir su latvių ir estų jaunimu. Tų trijų 
tautų studentai sudarė 20 narių rateli. 
Jie daro susirinkimus, šoka visų trijų 
tautų tautinius šokius. Rateliui priklauso 
dvi lietuviatės - Janina ir Ona Zabukai- 
tės. Tikimės kad ši trijų tautų.draugystė 
duos gražių rezultatų,

***

S.m. vasario 2 d. prigužėjo svečių 
iš Adelaidės ir Sydnėjaus į. Melbourną 
atšvęsti melbourniškio architektūros 
studento ALGIO KARAZIJOS 21-ji gim
tadienį. L Algio namus prisirinko apie 
40 studentų, kurie linksminosi iki pa
ryčių labai geroje nuotaikoje.

***

Šiais metais iš Melbourne į Sydnėjų 
persikelia inž. ALGIS MILVYDAS, kuris 
žada tęsti mokslus N.S.W. universitete. 
Jis tikisi įsigyti M.E., kelių statybos 
srityje. Algio draugai Melbourne nekan
triai lauks jo grįžtant su geromis naujie
nomis ir Sydnėjaus naujų kelių nuotrauko
mis. Sydnėjaus jaunimas tikisi Algį 
įsijungiant į jų. veiklą ir linki jam 
sėkmės!

♦**

***

"S.Ž.” REDAKCIJOS PRANEŠIMAS
Elena Kiverytė, del išvykimo toliau 

mokslą tęsti į. Lismores Mokytojų kole
džą, pasitraukė iš “S.Z.” redakcijos, 
Eglė Zižytė viena redaguos “S. Z.”. 
Todėl labai pras'om visa “S.Z.” medžiagą 
siųsti šiuo adresu: 18 Gloucester Rd., 
Epping, N.S.W. 2131 (tel. 869 - 1159).

***

Sveikiname visus 1973 m. abiturien
tus. Tikimės kad įsijungsite į musų 
Studentiška veiklą ir su savo naujomis 
idėjomis ir pasireiškimais įnesit gyvumo 
į musų, darbą.

Linkime sėkmės studijose ir lietuvių 
studentišitame gyvenime.

***

Š.m. sausio 27 d. Adelaidėje apsi
vedė JŪRATĖ VITKŪNAITĖ su TED 
REILLY iš Melbourne. Ted Reilly lie
tuviams gerai pažįstamas - jis nuolatinis 
Melbourne taut, šokių grupės sekėjas. 
Jis labai gerai išlaikė' egzaminus lietu
vių kalbos lituanistinėje mokykloje. 
Vestuvių dalyviams Ted padarė didelį 
Įspūdi kai jis pasakė kalba lietuviškai. 
Ted yra mokytojas, tačiau studijas tęsia 
Monash universitete.

Jūratė, kuri gimė ir užaugo Adelai
dėje, tęs humanitarinius mokslus Mel
bourne.

***

Sydnejuje irgi buvo vestuves. JONAS 
BIRETAS apsivedė TERESĘ KAZLAUS
KAITĘ, Abu dar studijuoja. Jonas siais 
metais pradeda ekonomijos mokslus 
Sydney universitete, o Terese siekia 
Dipl, of Education.

*«*

S.m. 29 d. Melbourne atšvęstas 
MARYTĖS . N EVER AUSKAITĖS - SPO^ 
KEVICIENES 21-sis gimtadienis. Is 
Adelaidės jos pasveikinti buvo atvykę 
sesuo, brolis ir būrys draugų.

***

Sydnejuje paskelbtos sužieduotuvės 
ALBINO . PUŽO ir DANUTES BOGUS- 
LOWSKI. Danutė jau antri metai mokosi 
Mokytojų koledže.

*♦*

1973 M. ABITURIENTAI

ROMA MAKSVYTYTĖ
SydnejiŠkė Roma Maksvytytė labai 

sėkmingai baigė Santa Sabina gimnaziją 
ir įstojo į N.S.W. universitetą, kur žada 
studijuoti gamtos mokslus. Ji svajoja 
ateityje dirbti ligoninėse biochemi
jos srityje tirimo darbus. Ji jau šiek tiek 
pažįsta darbą ligoninėse, nes šiais me
tais laike atostogų dirbo senelių ligoni
nėje.

Roma yra labai įsitraukusi j lietuviš
kų veiklą. Senai jau skautauja. Siais 
metais, laike 25-metų jubiliejines sto
vyklos ji buvo apdovanota su “pažangu
mo žyminio” medaliu ir gavo mėlyną 
slips ą.

Sydnėjaus lietuviai prisimena Romą 
ir jos sesę Violetą is' jų pasirodymų lie
tuvių minėjimuose. Abi pasirodė kaip 
gabios muzikoje ir dainose.

Roma taip pat yra taut, šokiu gru
pes “Suktinis” šokėja.

Linkime Romai sėkmės studijose 
ir laukiame įsijungiant į ALSS gretas.

***

ADIS KARPAVIČIUS

Kiekvienas skautas stovyklavęs 
25-m. jubiliejinėje stovykoje niekad 
nepamirš “derapoko” - Adžio Karpavi
čiaus, kuris-pasirodė kaip puikus artis
tas ir dainininkas.

Adis yra gimęs 1954 m. Sydnejuje. 
Jis baigė De La Salle gimnaziją su 
labai gerais pažymiais, už ką jam su
teikta Commonwealth stipendija. Jis 
studijuos farmacija Sydney universitete.

Adis jau aštuoni metai kaip skau
tauja ir yra pareigingas skautas vytis. 
Jis taip pat yra Įsitraukęs į sporto 
klubą “Kovas” ir į taut, šokių grupę 
“Suktinis”.

RASA MARIJA MILVYDAITE.

RASAI MILVYDAITEI 
MOKYTOJOS DIPLOMAS

Diplomas - koks magiškas ir pa
trauklus žodis. Kiek džiaugsmo jis 
teikia gaunančiam jaunuoliui, kuzis, tarsi 
pamiršęs praeitas mokyklos rūpesčių ir 
pastangų dienas, su viltimi žiūri į. gražų 
ir prasminga* ateities gyvenimu

Manau, kad su šia mintimi diplomą 
sutiko ir Rasa Marija Milvydaitė, kuri 
1972 m. gruodžio mėn. 4 d. sėkmingai 
baigė Mercy Teachers College, iškilmin
game baigimo akte Dallas Brooks Hall, 
dalyvaujant lektoriams, tėvams, arti
miesiems bei svečiams. Arkivyskupas 
James Robert Knox kiekvienam graduan- 
tui įteikė diplomą. O kiek sveikinimų ir 
ir linkėjimų ateičiai!

Rasa Milvydaitė yra gerai žinoma 
Melbourne lietuviams, o ką jau kalbėti 
apie lietuviškąjį jaunimą - josios drau
gus. Melbourne jaunime yra viena is' akty
viausiųjų. Nuo pat vaikystės - 9 metų, 
Rasa yra aktyvi skautų veikloje: skautė, 
vyr. skautė, vyr. s kiltininke. Vilkiukų 
Draugoves adjutante, dalyvavusi visose 
vasaros skautu stovyklose, gi trijose 
paskutinėse buvo Skaučių Pastovy klės 
viršininkė.

O kiek metų Rasa gynė Melbourne 
Sporto Klubo “Varpas” spalvas, rungty 
nėse su savaisiais ir svetimaisiais! 
Ji energinga žaidėja, komandos kapi
tonė, lietuvių rinktines žaidėja. Australų 
Moterų Krepšinio Rinktinės narė bei 
nuolatinė lietuvių sporto švenčiu,dalyve.

Melbourne Dainos Sambūrį išvydę 
scenoje, Rasa matome jų tarpe. Jai 
reikia sekti tėvelių Liucijos ir Aleksan
dro Milvydų pavyzdį, kurie dainavo 
“Čiurlionio” Ansamblyje, nepaliaujamai 
jau daugeli metų dainuoja ir čia. „

Rasų matome ir Tautinių Šokių 
Grupės “Klumpakojis” besisukančiose 
porose, matome ja Studentų S-gos akty
viųjų narių, tarpe, matome talkinančia 
mūsų teatralams ir visur ten, kur tautinis 
lietuviškas darbas ja šaukia.

Rasa jau pradėjo darbą Altonos 
mokykloje. Ta proga sveikindami ir lin
kėdami geriausios sėkmes, tikime ją 
matyti ir lietuviškų jos pamiltų organi
zacijų gretose.

Rasa, ilgiausių metų!

Ig. Alekna.

Vilija Dagy te' ir Adis Karpavičius 
Inglebum stovykloje.

Nuotrauka G. Viliūnaitėė

Mūsų Patosęė S. 1973.2.26. ps' "
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STUDENTU SUVAŽIAVIMAS 

SYDNEJUJE
GRUODŽIO 20 d.

Nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro 
Lidcombes liet. , klubo patalpose vyko 
atvykstančių ^studentų i suvažiavimą 
registracija. Šio suvaz'iavimo šeimininkai 
ALSS Sydnejaus skyriaus valdyba regis
truojančiuosius vaisino su vynu ir 
biskvitais.

3 vai. p.p. vyko Melboumo ir Syd
nejaus skyrių valdybą posėdis. Mel
bourne skyrių atstovavo p-kas Linas 
Zaikauskas ir vice-prim. Jurgis Meiliū
nas, o Sydnejaus skyrių: g-keVioleta 
Bitinaite ir sekretore Egle’ Zizytė. Kiti 
valdybų nariai negalėjo dalyvauti posė
dyje, nes jie tuo pat laiku turėjo taut, 
šokių repeticiją. Del pavėluoto atva
žiavimo nebuvo atstovauti Adelaidės 
Studentai.

7 vai. Studentai dalyvavo sporti
ninkų pakviestuose pietuose. \ pietus 
atsilankė gana mažas studentų skaičius.

12.30 Lidcombes klube prisirinko 
nemažas ■ skaičius dalyvių i4 studentų 
rengtą vakaruškų Čia buvo parengti 
užkandžiai ir vaišinami vynu.

GRUODŽIO 27 d.
2 vai. Studentai dalyvavo Lietuvių 

Dienų ir Sporto Šventės atidaryme, kuris 
įvyko Alexandrijos Krepšinio stadijone. 
Čia matėsi gausus būrys studentų.

6.30 vai. Daug studentų atvyko j 
Jaunimo Kone ertą ir susipažinimo vakarą. 
Čia jaunimas pasirodė labai gražiai ir 
studentai visokeriopai parėmė jų pastan
gas.

GRUODŽIO 28 d.
7 vai. Tautinių šokių vakaras pri

traukė gražų skaičių studentų. Nemažas 
studentų skaičius buvo šokėjų tarpe. 
Malonu buvo matyti naujų veidų, ir tiki
mės kad jie įsijungs į lietuvis'ką veiklą.

11 vai. VirČ šimto studentų susi
rinko į. Amados Espanų restoraną. Ten 
linksminosi iki trečios valandos ryto. 
Vaišintas! ispanisTtais valgiais ir 
vynais, šoko ir žavėjosi ispaniška 
programa.
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10 vai. ryto įvyko studentu organi
zuoti šampano pusryčiai, Sancta Sophia 
College, Sydney Universiteto patalpose. 
Po pusryčių su šampanu seke’ pietūs, o 
po jų vyko diskusijos užsitesusios iki 
ketvirtos valandos.

Roma Maksvytytė 1973 m. abiturientė.

MUSUI NAUJIEJI STUDENTAI
Sydney Universitetų Priėmimo Cent

ras vėl paskelbė ilgą sąrašą studentų, 
kuriems pasiūlytos vietos atitinkamuose 
fakultetuose. Tarp jų - visa eilė lietuvių-

BOBINSKAS P.M. - N.S.W. Uni. - So
cial Work, BRUZGULIS M. - N.S.W. Uni-
- Science. ČEKULIS D.I. - N.S.W. Uni.
- Arts, DIRKIS A.K. - N.S.W, Uni. - 
Science, KAZLAUSKAS L.R. - N.S.W. 
Uni. - Arts, KAZOKAS K.M. - Macquarie 
Uni. - Full time degree, LEVERIS R. 
Macquarie Uni. - Full Time degree, 
MAKSVYTIS R.A. - N.S.W. Uni; - Science 
MIKALAUSKAS P.F. - N.S.W. Uni. - 
Arts, MIKNIUS J.L. - N.S.W. Uni. - So
cial Work, MIKUS J.P. - Sydney Uni. - 
Science, MIKAS A. - N.S.W. Uni. - Arts, 
NORKAITIS D. - Sydney Uni. - Arts, 
PETRAITIS J.V. - N.S.W. Uni. - Engi
neering, PILKA A.P. - Sydney Uni. - 
Engineering, PRANSKŪNAS V.J. 
N.S.W. Uni. - Architecture (part time),

’ūsų Pastoge Nr. 1?'?S.2.26. psi. 4.

Diskusijose buvo iškelti tokie 
klausimai:

* Kaip pritraukti daugiau studentu 
prie lietuviško akademinio gyvenimo?

* Kaip sustiprinti esamas studentų 
gretas?

Čia buvo iškeltas pasiūlymas, kad 
daugiau nestudijuojancio jaunimo galėtų 
prisijungti prie suvažiavimų ir 1.1. Kiti 
pasisakė, kad jau ir dabar per daug 
nestudijuojančio jaunimo priklauso ALS 
Sąjungai. Nubalsuota, kad įstojimas 
į Sąjunga ribotųsi tik tais kurie studi
juoja universitetuose, mokytoju kole
džuose ir technikumuose.

* Kodėl mes turim lietuviu, kalba• ? 
vartoti?

* Išklausyta skyrių valdybų prane
šimai.

* išklausytas pranešimas “Studentų 
Žodžio” reikalais. Prašyta studentus 
aktyviau įsijungti į s\ svarbų darbą. 
“S.Z.” yra priemone ryšiams tarp ALSS 
narių palaikyti, o taip pat gera proga 
lietuvių kalbos pasitobulinimui.

* išsiaiškinta kokioje padėtyje yra 
šiuo metu ALSS Adelaidės skyrius. 
Paaiškėjo, kad skyrius buvo nustojęs 
veikti, tačiau šiuo metu skyriaus valdy
ba vadovaujama p-kės Rūtos Bielskytės 
ir Rasos Kubiliutės stengiasi skyriaus 
veikla sustiprinti.

* Sekanti studentų suvažiavimą su
tiko organizuoti Melboumo skyrius. 
Suvažiavimo data nustatyta: 1974 m. 
sausio 1-3 d.d., t.y. tuojaus po sporto 
šventės.
į. Po diskusijų, kurios tęsėsi apie 

dvi valandas, p. A. Zubras iš Melboumo 
paprašė studentus užpildyti jo paruoštas 
ankietas.

11 vaL Pobūvis studentams ivyko 
Dr. Baksos namuose, Sydnejaus skyriaus 
valdyba labai dėkoja Dr. BakSui ir 
Ričardui Badauskui už vaišingumą ir 
pagalbą.
GRUODŽIO 30 d.

7. vai. vak. įvyko tradicinis laivų 
pasivažinėjimas po Sydnejaus uostą 
(Harbour Cruise). Dalyvavo virš 200 
studentų ir jų draugu. Nežiūrint kad lai
vas buvo mažas, o oras buvo labai 
vėjuotas, visi dalyviai maloniai praleido 
laiką ir gerai pasilinksmino.

GRUODŽIO 31 d.
Studentai skaitlingai dalyvavo Naujų 

Metų sutikimo baliuje Chevrono kotelyje, 
užpildydami net penktus didžiulius 
stalus.

SARKIS S.G. - N.S.W. Uni. Engineering, 
ŠEŠKUS J.C. - N.S.W. Uni. - Arts. ŠEŠ
KUS M. - N.S.W. Uni. - Social Work, 
ŠLIOGERIS J.F. - Sydney Uni. - Seeince, 
SLITERIS N.J. - N.S.W. Uni. - Commerce 
(part time).

Taip pat į Sydney Technologijos 
Institutą gavo pasiūlymus šie prašiu
sieji: PILKA P. -Mechanical Engineering 
degree course, NORKAITIS D.M. - Com
puting Sceince degree c., JAKŠTAS A.J.
- Commerce Diploma c., MAKSVYTIS R.A.
- Applied Chemistry degree c.

Visus naujuosius studentus mes 
širdingai sveikiname ir linkime sėkmės, 
įsigyti aukštąjį mokslą šiandie yra la
bai svarbu, nes dėl kylančios technikos 
pažangos ir didėjančio gyventojų prie
auglio ateities gyvenime visokiariopa 
konkurencija vis didės. Su aukštuoju 
mokslu jus įsigysite visuomenėj statusą 
ir ekonominę gerovę, o tuo pačiu bū
site garbė ir pasididžiavimas visai 
lietuvių bendruomenei.

Lietuviško jaunimo tarpe neturėtu 
būti jokiu “drop-outs or no-hopers”, šito 
liuksuso mes negalime sau leisti, nes 
mūsų yra per mažai. Mes visą_ mūsų jau
nimą norėtume matyti mokslininkais ir 
įvairiausių šakų specialistais. Bet 
jeigu kuriems nepasisekė, - nenusimin
kite - tik susiimkite save ir vėl mėgin
kite. Pastatykite sau klausima: “Jei 
jis gali, tai kodėl aš turiu negalėti? Ar 
jis iš kitokio molio sutvertas?”, nes 
laimėjimui tik 5% lemia talentas, o 95% 
sudaro darbas. Mus visus Tvėrėjas ap
dovanojo ryžto ir savęs tobulinimo instink 
tu, todėl tvirtai pasiryžus nėra jokių 
kliūčių,"*kurių negalima nugalėti. _

LITHUANIAN LIBERATION FRONT
(Lietuvių Laisvinimo Frontas)

Dar taip neseni įvykiai Lietuvoje 
rodo, kad šimtmečių susirėmimas tarp 
lietuvių irrusųdar nepasibaigė: savotiška 
kova dar vyksta ir dar ilgai tesis. Kaip 
mes visi jau gerai žinom, ši kova šiuo 
metų nėra atviros jėgos kova: tai gana 
slapta kova - tautos išsilaikymo šauks
mas pasyvaus pasipriešinimo ir propa
gandos kova kurioje švino ir plieno ug
nies nėra, bet tautiškumo ugnies lieps
na vis tiek dažnai prasiveržia.

Lietuvoje du katalikai studentai 
susidegino. Mirusieji daugiau nebe
gali tęsti savo nepabaigto darbo. Susi
deginimai viešame parke ir aukščiau
siame pastate dar nepakankami protestui 
išryškinti: jiems reikia kitų žmonių 
pagalbos, kad jų viešą protestą .įsąmo
nintų ir jų pasiaukojimo prasmę įamžintų. 
Tai yra aktas viešo pripažinimo ir viešo 
tęstinumo. Sis ypatingas įvykis šaukia 
žmones - lietuvių kilmės - ir juos ypatin
gai įpareigoja. Kiti Kauno studentai net 
jautė šią sunkią pareigą, tad sį įvykį 
stengėsi iškelti ir atžymėti net su skau
džiais naujais pasiaukojimais, .‘kad 
laisvės troškimo liepsna nebūtų užgesin
ta už geležinės uždangos ir laisvojo 
pasaulio nepastebėta.

Ir mes laisvojo pasaulio lietuviai 
o ypač studentija turėtume aktyviai kelti 
ir garsinti pavergtos Lietuvos reikalus 
universitetų studentų spaudoje. Tam 
reikalui ir buvo įsteigtas LLF (Lietu
vių Laisvinimo Frontas).

įtakingi žmonės nežinos apie Lietu
va ir jos reikalus, jei jiems nebus aiš
kinama per spaudą. Nesenai Įsteigtas 
LLF kaip tik verbuos rašančiuosius 
ir turės ryšininkus svarbesniuose lais
vojo pasaulio universitetuose. Taip pat 
LLF rūpinsis ir nagrinės mūsų jaunimo 
problemas, ypač kas liečia nutautėjimą.

LLF centras yra Amerikoje, Notre 
Dame universitete. Jis Visus jungs ir 
parūpins ryšininkams atatinkamų straips
nių ir teiks kitokius organizacinius 
nurodymus. Centro adresas yra: LLF 
Central Committee P.O. Box 22, NOTRE 
DAME, IND., 46556. U.S.A.

ŠEŠIOLIKTOJO AMŽIAUS 
PALIKIMAS

Vladas Jakutis

Amerikos lietuviai turi išleidę seno
sios Lietuvos teisyną - 1529 metų Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštijos Statu
tą, Jones Deveikės versta su Aleksan
dro Platerio įžanga.

* Didžiosios Lietuvos Kunigaikšti
jos 1529 metų Statutas. Vertė Jonė 
Deveike, vertima spaudai parengė, įžan
gą ir žodynėlį paraše bei bibliografiją 
sudarė Aleksandras Flateris. Chicago 
1971.

Ligi Statuto įvedimo Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos plačiose val
dose - prisimintina, kad 16-jo amžiaus 
pradžioje Lietuvai priklausė Smolenskas 
rytuose, Kijevas pietuose, ■ veikė pa
pročių teisė, tad vienodumo nebūta.

Pirmasis Statutas, siekęs susiste
minti veikiančia teisę, keletą kartų buvo 
taisomas. Tuo būdu atsirado antrosios 
redakcijos Statutas (1566), vėliau ir 
treciosios (1588), jau Vilniaus spaustu
vėje atspaustos.

Statutas turėjo ir platesnę paskirtį, 
nei kad suvienodinti teisingumo darymą. 
Juo taip pat siekta užtikrinti Lietuvos 
D.K-jos valstybinę nepriklausomybę ir 
išryškinti savarankišką tvarkymąsi, ypač 
santykyje su Lenkija, su kuria turėta 
federalinių ryšių (1569).

Tuo metu, kai Lietuvos teisynas 
buvo gerinamas, kitose Europos valsty
bėse teisės kodifikacijos reikalu, iš 
viso, nieko nebuvo daroma. Flateris 
sako, kad Lietuvos Statutas esąs vie-

Australijos centtas. formuojasi 
Melbourne. Netolimoj' ateity adresas 
bus paskelbtas. Šiuo momentu, susido
mėjusieji prašome kreiptis tiesiai i 
Centrinį komitetą. Amerikoje.

Savo veikloje LLF vadovausis 
krikščionybės principais, t.y. nevartos 
smurto,sprogdinimų, ir pan., tačiau savo 
propaganda ir egzistencija skleis per 
spaudų, steigdami klubus ir kt.

Ryšininkai turės visiškų autonomiją 
savo universitetuose - institutuose: 
centras tik patars ir patieks informa
cijas. Jiems duodama visišką laisvę 
veikti savo iniciatyva ir vartoti LLF 
vardą.

Kad LLF propaganda būtu efektyvi 
iš ryšininkų reikalaujama turėti gerų 
sąmojų ir sarchazmo pojūtį. Kad atkreipti 
žmonių dėmesį į Lietuvos egzistenciją, 
ryšininkai turi naudoti marksistų ir 
“counter-culture” terminologija bei 
formą. Lietuviai studentai yra realistiški 
ir nesitiki paramos iš liberalų ir marksis
tų profesorių, nei ieško pagalbos pas 
konservatyvius studentus bei neišjudi
namus “middle-Australians”. LLF 
ryšininkai “will do their own thing”, kels 
protestus ir skelbs lietuvių revoliuciją. 
LLF bandys supykinti komunistus, nuste
binti liberalus ir sumaišyti dešiniuosius. 
Tik tuo būdu kova dėl Lietuvos bus paste 
beta, o kartu bus atkreiptas dėmesys į 
egzistencijos faktą. Australams lengva 
atsiminti tris raides (IRA, NLF, ČIA) 
ir jie nesigilina į ideologiją. Šių laikų 
žmones mažai kreipia dėmesio į meilę 
savo tėvynei ar tautai - bet jie žavisi 
ir pastebi revoliucijas. LLF kaip 
tik ir turi revoliucijos įspūdį, sudaryti.

Centrinis Komitetas realistiškai 
žiūri į savo uždavinius ir nesitiki susi
laukti žymesnį skaičiaus darbščių ryši
ninkų, nes kaip ir daugelis išlepintu 
australų taip ir dauguma mūsų studentų 
tesirūpina vien savo asmeniška gerove, 
siekia gerų pažymių ir ieškojimo links
mybių. Simas Kudirka pasakė apie lie
tuvius: “Drąsiausieji ir ryžtingiausieji 
patrijotai buvo fiziškai sunaikinti. Ta
čiau nauja genkartė užaugo, kuri ryžtasi 
eiti savo tėvų keliu”. Telieka mums pa
klausti: o kiek tos naujos genkarte’s 
užaugo Australijoje?

LLF nariai bus kantrus savo kuk
liame darbe, vis atsimindami, kad visas 
projektas yra kaip vandens lašai kurie 
krisdami ant rusiškos meškos yra is 
pradžių nepastebiamas, bet kurių nesi
liaujantis varvėjimas pradžioje erzina, 
užpykina ir pagaliau išveda iš proto.

Norintieji būti LLF ryšininkais 
prašome siųsti savo adresus į. Centrinį 
Komitetą. Taip pat laukiame talkos iŠ 
galinčių rašyti straipsnius ir LLF lie
čiančių žinių ir iš neryšininkų. Straips
nius ir žinias prašome siųsti į LLF No
tre Dame korespondencijos skyrių 
LUPI. Lithuanian Underground Press 
International, kad GELEŽINIO VILKO 
staugimas vėl nuskambėtų per visą 
pasauli!

V.J.

Vita Bardauskaitė, R. Sadauskas, C.
Kapočius, R. Milašas pusryčiauja.

Nuot. E. Zizytė.

nas tobuliausių, geriausiai parengtų 
teisynų Europoj e.

Lietuvos Statuto sudarymas, jo tai
symas nebuvo koks atsitiktinis dalykas 
to meto Lietuvoje. Tai buvo viena iš
karpa iš anų laikų Lietuvos gyvenimo, 
charakterizuojantį valstybes lygį.

Tada Lietuva, kaip ir pritiko dide
lei valstybei, turėjo dažnų ir glaudžių 
ryšių su vakarų valstybėmis bei jų kul
tūra.

Didikai lankėsi Lenkijoje, Vokie
tijoje, Olandijoje, Italijoje ir kitur; jų 
vaikai mokslinosi tų kraštu universite
tuose. , .(Nukelta j 5 psi.)
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(Atkelta iš 4 ynai )
Kviestas! iš užsienio mokslo 

vyrai, intelektualai, bendrauta su jais, 
ir, apskritai, domėtasi vakarietiškomis 
idėjomis bei ten butais įvykiais, rūpinan
tis drauge savojo kramto gerove's kėlimu.

Renesanso bei humanizmo, vėliau 
ir reforamcijos skleistos mintys rado at
liepimo ir Lietuvoje, tuo giliau jjungda- 
mos josios gyvenimą į vakarietiškos 
kultūros orbita, kur ji ir likosi visiems 
laikams.

Tokio poveikio išdavoje Lietuvos 
valstybinis patriotizmas gavo stipresnį 
akstinu augti ir stiprėti. Užsimezgę ir 
tautinis patriotizmas, pradžioje pasi
reiškęs gyrimusi savąja kilme (“įbes - 
romėnai”, kalbėjo lietuviai), did žavi
mus! savos valstybės praeitimi (“cho- 
robra litva”, skelbė priešas).

Vilnius, būdamas valstybinio gy
venimo ašimi, tapo ir intelektualiniu 
centru bei kultūrinio gyvenimo židiniu 
visai Lietuvos D. Kunigaikštijai.

Sostinėje įsteigtoji jėzuitų kolegija 
(1579) virto universitetu (1579). Toji 
seniausia aukštojo mokslo institucija 
rytų Europoje reikšmingu švyturiu kul
tūrai skleisti.

įrengta spaustuves (1525) religi
nėms ir pasaulietiškoms knygoms spaus
dinti įvairiomis kalbomis, kuriomis kal
bėta Lietuvos žemėse. Antai, ir pirmoji 
knyga latvių kalba buvo atspausta Vil
niuje (1585).

Reformacijos sąjūdžio pasėkoje 
išleista knygos ir lietuvių kalba: Kara
liaučiuje (1547), kiek vėliau ir Vil
niuje (1599).

Tame pačiame Vilniuje atsirado 
popierio dirbtuvės (1524). Jų popietis 
knygoms spausdinti naudotas ne tik 
Vilniuje, Lietuvos Brastoje ir kituose 
Lietuvos miestuose, bet ir Lenkijoje - 
Krokuvoj e ir kitur.

Iš svetimųjų kraštu kviesta archi
tektai bažnyčioms statyti, taip pat ir 
menininkai didikų rūmams puošti. Vil
nius sava architektūra buvo dailus, kaip 
ir kiti Europos turtingieji miestai.

Vis daugiau Lietuvos miestų gavo 
savivaldos teises, ėmė augti, amatai 
tarpti.

6 Vad. valakų refrbma (1552) ’pakėlė 
žemes ūkio našumą. Sį kartų kunigaikštį 
pasekė didikai, bažnyčia ir kiti žemval
džiai^

Šie keli faktai rodo, kad šešiolikta
sis amžius Lietuvoje savo kultūrinėmis 

apraiškomis buvo gyvastingas, neatsilie- 
kąs nuo vakarų Europos ir netgi, kai kada, 
pav., teisės kodifikacija, ja_pralenkiąs.

Gal Lietuva butų palikusi daugiau 
žymių Europos kultūros istorijoje, jei 
jos nebūtų- varginę beveik nepaliaujan
tieji karai su autokratine Maskvos Di
džiąją Kunigaikštija.

Lietuvos Statutas galiojo daugiau 
kaip tris šimtus metų: nuo 1529 ligi 1840 
metų, atseit, ilgiau, negu kad pati vals- 
ty bė gyvavo.

Statutas buvo panaikintas, tačiau 
atrodo, kad lietuvio pasąmonėje išliko 
Lietuvos D. Kunigaikštijos kanclerio 
Leono Sapiegos (1558 - 1633) Treciojo 
Statuto pratarmėje įrašyta mintis, kad 
ne sauvalė, bet teisė yra “geriausias 
visuotinės laisves sargybinis”.

Si idėja, kad teise ir teisingumu 
tvarkytini žmonių ir tautų tarpus aviai 
santykiai, buvo ir atsistačiubsios Lietu
vos veiklos vadovė.

Šioji mintis rikiuoja ir mūsų dienu 
Ii etuvio darbų.

Toks yra šešioliktojo amžiaus Lietu
vos palikimas.

TE NEBŪNA PERGREITA1 PAMIRŠTA 

MUSU DIDINGA ŠVENTE

(Atkelta 8š 2 pusi.)
Galiu tik, kaip per eilę metu ištu

pėjęs daug vakarų Kauno Valstybės 
Teatre, pasidžiaugti, . kad visi aktoriai 
suvaidino profesionališkai. Vaidybos 
lygis nekiek nežemesnis, kaip Kauno 
teatre, beabejo nepamirštan čia esamų 
sąlygų. Džiuginantis, ypatingai mūsų 
jaunosios kartos aktorių toks taisyklin
gas savo kalbos ištarimas. Pačiame 
veikale daug dialogo kas ir pridavė' 
apsunkinimo aktoriams. Princesė pirma
jam veiksme, gal kiek atrodė perpapras- 
tutė, bet čia jau režisėriaus reikalas, 
gal siekiant išryškinti josios kuklumą - 
nekaltumą. Jis gi geriau žinojo ko kur 
reikia. Garbė Jums adelaidiŠkiai, taip 
lietuvybės lobiais turingiems visuose 
apimtyse.

Į tautinių, šokių vakarą, neturėjome 
laimės suspėti, nes tuo laiku dar buvome 
pusiaukely i Sydnejų, bet iš brisbaniecių 
p.p. Platkauskų, spėjusių patekti, nupa
sakojimo, kad jis - tautinių Šokių vaka
ras, taip sužavėjo ne vien juodu - “se
nius” bet ir jųjųjaunąjį atžalyna (keturi) 
kurie iki šiol rodė lyg abejingus nusi
teikimus lietuviškiems reikalams, grįžę 
iš Sydnejaus pareiškė, kad po to ką jie 

matė ir išgyveno Lietuvių Dienose, jung
sis į tautinių šokių vietos grupę ir busi
mos Sventeš Adelaidėje sąskrydy, jie 
neabejotinai, ten šoks!

Mūsų sportininkų varžybose irgi 
neturėjome progos dalyvauti bei aplan
kyti mūsų menininkų darbų paroda. Gaila, 
visako labai gaila, ypatingai to, ko ne
teko matyti , vis tos aplinkybės nevi- 
suomet prisiderinančios prie, kad ir la
bai g erų noru.

Tarp viso ko kito, šiaip taip išnar
plioję laiko valandėlę, aplankėme ir 
Lietuvių Sodyba. Ten ta, diena irgi vyko 
lietuvių daugumoj iš toliau atvykusių, 
daug apie ja - Sodyba is"spaudos girdė
jusių, susibūrimas. Kažkas, kažkada ja 
pavadino “Turtingųjų Seneliu namais” 
ar sodyba. Vietovė puiki, prie geno susi
siekimo. Pačioj pašonėj Princess H’way 
Labai panašu, kad čia tik turtingieji 
būtų pajėgus įsikurti, bet patyrus iš ten 
jau gyvenančių apie įmokėta, piniginę, 
suma už kuria gaunama teisę visam am
žiui būti savininku patalpose, patrauklios 
konstrukcijos namo su paskutiniųjų 
reikalavimų moderniais įrengimais, susi

MIELĄ PONIĄ V. KYBARTIENĘ, JOS BRANGIAM TĖVELIUI 

MIRUS J.A. V., NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA IR KARTŲ LIŪDI.

Gedas G. Antanėlis

A. A.
INŽ. ANDRIUI CHODAI

staiga mirus, jo tėvelius gilaus skausmo valandoje nujaučia ir kartu 
budi.

E. ir E. Sliteriai.

Talkos Valdybos nariui
P. JUOZUI BALBATAI ir sūnams, 

žmonai, motinai mirus,, reiškiame gilią uzuojautą.

Talkos Valdyba.

darė įspūdis, kad nereikia būti turtingu 
seneliu, kad čia patektum. Už' nustatyta 
įnasa/ dabartiniu laiku nėra įmanoma 
nupirkti, kad ir daug toliau nuo bent 
kurio miesto, kad ir maža, žemės skly
pelį, o kur pastatas ir visa kita, Čia 
irgi užtarnauta padėka Sydnejaus mote
rims, ypač p. Baužeinei už rūpestingai 
pasvarstytus pramatymus - siekimus, 
kad vienatvės bei senatvės paliesti 
mūšų tautiečiai kuo mažiau tai jaustų 
ir galiausiai Lietuvos vardas liktu įam
žintas.

Pabaigoje vėl grįždamas prie bendrų
jų mudviejų su MeŠkiučiu nusiteikimo, 
apsilankymo proga, prisibaiminu, kad per 
ilgas mano rašinėlis nepatektų i, gerb. 
“krepšelį”, o jei ne, tebūna leista 
išreikšti mudviejų labai nuoširdžių pa
dėka, "Dainos” choro ir Sydney Lietuvių 
Meno Ansamblio Dirigentams ir choris
tams už suteiktą per p. Dudaitį, kaip 
minėjau mūsų neužtarnautą, koncerte 
bei choristų įspūdinga pobūvį svečiu, 
privilegiją, p.p. Skirkams už tėvišką 
globų ir visiems, visiems priedeliams 
sydnejiškiams už nuoširdžius priėmimus - 
pasisvečiavimus.

Aleksandras Kelmietis.

SUDUŽUSI SVAJONE
(t^a)

Ėmė jau švisti ir aš galėjau gerai 
matyti krantą, tačiau priešo nesimatė. 
Dabar, kuo greičiausiai reikėjo užvesti 
laivelio motorą ir pasislėpti jūroje.

Jau buvau gerokai nuplaukęs nuo 
salos krantu, kai išgirdau belaisvį de
juojant - vandens, vandens__

Aplinkui apsižvalgęs, pamačiau 
didelę vandens bonką pritvirtintą prie 
sėdynės. Įpyliau vandens įstiklą ir nune
šiau jam. Issišiepęs jis žvilgterėjo i 
mane ir .paėmė stiklinę abiem rankom. 
Sunkiai prisidėjo prie burnos ir per 
kelius kartus ją, visą isgferė. Aš atydžiai 
jį stebėjau, nes jis is karto man pasi
rodė matytas, tik negalėjau prisiminti, 
kur aš jį mačiau. Pastebėjau kad ii 
jis mane pažino ir pradėjo akis slėpti, 
vengdamas, kad musų žvilgsniai nesusi
tiktu. Galvą nuleidęs ir tvirtai suspau
dęs tuščią stiklinę jis tiesė i mane savo 
pavargusias rankas. Iš. palengvo aš pa
ėmiau iš jo stikline ir paklausiau, kas 
jis toks. Jis tylėjo. AŠ dar kartą pakarto
jau tą patą klausimą, bet jis nereago ir 
gulėjo galvą nuleidęs.

Dabar mano širdyje kilo kažkokia 
nauja audra, baimė. Aš bijojau pats sa
vęs'paklausti: “Ar tikrai gali taip būti?” 
Betį kuo daugiau aš norėjau tą mintį! 
nuvyti, tuo labiau ji lindo ir nedavė man 
ramybės.

Galva ūžė ir akyse darėsi tamsu: 
‘"taip, tai jis( mano brolis Stasys. O ne, 
ne, absurdas taip negali būti, juk daug 
žmonių yra panašių ir jokių giminystes 
ryšių tarp jų nėra. Ne, ne...”

Negalėjau abejonėje ilgiau ištverti 
ir as atsargiai prislinkęs arčiau jo te- 

miau atydžiai jį stebėti. Jis gulėjo galvą 
nuleidęs ir sunkiai alsavo, saule jį 
kepino. Paėmiau brezentą ir uždengiau 
nuo saulės karštų spindulių, Pajutęs 
permainą pakele galvą ir pažiūrėjo į 
mane, musų, žvilgsniai netikėtai susitiko. 
-Taip, tai j is,-dabar jau neliko abejonės; 
bet as nudaviau jo nepažinęs, taip bus 
geriau pagalvojau. Pasitraukiau į. kitą 
laivelio galą ir ėmiau verkti, širdis 
neišlaike, skausmas su ašaromis veržėsi 
laukan ir man darėsi lyg ramiau ir geriau. 
Nė nepajutau, kaip pradėjau svajoti 
apie tuos gerus laikus, kada mudu abu 
su Stasiu ėjome į mokyklą, ganėme ban
dą, plovėme sieną, kirtome rugius,, mel
dėmės vienoje bažnyčioje. As jį mylėjau 
kaip vyresnį ir stipresnį brolį.. Jis buvo 
dviem metais vyresnis už mane. Tiesa, 
jis buvo didelis padauža ir mėgo iškrėsti 
netikėtus pokštus. Jis žinojo ir mano 
svajones patekti į Caprį, susitikti su 
salos dvasia, bet kaip jis pats pateko 
į tą salą? Išdavikas.

Man pasidarė jo gaila 
ir aš nunešiau jam vandens. Nuėmiau nuo 
rankų retežius ir padaviau vandens stiklą

- Gerk Stasy— sakau. Virpančia 
ranka jis paėmė stiklinę, pridėjo prie 
burnos ir negėręs pastatė ją ant grindų.

- Sakyk Stasy, nuo kada tu pasidarei 
musu Tėvynes išdaviku ir tarnauji. mūsų 
priešams?

Jis tylėjo.
- Gal jauties esap didvyris, sakyk 

kogi tyli? •
- Jis užkėtėjusiai tylėjo. Nebuvo 

man kas daryti su juo, palikau jį viena, 
o pats nuėjau vėl prie vairo. Atsise'dau ir 
ėmiau galvoti, ka, reikės su juo daryti. 
Jis nudavė mane nepažįstąs ir lietuviškai 
nesuprantąs, bet aš esu tikras, kad jis 

yra mano brolis Stasys, Matomai, jis no
rėjo, kad aš su juo pasielgčiau kaip su 
priešu, kurio nepažįstu ir nežinau. Iš 
tikrųjų as" dar nebuvau galvojęs kaip 
turėčiau pasielgti vienu ar kitu atveju. 
Neturėjau jokio plano kas reikės toliau 
daryti. Pirmą kartą tokia kvaila situacija, 
kurioje nežinojau ką daryti.

Saulė jau buvo praslinkusi dangaus 
viršūnę ir gerokai pasvirusi į vakarus, 
nebesijautė jos varginančio karščio. 
Palengva plaukiau į Sorėnto įlanką. Jau 
matėsi Vezuvijaus ir Herkulanos pakran
tės. Bet man nebuvo kur skubėti. Reikėjo 
laukti vakaro, kad tamsa prisidengęs ga
lėčiau nepastebimai išlipti į krantą.

Kiek kartų sustojau prie klausimo: 
“ką daryti su Stasiu?” tiek kartu su- 
gniuždavau be jokio tvirtesnio atsakymo. 
O sprendimą reikėjo padaryti, nes lai
kas jau artinosi. Dar kartą nuėjau pas 
Stasį. Radau jį beverkiantį.

- Išmesk mane į jūra? - prašneko 
Stasys lietuviškai.

- Suspėsiu, laiko dar turimę - atsa
kiau šaltai.

- Su mano gyvenimu yra baigta, 
ismesk greičiau.

Neskubėk, geriau pasakyk kas 
tave privertė būti tėvynės išdaviku, 
brolžudžiu? Na, sakyk..-

- Kas -privertė? Kas tave privertė 
bėgti, palikus savo kraštą, tėvus, bro
lius, seseris, kuriuos mylėjai? Prakeik
tas noras gyventi, baimė mirties, savi
saugos instinktas. Štai kas mus . žudo. 
Tai tas pats infetinktas priverčia žmogų 
gimti ir gyventi. Ne savo noru gimstame, 
ne savo noru gyvename, ne savo valia 
pasirenkame ir darbus. Visur prievarta, 
prievarta...” kartojo jis tuos žodžius ir 
springo ašaromis. Aš nežinojau ką galė
čiau jam į tai atsakyti.

- Kvaila mirties baimė, - tęsė jis 
toliau savo pasiaiškinimą, - jos man 
gana, mesk į jūrą, aš mirties nebijau... 
Pirmą kartą esu laisvas, nes mirties 
nebijau, o gyvenimo neapkenčiu. Pada
ryk tu tą malonę, prašau... padarykmalonę 
savo broliui išdavikui , kuris bijojo 

mirti, bijojo kentėti. Ką nenori, bijai?!..
As" pamačiau, kad jis tikrai nori 

mirti ir manyje kilo noras būtinai jam 
padėti ir jį išgelbėti. Jis toks pat 
vargšas lietuvis, kaip ir aš, jis mano 
brolis, reikia jam padėti... verkian
čiam ir, gal būt, atgailaujančiam..._ Jo 
kledėjimų toliau klausytis negalėjau, 
nes matėsi, kad jis nieko kito nenorėjo, 
kaip tik mirties, o su tokiu žmogumi 
nėra apie ką kita,, kalbėtis, todėl pali
kau jį vieną.

Kai įplaukiau į įlanką, jau tūkstan
čiai šviesų mirguliavo vandenyje nuo 
laivelių, o pakrantėmis vaikščiojo žmo
nės porelėmis susikabinę. Dairiausi ar 
•nepamatysiu kur ramesnę ir’ patogesnę 
vietelę, kame galėčiau nepastebimas 
išlipti į krantą. Paplaukęs gerokai įšali, 
radau nuošalesnę vietelę ir sustojau. 
Graž’auš tenoro traukiama serenada sklido 
per garsekalbį nakties tamsoje ir susi
liejusi savo maloniais tonais su pakran
čių bangelių šnarėjimu žadino mano ro
mantiškus jausmus Angelin ai.

- Stasy, ei Stasy, kas jums prapešė 
apie mane, kad aš tą naktį būsiu ant 
Barbaroso kalno?

- Tavo mergaitė, kurią tu mylėjai, - 
atsakė jis man -

Negali būti, vargše mergaite 
pamanė, kad aš išėjau naktį praleisti 
su kita. Tai kerštas... Ak Angelina, 
Angelina, kad tu žinotum kaip aš tave 
myliu .r*

- Stasy, tave palieku čia viena, o 
pats einu ieškoti kokios nors . pagalbos.

Stasys nieko į tai neatsakė ir aš 
jam daugiau nieko neturėjau ką pasakyti.

Slinkau gatvėmis, maišiausi tarp 
žmonių ieškodamas žmogaus, kuriuo ga
lėčiau pasitikėti. Taip bevaikščiodamas 
po gatves, priėjau bažnyčią. Žmonės rin
kosi į San Antonio vakarines adoracijas. 
Užsukau ir aš: “o gal... o gal... kas 
gali žinoti...”

(Bus daugiau)
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SPORTO ŠVENTE HOBARTE
v t
Švente Hobarte įvyksta. Visos abe

jonės, turi būti užmirktos ir energija 
sukaupta pasiruošimui į Hobartą.

Kadangi Hobartas yra atskirtas nuo 
Australijos sausažemio keliais šimtais 
kilometrą vandenyno, tai ir kelione Tas- 
manijon nėra jau toks paprastas dalykas.

Į Hobartą atvažiuoti sava mašina 
būtą labai gerai ir yra galima, tik reikia, 
o gal geriau pasakius reikėjo jau, iš 
anksto užsisakyti vietą, laive ("Empress 
of Australia” arba "Australian Trader’’ 
arba “Wm. Hollyman”). Turint čia 
savo transporto priemone, atsiranda dau
gybė galimybių - po sporto šventės pasi
likti keletą ar daugiau dieną ir praleisti 
gražias atostogas, besigrožint Tasmani
jos gamta. Žinoma galima grožėtis vietos 
gamta ir iš samdyto autobuso.

Svečiai, kurie galvoja atvykti į Ho- 
bartat lėktuvu, turi irgi apie tai pagalvoti 
anksčiau, negu priprasta, nes apie Kalė
das keliautoju yra labai daug ir lėktuvai 
perpildyti.

Atrodo, kad geriausia būtu klubams 
suvažiuoti savo priemonėmis į Melbourną, 
o is~ čia jau organizuotai skristi į, Tas- 
maniją, nusisamdžius specialų lėktuvą, 
kuris nebūtu surištas nei su tvarkaraš
čiais, nei su kitais keleiviais. Patartu
me, kad klubu sekretoriai susirištą su 
lėktuvu bendrovėmis ir tuos reikalus 
aptartą. Pigiausia vis dėlto butą į Mel- 
bourna suvažiuoti traukiniais ar mašino
mis o iš čia skristi "By charter plane”.

Sporto klubu prašytume, kad atvykimu 
ir kitomis informacijomis pradėtu rūpintis 
daug anksčiau negu paprastai, kad pra
neštu savo nusistatymą neatidėliojant. 
Butu gerai žinoti jau dabar apytikris 
dalyviu skaičius, išgirsti pageidavimus,

pasiūlimus. Kadangi hobartiškiai šitame 
darbe naujokai ir patyrimo neturi, tai 
didžiųjų klubų, šventes ruošusių jau po 
kelis kartus, patarimai ir pamokimai bus 
čia sutikti su išskėstom rankom. Tikiu, 
kad mūsų abudu laikraščiai leis mums 
pasinaudoti viena ar kitą skiltimi, kad 
apkalbėtume savo problemas, bei pasi
dalintume mintimis.

Sporto Šventę Hobarte ruošia visa 
Tasmanijos lietuvių bendruomene. Tam 
reikalui yra sudarytas specialus komite
tas, kurio sudėtis yra sekantis: Juozas 
Paškevičius pirmininkas ( jis taip pat 
yra ir bendruomenes valdybos pirmininkas) 
Peter Stanwix - vice-pirmininkas ir 
sporto reikalu vadovas ir A. Kantvilas - 
sekretorius ir iždininkas. Patvirtinti ir 
kiti vadovai: V. Mikelaitis - apgyvendi
nimo vadovas, A. Jakštas - reklamos ir 
spaudos, D.Kantvilaitė - pramogų ir 1.1.

Jau esame minėjų, kad apgyvendi
nimo problema yra turbūt pati didžiausia. 
Pasižadėjome duoti normalias gyvenimo 
sąlygas 72 asmenims.. Šitomis sąlygomis 
galėtu pasinaudoti jauniai sportininkai. 
Suaugusieji sportininkai ir svečiai turėtų 
rūpintis patys, nes gi iš savo pusės 
prisidėsime garažais, pašiūrėmis, pie
velėmis ir sodais, kur galima būtų pasta
tyti palapines, arba tarpininkausime ko
telių, motelių, ir panašiai. Uz tai ir 
norime jau kiek nors žinoti, kas ir kiek 
atvažiuoja, kokiomis priemonėmis.

Tikime, kad Australijos lietuviai 
neišsigąs tolimos kelionės ir kiek sun
kesnių sąlygų, ir dideliais būriais su
plaukus Hobarton, kur jų visi mielai 
laukia.

A. Kantvilas, Sporto Šventės Hobarte 
sekretorius, 57 Strickland Ave., S. Ho
bart, Tasmania, 7000.

***

AUSTRALIJON SUGRĮŽUS
Antanas Laukaitis

Patarti busimiems keliautojams 
bendrai būtu gana sunkus dalykas, nes 
keliaujant vienam tinka vieni patarimai, 
keliaujant su šeima, yra;kiti, kai ir vėl 
yra didelių, skirtumų tarp jauno ir vyres
niojo amžiaus keliauninkų. Tai būtų toki 
skirtingi patarimai, kurie jei tiktu vienai 
grupei, negalėtų tikti kitai ir atvirkščiai. 
Tačiau tik vieną norių pasakyti, kad 
kelionėje jeigu tik būsi draugiškas ki
tiems žmonėms, taip daugelių atvejų 
jie bus draugiški ir tau. Europoje, ypa
tingai Prancūzijoje, kalbant angliškai, 
yra daug naudiūgiau pašisakyti, kad esi 
anglas, australas, zelandietis, bet ne 
amerikietis, nes daugelyje pasaulio kraštų 
amerikiečiu, reputacija yra gana bloga, 
nes už pinigą, irgi ne viską galima nu
pirkti. Būnant lietuviu, niekada nereikia 
bijoti ar vengti sutikti lietuvių, nes jie 
visur beveik visada tau padės, patars ir, 
reikalui esant, tavimi pasirūpins, ką as 
pats ne vieną kartą patyriau.

Turėdamas laiko ir pinigų aš keliau
čiau tik laivu, nes laive žmogus gali 
daugiau pailsėti, daugiau malonumų turė
ti ir geriau paatostogauti. Tačiau, netu
rint per daug laiko, man teko skraidyti 
visokiausiais lėktuvias, visokiausiomis 
lėktuvų bendrovėmis, kas kartais dides
nių ar mažesnių oro permainų atžvil
giais, būdavo jau ne taip malonu ore per
gyventi ir kone kiekvieną kartą, lėktuvo 
ratams pasiekus kieta žeme, nenoromis 
pagalvodavai, ka<į dar kartą laimingai 
atskridai, nors'šiaip keliavimas lėktuvais 
yra labai patogus, greitas ir gana malo
nus, ypatingai kai esi gražiu hostesių 
prižiūrimas. Visoje kelionėje daugiausiai 
nepatiko ir būdavo man pats nemaloniau
sias dalykas, tai po kiekvienos viešha- 
gės atsisveikinimai. Jau, rodos, taip 
susigyveni, susidraugauji, taip artimai 
prisirisi prie savo naujų draugų, jų sei
mų ir kitų artimųjų, ir štai tau reikia 
viską palikti ir išvažiuoti. Kaip kiekvie
ną kartą būdavo labai malonu susitikti
savo artimuosius, taip kiekvieną kartą, 
lyg akmuo krūtinėje atsirasdavo, kai 
reikdavo su jais atsisveikinti, nežinant 
ar kada ir vėl juos galėsi sutikti ir pa
matyti. Šiaip keliauti man labai patinka, 
nes kelionėje pamiršau savo visus kas
dieninius rūpesčius, kasdieninį savo

O oz? nol c

Dalis tinklinio rinktinės mergynų su vyrais. Mergynų trenerė A. Morkūnai t ė 
trečia is kairės”.

darba, savo vargus ir tuos pusę metų 
jaučiausi lyg būčiau buvęs kažkur šiame 
žemiškame rojuje, gyvendamas gražias, 
nerūpestingas ir prabangiškas dienas. 
Ture'damas pinigų tuoj pat ir vėl išsi- 
leisciau kelionėn, nes tik keliaudamas 
žmogus nesensti, nesirūpini ir is gyve
nimo imi viską, ką jis tau duoti tegali.

Būnant Amerikoje iš savo draugų 
gavau gražiu ir viliojančių pasiūlymų 
persikelti gyventi į Ameriką, užtikrinant 
ir geras darbo sąlygas ne viename mies
te. Šiandien, po poros savaičių buvimo 
Australijoje, aš, kaip ir tas kompiuteris, 
esu pripildytas, bet dar neturiu laiko, 
nei galimybių ramiai ir šaltai pagalvoti 
ar verta palikti ši. nerūpestingą ir gana 
linksmą Australijos kontinentą, persi
keliant į, turtingesnį, bet įtemptą Ameri
kos žemę. Klausimas jr man pačiam yra 
gana sunkus, reikalaujas ilgesnio laiko. 
Tačiau tuo tarpu besalstantiems savo 
draugams, giminėms ir visiems priete- 
liams Amerikoje, Kanadoje ir visoje 
Europoje siunčiu iš vasariškos Austra
lijos ir puikių jos saulėtų pajūrių,, ku
riuose kasdien maudomės didžiosiose 
Pacifiko vandenyno bangose, geriausius 
N. Metų sveikinimus, linkėdamas jus 
visus greitu laiku pamatyti jau šiame 
kontinente, kuris jokių atžvilgiu nėra 
blogesnis ir daugeliu atveju dar geresnis 
uŽ visus kitus.

Baigdamas savo kelionių aprašy
mus aš noriu visiems ir 'visoms mano 
sutiktiems ir sutiktoms giminių, draugu 
ir artimųjų šeimoms, bei pavieniams as
menims pasakyti nuoširdų ir lietuvišką 
ačiū, už tą, mano gyvenime niekuomet 
nepamirštamą, neturėtą ir tiesiog neįsi
vaizduojamą priėmimą, kurį aš visuose 
savo būtuose, kraštuose turėjau. Ke
lionėje išgyventii įspūdžiai, sutikti 
žmonės ir matyti įvairiausi pasaulio 

vaizdai mano gyvenime yra if bus kaip 
tikras, ilgas ir gražus gyvas sapnas.

MIRĖ MYKOLAS ŠUTAS
Vasario 4-tą dieną savo tėvų na

muose sustojo plakusi, sydnėjiskiams 
labai gerai pažįstamo,^ vos 49-rius me
tus sulaukusio Mykolo Šuto širdis. Gimęs 
24.11.1923 Vilkaviškio apskr. Mykolas 
kartu su savo kitais dviem broliais 
Vytautu ir Antanu, pačią gražiausią 
savo jaunystes dalį praleidžia Šiauliuo.*- 
sė, kur besimokindamas gimnazijoje, 
pamėgsta erdves, įstojai gimnazijoje esa
mą oro saulių būrelį ir pradeda savo 
pirmuosius sklandymo žingsnius. Karo 
audros neleidžia jam baigti gimnazijos 
Lietuvoje, nei gilintis ir daugiau pažinti 
Lietuvos oro erdvių. Atsidūrus Vokie- 
joje, Mykolas Oldenburge baigia gimna
ziją. ir įstoja į; Pabaltiecių universitetą, 
tačiau emigracija nutraukia jo tolimesnį 
mokslą ir jis, su pirmaisiais imigrantų 
transportais, atplaukia į Australiją.

Ir čia negalėdamas pamiršti savo 
mėgiamo oro sporto ir skraidymo, likimo 
dėka, papuola dirbti į tuo metu labai 
didelėje paslaptyje laikomas Woomera 
raketines dykumų leidyklas ir dirbtuves, 
kur visą, laiką galvoja pradėti mokintis 
skraidyti, ką keliais atvejais buvo ban
dęs padaryti Adelaidėje. Atlikus kon
traktą^ ir tėvams bei broliams įsikūrus 
Sydnėjuje ir Mykolas persikelia gyventi 
į si miestą, tuoj pat įsijungdamas ir į 
lietuviškąjį sportinį "Kovo” gyvenimą, 
kur jo jaunesnis brolis Vytautas buvo 
ne tik lietuvių tarpe, bet ir australų, 
iškilęs, kaip pajėgiausias to laiko 
krepšininkas ir Australijos rinktines ge
riausias žaidėjas. Mykolas savo spor
tinius sugebėjimus nukreipia į Banks- 
towna ir ten esantį civilini, aerodromą 
ir lakūnų mokyklą, po kurio laiko įsi
gydamas civilinio piloto leidimą^ ir norą 
toliau savo gyvenimo karjera., te^ti ore. 
Irgi kokia gyvenimo tragedija atsitinka 
Mykolui. Dirbdamas laikinai tramvajų 
konduktoriumi, darbo metu jis iškrenta 
iš tramvajaus ir yra jam nuplaunamos 
abi kojos, palikant visam gyvenimui 
ji^ invalidu. Jaunam, oro erdves mėgstan
čiam vyrui, tai buvo lyg padangių arui 
netekimas sparnų. Tai buvo tragedija, 
kuria be pačio Mykolo, jo šeimos, per
gyveno ir visi Sydnėjaus lietuviai. Nors 
ir dideliuose skausmuose, tiek fiziniuose, 
tiek ir dvasiniuose, Mykolas nesusmuko, 
bet susigyvendamas su savo ateities 
gyvenimo mintimis ir planais, dalyvau

davo ir toliau daugelyje jam artimesnių 
lietuviškų parengimų, džiaugdamasis 
musų bendrais lietuviškais, ypatingai 
jam artimais sportiskais atsiekimais ir 
visuomet kiek galėdamas padėdavo 
finansiniai bent kurioms musų organi
zacijoms.

Vasario 8-tą dieną, dalyvaujant 
gausiam giminių iš Sydnėjaus ir Gee- 
longo skaičiui, bei nemažam būriui bi
čiulių ir draugų, Mykolas buvo palai
dotas lietuvių kapinėse, kur paskutiniu 
laiku išdygo nemažai vis naujų ir naujų 
kapų. Gedulingų pamaldų metu, Sydne- 
jaus klebonas kun. P. Butkus tarė 
nuoširdų ir jautrų žodį, paminėdamas 
mirusiojo gyvenimo tragediją ir kitą. 
Kapinėse, velionies kūnat dengiant 
gausybei gyvų gelių, paskutinį kartą 

A.A.
MYKOLUI SJTUI

mirus, jo tėvams, broliams ir artimiesiems reiškiu gi Ii a užuojautą.

Ą. Vasaris.

pasakėme šiam savo paskutiniųjų tikslų 
nepasiekusiam, oro sakalui sudie. Ir tai 
buvo Amžinybė, į kurią Tu Mykolai 
išskridai, palikdamas visas savo žemiš
kąsias kančias, kurių tikrai Tau šioje 
tremties žemėje netrūko.

Ilsėkis ramybėje, Mykolai, ir tegul 
Australijos žeme nebūna Tau sunki.

A. L-tįs.

NEŽUDYK!
Šiuo metu veik visuose australiš

kuose laikraščiuose vyksta didžiausios 
diskusijos dėl abortų legalizavimo Aus
tralijoj. Čia iškyla teologiniai, filoso
finiai, socialiniai, ekonominiai ir net 
politiniai klausimai. Australijos Vyriau
sybė šiuo klausimu jaučia•' labai didelį 
įvairių grupių spaudimą.. Tas, norint ar 
nenorint, atsiliepia ir į Australijos lie
tuvišką bendruomenę. Pagaliau, kada 
pasakoma - nesiginčykime, o palikime 
tai savo sąžinei, - tai čia vėl tuoj atsi
randa dvejopos sąžinės, taip vadinami 
humanistai - už legalizavimą, o visi 
kiti - prieš. O dabar, tarp tos griežtai 
juodos ir baltos spalvos atsiranda trečio
ji - daugiau ar mažiau pilka.

Bet, kaip ten bebūtų su tuo legali
zavimu, abortai . kaip koks genocido ma
ras vistiek siaučia per visą žemę, net 
ir per mūsų gintaro Tėvynę. Mes visi 
vyresnieji atsimename tas pažėgliuotas 
lietuviško kaimo klėteles, kur miegodavo 
sveikiausios mūsų kaimo merginos. Ir, 
jeigu Rozaliukei atsitikdavo kokia ne
laimė, tai ji tuoj maudavo pas “bobute” 
ar kaimo šundaktari prašyti pagelbos, ir 
grįždavo išblyškusi namo, ar išgirsdavo
me, kad Rozaliukė pasimirė. O gyvenimas 
ir po Rozaliukės slinkdavo toliau, lyg 
niekas nebūtų atsitikę.

Taigi ši problema nėra tokia pa
prasta. Technikos pažangoj ir gerbūvio 
palaimoj apsvaigo krikščioniškas balta
sis žmogus. Aiškiai matyt, kaip jie mė
tosi tarp gyvuliško gąšlumo ir tikrosios 
gyvenimo prasmės. Bet krikščionybė 
įteikė jam, jo netikėtam išgelbėjimui. 
Didįjį Įstatymą nuo kalno. Ir vienas iš 
jo paragrafų sako: "Nežudyk!”. O už šių 
Įstatymų nevykdymą - bedugnė.

O ar abortas - žudymas, čia prašau 
išklausyti medicinos daktaro Dr. H.P. 
Dunn, Royal College England, aprašymą 
- kaip atliekama faktiška aborto proce
dūra:

" - Pirmiausiai išplečiamas įėjimas 
Į gimdą, tada įvedamas didelis “for- 
ceps’as” (specialios replės), ištraukia
mas vaikutis ir viskas kas surišta su 
gimimu. Tas nėra taip paprasta, kaip 
atrodo. Operuojantis daktaras turi vado
vautis vien tik jutimu; jis stipriai pa
traukia; ištraukia plonytę rankutę; tada 
kitas kūnelio dalis. Su galva visada 
yra sunku; galvos kiaušas buna su
triuškinamas, akys išsiverčia...
Visa laika didelis kraujavimas... kada 
abortas baigtas iškyla problema kur tą 
visą dėti, tai atlieka "nursing’o” 
personalas... sudeginimas (incineration) 
yra daugiausia praktikuojamas metodas..” 

Dabar pasakykite, kaip tą procesą 
reikėtų pavadinti, jei ne nuogą, žiaurią 
žmogžudystę? O kaip reikėtų pavadinti 
šią motiną, kuri atėjo prašyti šio aborto?

G.J. Demberagas.

***
BOKSO ČEMPIONAI

Lietuvos profesinių sąjungų botksininkai 
TSRS profsąjungų komandiniame turnyre 
laimėjo sidabrinę taurę su> įrašu.

Boksininkams vadovavo nusipelnęs tre
neris A. Šocikas.
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PETRUI JURJONUI 60 M.
Petras Jurjonas iš St. Marys, 

Sydney priemies&o, praeitų metų gale, 
savo ūkyj-e, atšventė 60 metą gimtadienį.

Jubiliatai pasveikinti susirinko 
apie pusšimtis draugu ir kaimyną. Ka
dangi Jubiliatas viengungi s, tai gimta
dienio puotą paruošti atėjo jo artimi 
draugai p.p. Jonušai.

Didelį įdomumą sudarė moderniškai 
įrngtas “barbeque” kiauliai kepti. 
Tam pakviestas specialistas kuris pri
žiūrėjo besisukantį kiaules kepsnį ant 
laužo kad gerai iškeptų. Pagaliau apie 
7 vai. vakaro kepsnys buvo iškeptas ir 
seimininkas nuoširdžiai visiems 
svečiams dalijo. Geras oras, karstas 
kepsnys ir saitas alutis sudarė svečiams 
puikią nuotaiką. Svečiai pasisotinę , 
muzikai grojant,ėmė linksmintys .

Vdenas iš dalyviu Jubiliatą pa
sveikino linkėdamas sveikatos ir ilgo 
gyvenimo. Visi svečiai tosto taures pa
keldami sugiedojo Petrui, ‘‘Ilgiausių 
Metų!“

P. Jurjonas kilęs is Žemaitijos, 
žmona ir šeima liko Lietuvoje. Jis at
vyko Australijon 1948 metais. Apsigy
veno St. Marys kur pirko nemaža, plotą 
žemės. Dirbdamas fabrike, liuoslaikiu 
dirbo ant savo žemės, pasistatė namą 
ir užvedė kiaulių ūkį. Vienu laiku turėjo 
200 kiaulių, vėliaus pastebe'jęs kad 
vienam apsidirbti sunku, sumažino skai
čių ir dabar turi keletą kiaulių ir keleįą 
karvių. Su juo labai įdomu pakalbėti 
apie jo kiaulių, ūki. Dabar p. Jurjonas 
sako “gyvenimą, padariau is sūrių”, mat 
dabar jis gamina sūrius ir varške. Jo 
skanūs sūriai daugeliui musų lietuviams 
yra žinomi.

Tai skanumėlis kai kiaulė sukasi ant iešmo, o kvapas spirgų sklinda po visą, 
sodybą. Petras Jurjonas džiaugiasi kepsniu.

Taip musų mielas tautietis, pavyz
dingai gyvendamas, užbaigęs dienos 
darbą, užsikūręs kukavinę pypkėlę, vaikš
to apie savo ūki,, džiaugdamas savo at
liktais darbais.

Ilgiausių Metų Petrui!

Antanas Bauzė.

PAŠTO ŽENKLAI
"Ryšių ministerija išleido pašto ženklą 

Vilniaus 650 metų sukakčiai paminėti. Ja
me greta Gedimino bokšto pavaizduotas 
naujasis Vilnius.

Iš viso Ryšių ministerija išleido 22 Lie
tuvai skirtus ženklus.

ADELAIDE
S.m. 3-cio vasario Lietuvių Namą 

scenoje buvo atkartota V. Baltučio 
“Šuolis į laisvę” drama. Joje atvaiz
duota Simo Kudirkos mėginimas pasiekti 
laisvę amerikiečių laive, kuris, kaip 
visi žinome pasibaigė tragiškai.

Nežiūrint, kad premijeroje sale 
buvo pilna ir šį kartą žiūrovų susirinko 
virš 100, dalyvaujant estų, latvių ir 
ukrainiečių atstovams.

Po vaidinimo Įvykusioje vakarienėje 
Estų Valdybos pirmininkas p. Lomb, pa
reiškė', kad estai tikrai išsivers šią 
dramą į savo kalbą ir pastatys savoje 
scenoje.

Ukrainiečių Bendruomenės Valdy
bos pirmininkas P. Pasiczynski dėko
damas ir sveikindamas “Vaidilos” 
teatrą uz suteiktą progą, stebėti šį vai
dinimą, atkreipė dėmesį, kad ukrainietis 
jūrininkas buvo aprengtas jų tautinėm 
spalvom t.y. geltona ir mėlyna, (ištikrųjų 
apie tai nebuvo pagalvota, bet ir atsi
tiktinumas išėjo įgerą pusę.)

Žiūrovai giliai išgyveno Simo Ku
dirkos dramą ir net antra* kartą stebint, 
ne vienas šluostėsi ašaras. Gaila, kad 
Šios aktualios, kiekvienam lietuviui 
suprantamos dramos neteko pamatyti 
tautiečiams Sydnėjuje.

V. Marcinkonyte.

Lietuvoje atrastas penktas, niekur 
neskelbtas ir scenai nepanaudotas, 
Šekspyro “Hamleto” vertimas į lietuvių 
kalbą. Vertimo autorius - pedagogas, 
kalbininkas ir literatas Stasys Nagins- 
kas (1891 - 1955). Rankraštis saugomas 
Pedagoginiame muziejuje Kaune.

1 TSITIKTINAS TELEFONINISA

1A AVERTĖJO PATARNAVIMfli

SYDNEY TELEFONO

N R. 221-1111
MELBOURNE

N R. 662-3000
REIKALUI ESANT, JEIGU NEGALITE SUSIKALBĖTI ANGLIŠKAI

LIETUVIU YRA VIENA iŠ DAUGELIO KALBU, KUR DEKA COMMON
WEALTH DEPARTMENT OF IMMIGRATION. SPECIALUS VERTĖJAI 
SUTEIKIA PATARNAVIMĄ 24-TURIAS VALANDAS PER PARĄ IR 
SEPTYNIAS DIENAS SAVAITĖJE.

JIE GALI PADĖTI ISKVIESTI DAKTARA, GREITĄTĄ PAGELBĄ, 

GAISRININKUS, POLICIJĄ IR GALI JUMS PATARTI KITU SVARBIU 
PROBLEMŲ ATVEJU.

JUOS PAREMIA IR KITI VERTĖJAI SĄRYŠYJE SU ORGANIZACI
JOMIS, BENDRUOMENĖJE, KURIE GALI PADĖTI SVARBIAM REI
KALUI ESANT.

PASIŽYMĖK ŠITĄ NUMERI - 221 1111, 662 3000 - IR VISADA TURĖK PARANKIAI,

Mūsų Pastoge Nr. 8. 1973.2.26. psl. 7.
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PERTHASCANBERRA
J.E. vysk. V. BRIZGIO APSILANKYMAS 

IR REKOLEKCIJOS

TAA lėk
is Mel- 
Brizgys

Butkaus. 
. Valdyba 
susitikti J.E. vysk

maloniai

Brizgys Canberros 
rekolekcijas kurios

Kovo 27d,, antradieni, 
tuvu, Flight, 428 , 2 vai. p.p. 
bourne atvyksta J.E. vysk. V, 
lydimas kun. P

Canberros Apyl. 
kviečia tautiečius 
V. Brizgi.

J.E. vysk. V. 
lietuviams praves 
vyks St. Marys koplyčioje Braddon, va
sario 28 ir kovo 1 d. vakarais šia tvarka: 
6 vai. išpažintys, 7 vai. pamokslas, 
Sv. Mislos ir komunija.

Maloniai visi kviečiami išklausyti 
turiningų J.E. vysk. V. Brizgio pamoks
lų, bei atsigaivinti sakramentinėje ma
lonėje. Kun. P. Butkus.

MELBOURNO VALDYBOS 
PRANE ŠI MAS

Melbourne Apylinkės bendruomenes 
Visuotinas Susirinkimas šaukiamas s.m. 
kovo 3 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. Lietu
vių Namuose.

DARBOTVARKĖJE:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų Komisijos sudarymas.
3. Susirinkimo pirmininko rinkimas.
4. 1972 m. Visuotinio Susirinkimo 

protokolo priėmimas.
5.

Šimas.
6.
7.
8.
9.

ALB Melb. Apyl. V-bos prane-

iždininko Komisijos pranešimas. 
Kontrolės Komisijos pranešimas.

Garbės Teismo pranešimas. 
Pranešimu diskutavimas.

10. Valdybos, Kontrolės Komisijos
ir Garbės Teismo rinkimai.

vii. Klausimai ir sumanymai.
12. Susirinkimo uždarymas.
Visi Melbourne lietuviai prašomi 

dalyvauti - tik savo dalyvavimu paro
dysime, kad bendruomenės reikalai 
mums rūpi ir yra svarbus. Laikas apsi
spręsti!

Melb. Valdyba,

TALKOS PRANEŠIMAS
Talka praneša, kad savo narių ir 

visų tautiečių patogumui, yra gautas kus atvesti 
oficialus Viktorijos valstybės įstatymų 
departamento (Law Department) įgalio
jimas p. Ig. Aleknai ir Pov. Baltučiui 
suteikiantis teisę priimti įstatymų 
nustatytms pareiškumus ir priesaikas 
(statutory declarations and affidavits) ir 
patvirtinti teisiniuose dokumentuose pa
rašus t.y. Commmissioner for taking dec 
larations and affidavits under the Evi
dence Act 1958.

Taip pat pranešama, kad jau duo- ' 
damos paskolos iki 5000 dolerių iš 7% 1 
jei yra perkamas gyvenamas namas ir 
jei jis-įkeičiamas.

Primenama, kad pasižadėjusieji 1 
surasti bent vieną naują narį pasitengtų 
iki č.m. birželio mėn. išpildyti. Visi yra 
kviečiami prisidėti prie naujų narių 
verbavimo, kad pasiekus šiais metais 
100 naujų narių (jau dabar įstojo virš' šposai krečiami Londone?“ 
40).

Talkos Valdyba.

Tėvu, Komitetas,

PROTESTAS PADĖJO

Raiza Palatiniik, sovietų žydė, kuri 1970 
m. buvo uždaryta požemyje už tai, kad no
rėjo išvykti j Izraelį, sakosi nebūtų ištvė
rusi nežmoniškų sąlygų, jei Londono žydai 
nebūtų suruošę 24 valandų demonstraciją 
prie Sovietų Sąjungos ambasados 1971 m. 
Tuoj po šitų demonstracijų ji buvo išsiųsta 
dviem metam į griežto režimo stovyklą 
Dnieprodzeržinskyje. Atėję į požemį KGB 
valdininkai pradėję klausti: „Kokie per

Kur bekeliautumet, į užsieni arba Australijoj, Jums geriausiai 
s paruoš

ALG. ŽILINSKAS, ODRA TRAVEL SERVICE PTY. LTD, 
311 LA TROBE ST., MELBOURNE

TEL. 67 9454 V AK. 93 4258
Grupinei kelionei į JAV šią vasarą prašau reigistruotis dabar.

Skyriai: Geelong - 28 Fenwick St.
Sydney - 647 George St.

LIETUVIllLAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

17 RAILWAY PDE

FAIRFIELD, N.S.W

TEL. 72*5408. Veikia visas 24 valandas per para.
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Pranešame visiems Vakarų Austra
lijos lietuviams, kad 1973 m. kovo 18 d. 
3 vai. p.p. Leedesvilles salėje yra 
šaukiamas metinis susirinkimas.

DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo pirmininko rinkimas
3. Mandatų komisijos rinkimai
4. Praėjusio susirinkimo proto

kolo skaitymas.
Tarybos atstovų pranešimas 
Valdybos pranešimas
Kontrolės komisijos pranešimas 

Diskusijos prie pranešimu 
Naujos valdybos rinkimai 

. Kontrolės komisijos rinkimai 

. Einamieji reikalai

5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12. Klausimai ir sumanimai
Susirinkimas yra labai svarbus ir 

prašome tautiečius iš arti ir toli atvykti 
į šita svarbų susirinkimą, visiems reika
lams aptarti.

Pertho Vaidyba,

P RAN ESI MAS

Sydnejaus Lietuvių Tradicinė Ka
ziuko muge įvyks 1973 m. kovo mėn. 
4 dierm tuoj pat po lietuvišku pamaldų 
Lidcombės parapijos salėje.

Mugėje sutiko dalyvauti: 
jaunimas, sportininkai, Soc, 
Draugija ir Liet. Katalikų D-ja, 
Spaudos kioskai su 
nybėm.

Muges pelnas 
Sydnejaus Lietuvių 
lai

skautai, 
Moterų 

Beto, 
visokiom prašmat-

bus panaudotas 
Savaitgalio Mokyk-

paremti.
Tad tą dieną visi į_Kaziuko mugę.
Skautai Sv. Kazimiero diena daly

vauja pamaldose su uniformomis.

Rengėjai

SYDNEJAUS SAVAITGALIO 

MOKYKLA PRADEDA MOKSLĄ,

Kovo 4 d. 9.30 vai. prieš pamaldas 
Lidcombės Parapijos mokykloje renka
mės visi mokiniai, tėvai ir 
Visus prašome dalyvauti. 

Numatome klasę ir 
nemokantiems, todėl prašėme

mokytojai

lietuviškai 
visus vai-

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju, sunkioje ligoje mane laukusiems ligoninėje, 
o taip pat pareiškusiems užuojautą ir linkėjimus pasveikti; p.p. Arams - 
Aseviciams, S. Baltramiejūnienei, O. Baravykienei, O. Baužienei, K. 
Bitinienei, p.p. DaniŠkevičiams, L Darienei - Daudarienei, p.p. Dryžame 
(senj), J. Gaižauskui, A. Gudaitienei, p. Ivinskienei, V. Jankui, E. Kar- 
velienei, N. Liutikaitei, Mrs. D. Miller ir John Miller iš Brisbanės, T. 
Vingilienei, L. Zalagienei ir G. Zenkevičienei. Taip pat nuoširdi padėka 
visiems artimiesiems, draugams ir klijentams, kurie mane ligoje paguodė 
ir vienu ar kitu būdu man ligoje pagelbėjo.

Cove, Long Beach ir 
paplūdymtuose. Is jų.

šeimų puikiai

PAS CANBERROS LIETUVIUS 
"PALANGOJE” ,

Didokas skaičius Canberros lietuvių 
pradėjo kurtis Didžiojo Vandenyno pa- 
krantyje North 
Bateman’s Bay 
apie dešimt gausesnių šeimų puikiai 
įsirengė' gan patogias vilas; kuriose pra
leidžia savo atostogas ir ilgesniais 
savaitgaliais atvažiuoja atsigaivinti jūros 
gaivinančiame vandenyje. Šiais metais 
ir man teko ilgesnį laika, pagyventi jų 
šeimoje ir patirti jų draugiškų tautinį 
nuoširdumą. Buvo man sudaryta proga 
pažvejuoti atviroje jūroje ir su nemažu 
laimikliu žuvies prisidėti prie tradicinio 
“Barbeque”.

Tuo pat metu teko matyti ir dau
giam atvykusių atostogautojų iš Victo- 
rijos ir iš Sydnejaus. Sydnėjiškė sportinin
ke Danutė Andrfejūnaite buvo apsistoju
si pas p. Birute, Palubinskienę, kurios 
nepaprastu darbštumu yra išpuoštas skly
pas gražiomis gėlėmis, puikia meniškai 
padaryta mūrine tvorele ir labai sko
ningai, priešakyj statomo namo, pasta
tyta iš jūros akmenų statula, kuri vaiz
duoja palinkusią, moterį,lyg iškilusią Sis 
vandenyno, o po jos kojomis nulupusią 
paukšte, ir staugiantį jūros šunį - ronį. 
Turint galvoje šių dienų modernišką 
meną tenka pripažinti, kad kūrinys yra 
padarytas gan vykusiai su plačia vaiz
duote ir tenka priskirti prie mozaikines 
reikšmes darbų.

Tautiečiai tarpusavyje labai gražiai 
sugyvena talkininkauja prie statybos dar
bų, ir savo laisvalaikius praleidžia 
bendrame subuvime, vaišindamiesi jurų 
laimikiu -svečia. žuvimi ir skania lietu

viška gira bei šaltu alučiu.
Jau iš pirmųjų dienų, gal prieš 

dešimt metų pirmieji įsikūrę It'autieciai 
šią vietą pavadino “Palanga” ir kaip 
teko patirti, kad tas pavadinimas duotas 
ne biznio sumetimais, bet grynai patri- 
jotinių jausmųvadovaudamiesi.

Tik išsukus iš Pacific Highway link 
Long beach ant stulpo yra prikabinta 
keletą lentelių su nurodyta kryptimi kur 
važiuoti, kaip Long Beach, North Cove 
Beach, Y.M.C.A. Clubs ir tarpe jų yra 
rodyklė lietuviška užrašyta “PALANGA” 
Reiškia tąja kryptimi važiuodami atsi- 
rasite lietuvių apgyventoje vietoje ant 
Pacifiko krantųgrazlame Eukaliptųmiske.

Be atostogaujant man kilo mintis 
iškelti pasiūlymą ar nevertėtų Sydnejiš- 
kiams bent vieną kartų suruošti Jūros 
Dienų šioje gražioje, lietuviais apgy
ventoje vietoje, "Palangoje”.

As tikiu, kad nemažai atsirastų 
norinčių tautiečių pamatyti tą, vietovę, 
aplankyti savo prietelius, pasigerėti gra
žiais papludymiais, kartu atsigaivinti 
skaidriame vandenyje ir patirti musų 
mielų tautiečių vaišingumą.

V. Miniotas

***

VATIKANO — IZRAELIO DIALOGAS

Grįžusi iš pasimatymo su popiežium Pau
liu VI Izraelio min. pirmininkė Meir pa- 
reškė, kad dialogas vykęs gana įtemptoje 
atmosferoje. Esą popiežius iš karte paklau
sęs, kodėl žydai, tiek daug kentėję, dabar 
patys yra tokie žiaurūs. Tas iš karto už- 
pykdęs Meir ir ji. akių nenuleisdama, atsa
kiusi: „Mes prisiekėme, kad žydai daugiau 
nebus gabenami į dujų kameras ir kad ne
bus daugiau žydų pabėgėlių“.

Pasikalbėjimas visą laiką buvęs įelekt
rintas, bet nei viena pusė neperžengusi 
mandagumo ribų. Pabaigoj popiežius padė
kojęs už pavyzdingą Šventųjų vietų globą 
Izraelyje. Ortodoksiniai žydų sluoksniai 
šiame pasimatyme įžiūrį Izraelio pažemini
mu. išreikalauja klausimą diskutuoti žydu 
panlamente. rv T. , ,,Is Eur. Liet”

Ona Meiliūnienė

KIEK SUŽINOJAU!
Literatūros-muzikos, 

juje rengimo 
Vakaro’ Rengimo Komisijos 
(11.18) 
stadiją.

vakaro Sydnė- 
darbai, po . paskutiniojo 

posėdžio 
perėjo į konkretaus vykdymo 

Vakarui nustatyta galutine 
data - 1973. VI.8 (sekmadienis) ir išnuo- 
muota jauki Ukrainiečių (senoji) salė. 
Detališkai aptarta ir vakaro programa - 
tikrai įvairi ir turtinga: sale vietinių 
literatūrinių pąjegų kūrybos, bus pagerbti 
musų klasikai: Balys Sruoga (25 metai 
nuo jo mirties), V. Mykolaitis-Putinas 
(80 m.a. jubiliejus) ir musų ilgaamžis, 
90 metų sulaukęs Mykolas Vaitkus. Šių 
klasikų kūryba skaitys Sydnejaus stip
riausios teatralinės pajėgos - vyresnė- 
sės ir jaunesnėsės kartos artistai. Muzi
kinėj daly pasireikš jau žinomi ir dar 
visai nauji talentai (daugiausia jauno
sios kartos).

Šiao proga tenka pasidžiaugti, kad 
dabartinė dinamiškoji lit. vakaro-koncer
to rengimo komisija (susidedanti iš skau
tų židiniečių ir literatu) neketina savo 
darbą, baigti šio vakaro surengimu, o 
savo darbą tęsti, gilinant Sydnejuje 
lietuvišką kultūrinę vagą. Po šio “senų
jų” vakaro bus artimiausioj ateity ren
giamas kitas. Šio pagrindinę programą 
sudarys mūsų jaunieji poetai, kurių 
Sydnejuje turima jau apie šešis (kai kurie 
iš jų rašo tik angliškai) Taigi, mielieji 
jaunieji, jau dabar žadinkit savo mūzas!

***
Teko patirti kad dail. Leono Urbono 
27 ”vieno-vyro” parodu tik“ viena

individualiniai paro-

is 
buvo Melbourne ir ta pati prieš 9 metus. 
Ar ne metas būtų pasirodyti Melbourne? 
Urbonas ruošiasi
dai į Melbourną, tik dar nenustatytas 
laikas. Bet pirmosios kregždes jau Mel
bourne ir kas nori gali jas pamatyti 
South Yarra Gallery grupinėje parodoje.

Praeitais metais Sydnejuje jis 
turėjo tris parodas, Šiais metais užteks 
vienos, žada būti apie spalio menesį. 
Ar Urbono energija sumažėjo? Ne! Jis 
kas dvi savaitės laiko išstatęs naują kuri
ni Woollahra Galerijoje “stock-room’e” 
kur kiekvienas gali pamatyti ir įsigyti.
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