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ATOSLŪGIS IR UŽDANGA
Pastarųjų menesių partijos ideo

loginė ofenzyva ok. Lietuvoje, ypač 
metodiškas menų, bei spaudos “gry
ninimas”, yra glaudžiai susijusi 
su bendrąją sovietine politika Europos 
politiniame “atoslūgyje”. Maskvoje 
džiaugiamasi kai kuriais tarptautiniais 
politiniais laimėjimais, bet, kartu, 
vis labiau baiminamasi, kad “atos- 
slūgis” prąkiurdinsias geležinę už
danga. Si baimė ryškiai atsispindi 
sovietiniuose straipsniuose, puolan
čiuose Vakarų pasiūlymus, kad esmine 
“atoslūgio” dalimi turėtų būti lais
va ihformacijos tėkmė tarp kraštų 
“su skirtingomis visuomeninėmis 
sistemomis”. Staj, Raud. armijos 
laikraštyje “Krasnaja zvezda” (1972. 
XI.16) žinomas partijos teoretikas 
V. Platkovski perspėja, kad “įvairių 
politinių ir ekonominių .rysiu tarp 
dviejų skirtingų- sistemų valstybių 
išvystymas skatina imperialistų vil
tis ideologiniam sabotažui socialistų

POGRINDŽIO SPAUDA

Vasario 20 dienos “The Washing
ton Post” patalpino įdomų Murray 
Seager’io straipsni “Soviets Ham
string Dissident^ Publication” 
(Sovietai Pakerta Šaknis Disidentų 
Leidiniui), kuris duoda išsamu vaiz
dą apie paaštrėjusių KGB kova prieš 
pogrindžio “samizdat” spauda. Po
grindžio šaltiniai praneša, kati esą 
1971 m. gruodžio pabaigoje Sovietu 
Sąjungos KP Centro Komitetas įsake' 
KGB sutriuškinti pogrindžio spauda, 
ypač “Einamųjų Įvykių Kronika”. 
Kratų, apklausinėjimų ir suėmimu 
banga prasidėjo 1972 m. sausio men. 
ir nusiaute viens nuo kito taip toli 
esančius miestus kaip Lvovu Ukraino 
je, Novosibirską. Sibire ir Vilnių 
Lietuvoje. įtariamųjų pogrindžio 
spaudos veikėjų ir su jais ryšius 
turinčiu užsieniečių sekimas buvęs 
sustiprintas. Pagal pogrindžio šal
tinius, kai kurie "samizdato'' veikėjai 
buvę suimti, “bet nepatys svarbieji” 
Nežiūrint viso to, sausio, kovo ir 
gegužės mdn. išėjo Kronikos 23,24 
ir 25 laidos, aprašydamos KGB akci
ją, paduodant agentų ir jų aukų, pa
vardes.

Po Prezidento Nixono vizito 
Maskvoje kova su “samizdatu” dar 
labiau paaštrėjo. Buvo areštuotas 
Piotr Yakir, garsaus Raudonosios 
Armijos generolo, nužudyto per Sta
lino “čistkas”, sūnus. Kronikos 26 
laida su Yakiro arešto aprašymu pasi
rodė liepos - rugsėjo laidoje. Kaip 
paprastai, toje laidoje taip pat buvo 
duoti aprašymai areštų ir teismų Uk
rainoje, Lietuvoje, žydų pastangų 
išemigruoti į Izraelį ir pan.

27-ji laida pasirodė lapkričio 
men., kelias savaites pavėlavusi, 
mažesnes apimties negu paprastai, 
kas liudijo, kad KGB akcija buvo 
dalinai sėkminga. 28 laida, numatyta 
išleisti 1972 m. gale, nepasirodė. 
Kai kurie pogrindžio šaltiniai daro 
užuominas, kad Kronikos spausdini
mas turės būti sustabdytas kuriam 
laikui. “Kova yra baisiai nelygi”, 
sako pogrindžio šaltiniai. “Musu 
yra tiek nedaug ir mes negalime 
kovoti prieš tokį aparatų kaip KGB”

Šalyse sustiprinti”. Platkovskio 
apskaičiavimu, vien Vakarų Vokietijo
je veikia 110 “ideologinio sabotažo 
centru”. JAV-be’se jų 170, Kanadoje- 
30, ir gausybė kitose salyse. Jis 
tvirtina, kad “ideologiniame fronte 
nėra, ir negali būti, ramybės. Idėjų 
ir klasių kova tarp abiejų sistemų 
tęsiasi ir vyks ilęi visiškos komuniz
mo pergalės”. Šiandieninio antiko
munizmo tikslus ir taktikų aprašo 
įtakingas partinis profesorius L 
Voroncovas teoretiniame žurnale 
“Komunist Moldavii ” (1972, 11

Nr.). Pasak jo, Vakarų antikomunistai 
“siekia sukurti psichologinį klimatą, 
kuriame sugriauti masių sąmonės 
socialiniai ir psichologiniai pamatai, 
pažiūros imtų byrėti, ir atsparumas 
buržuazinei ideologijai butu praras
tas”.

***
TSRS Ministrų, Tarybos Pirmininkui 

LTSR Molėtų, raj.
Stirniir parapijos tikinčiųjų 

PAREIŠKIMAS
Spaudoje nuolat pasirodo skai

tytojų signalai dėl įvairių trūkumų 
kultūriniame ir buitiniame aptarna
vime, į kuriuos tarybinė valdžia vi- 
sada atsiliepia, Religiniame gyveni
me, mes, tikintieji, nuolat patiriame 
ne tik trukumus, bet ir varžymus. 
Mums, tikintiesiems, negalint dėl tų 
varžymų pasisakyti spaudoje ir tuo 
pačiu tylint, gali susidaryti ispūdis, 
kad mes tu. varžymų ir nejaučiame. 
Todėl mes kreipiamės i Jus, Ministrų 
Tarybos Pirmininke.

Religija netikinčiam žmogui at
rodo visiškai bevertis ar net žalingas 
dalykas, o mums, tikintiesiems, ji 
yra svarbus dalykas. Religijos prak
tikavimo varžymai mums yra skau- 
dėsni, nei medžiagines skriaudos.

Religija praktikuoti yra būtini 
kunigai. Kadangi valdžia apriboja 
kandidatų priėmimų į_ Kunigų semina
riją, tai išventinama l kelis kartus ma
žiau, negu jų kasmet numiršta. Jau 
kelios parapijos neturi savo kunigo 
ir dėl to nukenčia tūkstančiai tikin
čiųjų religiniame gyvenime. Nepai
sant kunigų trūkumo, vis daugiauJtu- 
nigu yra baudžiami kalėjimu už tai, 
kad tėvų prašomi, bažnyčioje vai
kus mokė tikėjimo tiesų. Praeitais 
metais (1970 m.) rugsėjo mėn. buvo 
nuteistas kalėti Molėtųraj. Dubingių 
klebonas Antanas Šeškevičius, o 
š.m. lapkričio mėn. nuteisti dar du 
kitu vyskupijų kunigai, ių atlikusiam 
savo bausmę kun. A. Šeškevičiui 
neleidžiama dirbti parapijoje.

Remdamiesi tarybine Konstitu
cija, garantuojančia sąžines laisvę, 
mes prašome, kad minėti religijos 
laisvės pažeidimai būtu atitaisyti 
ir ateityje nepasikartotų, būtent: 

xl. Leisti dirbti parapijoje kun. 
A. Šeškevičiui.

2. Paleisti iš kalėjimo nuteistus 
kunigus.

3. Netrukdyti kunigams bažny
čioje vaikus mokyti tikėjimo tiesu.

4. Netrukdyti Kunigų seminari
jos vadovybei priimti mokytis vi
sus norinčius tapti kunigais.

Tikimės, kad tarybinė valdžia 
laikysis savo Konstitucijos ir mūsų 
prašymus patenkins.

Nuotraukoje §v. Onos ir Bernardinų bažnyčios Vilniuje.

DIDŽIOSIOS DIENOS MELBOURNE
Ignas Alekna.

įvykiai, kurie tenka gyvenime 
patirti, vieni greit nueina užuomarson 
ir apie juos niekas ir niekad nebeuzsi- 
mena, o kiti savo nepaprastumu ir 
reikšmingumu, pasilieka neužmiršta
mais ir yra tarsi atrama bei pavyzdys 
ateities gyvenimui iš kurių semiamės 
dvasinės stiprybės, rikiuojame savo 
darbus bei lyginame atsiekimus.

Tokiu nepaprastu ir reikšmingu 
įvykiu Melbourne buvo Pasaulinis 
Eucharistinis Kongresas, kuriame 
dalyvavo daug aukštų bažnyčios dig
nitorių: kardinolų, arkivyskupu, vys
kupų, prelatu, kunigų, vienuolių ir 
pasauliečių iš viso pasaulio kraštų.

Mums Australijos lietuviams, ypač 
melbourniečiams, šis Kongresas tuo 
reikšmingas, kad turėjome svečiais 
mūsų gerb. vyskupus V. Brizgį ir A. 
Deksnį, gerb. prelatus L. Tulabą, J. 
Balkuną, P. Celiešių, kunigus Mar-

Sį pareiškimų pasirasė 190 tikin
čiųjų ir 1972 m. balandžio men. pra
džioje pasiuntė TSRS Ministrų Tary
bos Pirmininkui. Atsakymui gauti prie 
pareiškimo pridėtas adresas:

Lietuvos -TSR, Molėtų raj.
Stirnių past., Mindūnų kaimas 
Jonas Lipeika

(Lietuvos Kataliku Bažnyčios Kro
nika Nr. 2).

(ELTA)
***

tinku, Santarą, Šakalį ir 
kius bei pasauliečius

kitus dvasiš- 
iŠ J.A.V., 

Romos, Kanados ir kitų valstybių. 
Kadangi Kongreso dienos sutapo su 
musu Nepriklausomybės Atgavimo 
55 metų sukakties minėjimu, tai 
aukštųjų svečių dalyvavimas jame 
teikė išskirtina atvejį, kuris musų 
gyvenime vargu ar kada pasikartos.

Nesiimu rašyti čia apie Eucha
ristinį Kongresą, kurio plati progra
ma; įvairios pamaldos, parodos, pas
kaitos, koncertai buvo įvykdyti per 
12 dienų. Čia tik noriu suminėti 
Kongreso metu įvykusius lietuviškus 
parengimus ir paties Kongreso paren
gimus, kuriuose lietuviai buvo gau
siai atstovaujami. z

SVEČIU SUTIKTUVĖS

Vasario mėn. 16 ir 17 dienomis 
Tullamarine aerodroman rinkosi 
tautiečiai sutikti aukštųjų svečiu. 
Moterys daugumoje buvo pasipuošu
sios tautiniais rūbais, todėl lietu
viai ypač skyrėsi iš kitų laukusiųjų. 
Dalis svečių vyko į Lietuvių Na
mus, kuriuose buvo paruošti pusry
čiai, kiti laikinųjų šeimininkų buvo 
parsivežti į savo- namus.

(Nukelta į 6 pusi.)
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PAKELKIME GELEŽINĘ 
UŽDANGĄ,

Tokia antraštė pasirodė Akira
čiuose Vaclovo Šliogerio straipsnis 
(pr. m. spalio nr.). Kadangi tame 
straipsnyje jis paliečia ir “Mūsų 
Pastogę”, kaip kaltininkę tos geleži
nės uždangos, tai jaučių pareiga, šioje 
vietoje atsakyti p. V. Šliogeriui.

V. Šliogeris tame straipsųyje 
rašo kad tarp Lietuvos ir išeivių lie
tuvių, yra sukurta uždanga, kurią 
inspiruoja konservatyviai nusista
tęs senimas. To senimo įtakoje mū
sų spauda šykščiai duoda žinių iš 
Lietuvos. Dauguma pateikiamų zui
nių esą negatyvios, specialiai iš
rankiotos iš spaudos Lietuvoje, pa
čios blogiausios. Ir tokiu pavyzdžiu 
jis pristato “Mūsų Pastogę”.

V. Šliogeris žino, kad Lietuva 
yra okupuota, kad tenai nėra nei žmo
nių judėjimo laisvės, nei spaudos ir 
žodžio laisvės, nei, susirinkimų ir 
sąžinės laisvės, pagaliau nėra visų 
pripažintos žmogaus teisių laisves. 
Tų elementarinių teisių neturėjimas 
socialiniame gyvenime reiškia ver
giją. Kas gali būti gera vergijoje^ 
ponas įŠliogeri?

Ka_ mes žinome apie Lietuvos 
žmones, apie jų gyvenimą? Tik tiek, 
kiek yra leista mums žinoti. Ką z’ino 
Lietuvos žmonės palys apie save ir 
apie mus? Tik tiek, kiek yra jiems 
leista. Kas žino Telšiuose, Pane
vėžyje, Biržuose apie Kalantos 
susideginimą, apie Kaune vykusias 
riaušes, apie Andriuškevičiaus ir 
Stonio mirtis? Retas, ir tas bijosi 
kalbėti. „

Bet V. Šliogeris randa gera ir 
vergijoje, girdi mokslo prieinamumo 
pagerinimas, sveikatos ir medicinos 
pagalbos išplėtimas, krašto plati 
elektrofikacija, stambią įmonių staty-l 
ba, miestų išplėtimas ir kt. Žodžiu 
visa tai, ka( girdime Sovietu propa
gandoje. Bet ar tas daroma Lietuvos I 
labui, ar Rusijos imperijos sutvirti
nimui, kad nepriklausomą. Lietuvos 
ūkį sugriovus ir pririšus ji 
prie "matuškos" Rusijos, tai p. Slio- i 
gėris apie tai nieko nežino ir nesvars- I 
to.

Reikia sutikti, z’inomas faktas, g 
kad Sovietai tiek pačioje Rusijoje, g 
tiek savo pavergtuose kraštuose turi Į 
keliolikos propagandai, turistams skir- 1 
tų,graziai įkurtų institucijų ir vietor I 
vių, kurias ir rodo, ir ras'o apie jas I 
ir filmuoja. Čia verta prisimint 
Australijos buv. imigracijos ministeri 
ir vėliau opozicijos vada, Mr. Cald
well, kuris anais metais grizęs iš I 
Rusijos taip viską tenai išgyrė’, kad 
jam pačiam Australija pasirodė tik I 
“Billy Country”. Tai visai supran
tama, jį tenai pavėžinėjo po įvairias I 
tam paruoštas vietas ir institucijas, 
parode statistiką ir jis patikėjo, kad 
tai kaxjis mate yra visoje Rusijoje. I 
Tą patį matome ir su Romos aukštais 
dignitoriais, kurie specialiai suregi- į 
suotose pamaldose pamate pilnas I 
bažnyčias žmonių, ir kurie turėjo 
progos patys pasikalbėti su KGB ku I 
nigais; jie jiems pasakė, kad Rusi- I 
joje yra pilna religijos laisvė, parode' I 
konstituciją, ir to užteko kad padorūs 
žmonės patikėtų.

Jei p. Šliogeris nori tikėti So- I 
vietiška propaganda, jo dalykas, jis 
gali tikėti, c'ia jam niekas to nekliu- I 
dys. Bet jis negerai daro kaii.prade- I 
da dėlto įžeidinėti mūsų tauta, ir pre- I 
zidento A. Smetonos atminimą. Jis I 
ten pat rašo: “Man atrodo, kad vakarų I 
demokratijos idėjos dar nesugebėjo I 
atsverti musų, tautiečiams, ketvirtos I. 
eilės baudžiauninkų palikuoniams.! 
įskiepytos pono, viršininko ar 
baimes ar paklusnumo. Man 
prisimina A. Smetonos seniai 
sakytos mintys, kad tauta tai 
lės, ir jas ganyti reikia užsiauginti I 
tam tikra, skaičių vaduku ( jam paklus-i 
nių), kurie jo nurodymais ganys musų j 
tautą”.

Kiek liečia musų tautą čia Slio- I 
gėris piktai su ironija žemina ją, i 
laikydamas baudžiauninkų palikuo- ’
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Romos svečiai ir bydnejaus lietuviai pasitiKę svečius v
Iš k. i d. sėdi kun. P.. Martuzas, prel. L. Tulaba, vysk. A. De snys , prel.
Celiešius ir kun. P. Butkus. Auotrauka Pužo.

NEDARYKIT IS PUSANTRO METRO 
TRIJŲ METRU,

“Mūsų Pastogėje” 7-tam numery 
1973.2.19 p- Straukas papildė ir 
atkartojo Agnės Lukšytės rašytus 
žodžius “Tėviškės Aidų” Nr. 2. 
Mums labai Įstrigo žmonių interpre
tacija veikalo “Pusantro metro”, 
kurį mes pastatėm jaunimo pasiro
dyme Sydnėjuje. Atrodo, kad musų 
vyresnieji - ‘senimas’- yra paskendęs 
šių, laikų sexo tinkle ir nematydami 
realybės, sexą randa ir ten kur jo 
nėra. Mums juokas ima, kai skaitome 
“Ateina stovyklos vadovas su bonka 
rankoje, įsitraukia viena,, mergaitę 
į savo palapinę. Ji grįžta verkdama - 
žiūrovas supranta kad stovyklos 
vadovas ją išprievartavo”. Čia norė
tųsi pakeisti, kad ne “žiūrovas su
pranta, bet dar aiškiau pasakius ‘mus 
senimas supranta’.

Kai statėm si veikalą mums net 
į galva neatėjo tokia mintis kaip da
bar visur rašoma. Norim išaiškinti 
turinį taip kaip buvo: Jaunimas sto
vykloje linksmai leidžia laiką bedai
nuojant ir bešokant. Jie sugalvoja 
išeiti į mišką ir jiems iškūrus, sto
vyklos vadovas išeina iš palapinės 
ir pyksta ant “Šių dienų jaunimo”, 
kuris nesilaiko tvarkos. Norim pa
brėžti, kad jis nebuvo “ištvirkęs 
girtuoklis”. Jiems grizus jis stovyk
lautojus iškolioja, kad jie nesilaiko 
tvarkos, 
kingas už juos, 
turi būti 
“dragų” 
tu viškai. 
piktas eina lauk. Prieš Įeinant į 
palapinę jis dar staigiai atsisuko 
ir permetė aki per stovyklautojus. 
Dvi merginos ji išeinantį besišaipy- 
damos sekė is paskos. Kai jis atsisu
ko? jis pamatė vieną iš' jų ir ją nu
tvėręs išvedė lauk; Ne išprievartauti, 
kaip jus visi supratote, bet nubausti 
ja išdroždamaš jai pamokslą. Atro
do, kad jaunimas statė veikalą su 
švaresne galvosena, negu mūs žiūro
vai turėjo. Taip pat negalima inter
pretuoti, kad stovyklos vadovas buvo 
‘ištvirkęs girtuoklis’ tik todėl, kad 
turėjo alaus bonką rankoje. Tam 
pašnekesy tarp stovyklautoju ir jų vado
vo / 
kad stovyklos vadovai 
yra stovyklautojams tinkamais pa
vyzdžiai s.

Jis pabrėžia, kad jis atsa- 
kad jie visuomet 

blaivūs, negali vartoti 
ir visur turi kalbėt lie- 
Pasakęs “labanakt” jis 

eina lauk. Prieš

Autorius kaip tik norėjo parodyti, 
ne visuome t

niais, jis primeta musu, viduriniajai 
kartai lepšiškumą, stoka ryžtingumo, 
nedrąsa, ir apatiją. Dėl to,žinoma, 
netenka ginčytis su Šliogeriu, tenka 
tik stebėtis.

Kiek liečia A. Smetonos pareis'- 
kimą. , sunku patikėti jo tikrumu, kad 
prezidentas butą būvąs toks ciniškas 
savo tautos atžvilgiu ir neslėptų, tų 
savo minčių nuo adjutanto.

am.
***

Prie ko ir ta ‘aukšta moralė’ ki
šama pono B.S. į tą patį, ‘maišą . 
Nuo kada lietuviai ieško mūsų isto
rijoj liudijimų, kad mes lietuviai esa
me ‘aukštos moralės’ žmonės. Visur 
galima rasti ir tokių ir tokių žmonių. 
Galim tik tą pasakyt,, kad mūsų vyres
nieji mums ne visur ir nevisada stato 
‘aukštos moralės’ pavyzdį. Taip pat 
jaunimui visur priduriama, kad jei 
pats nematei, negirdėjai geriau ty
lėk. Mes norim tą priminti ir p. B.S., kai 
kuris pats nebuvęs Sydnėjuje, ne
matęs ir pats negirdėjęs šio veikalo 
drįsta kritikuoti. x

Nei autorius, nei režisoriai, nei 
artistai neturėjo minties, kad šiame 
vaidinime yra įpintas išprievartavi
mas ir girtuokliavimas. Sis veikalas 
bus atspausdintas “Tėviškes Aidų,” 
priede “Verpetuose”. Jei kam įdomu 
prašom paskaityti.

dalyvavusių: 
, Vita Bardauskaitė, 

>, Auksė Stankevi- 
Neverauskaitė, Rūta 

Bruno Sobeckis, Romas 
Rima St augaitė, Milda 

Valdonė Mikeliunaitė, 
, Sonja Fišerytė, 
R. Fišeris, V. Adu- 
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Parašai vaidinime 
Rasa Kubiliūtė 
Margarita Deckytė 
ciutė, Daina 1 
Bielskytė, 
Vieraitis, 
Staugaitė, 
Audrė Bielskyte 
R. Stankevičius, 
tavičius, Brigitta Paul, Birutė Miku- 
žienė (A.L.B. Valdybos Kultūros 
narė), Algis Straukas, A. Bernaitis 
(A.L.B. Valdybos pirm.), Linas Var
nas, Yanky (Viktoras Kaminskas) 
R. Sobeckis, R.M. Kalikas, Jūratė 
Venciutė ? Gintaras Kubilius, Nijolė 
Venciutė, Irena Bielskytė, Linas 
Kubilius.

***

Trijų Kryžių paminklas Vilniuje 
buvo viena pirmųjų okupanto auka, 
bolševikai jį nugriovė vos tik su
grįžo į Lietuvą.

LIETUVOS KOVA SU TRECIUOJU 
REICHU DEL KLAIPĖDOS 

KRAŠTO NUO 1933 IKI 1939 METU,

Lietuvos literatūroje dar niekas 
nėra parašęs ir atspausdinęs istori
nio veikalo apie Lietuvos respublikos 
kovą su Hitlerio Vokietija dėl Klai
pėdos iki to krašto atplėšimo nuo 
Lietuvos. Tai yra žymus trukumas, 

i is kitos pusės yra atspausdinti 
keli veikalai apie Lietuvos pareigūnų 
veiklą, kuri privedė prie Lietuvos 
okupacijos rusais.

Šiandien tenka visiems pasi
džiaugti Dr. Martyno Anyso, Toronte, 
darbu, kuris užpildo šį trūkumą. Vei
kale paduodama tikslių žinių kaip 
abiejose pusėse šita kovo buvo ve
dama, kuri privedė 1939 m. kovo m. 
22 d. prie Klaipėdos krašto atplėšimo 
nuo Lietuvos ir prijun gimo prie Vokie
tijos. - - -

Veikalo autorius iki 1929 m. tar
navo Lietuvos pasiuntinybėje kaip 
pasų, skyriaus sekretorius ir attachė' 
Berlyne, vėliau kaip konsulas Ham
burgo konsulate ir 1934 m. buvo per
keltas kaip patarėjas i gubernatūra 
Klaipėdoje ir čia išbuvo iki Klai- 
~ėdos krašto atple’simo nuo Lietuvos. 
~į laika pertraukė tik 1935 m., kai 
jis metus buvo Bruvelaicio direktori
jos narys. Tokiu budu jis yra liudi
ninkas visai eilei gubernatorių, direk
torijų ir krašto seimeliu veikimo. Tai
pogi pergyveno visa Trečiojo reicho 
oro bangomis pravestą antilietuvišką 
propagandą ir grąsinimus lietuviams - 
klaipėdiečiams. Veikalas pasižymi 
dar tuo, jog jis duoda Centro vyriau
sybės pareigūnų, kurie aktyviai veike 
šitoje kovoje, charakteristiką is 
Klaipėdos taško. Taip pat charakteri
zuojami ir kai kurie priešingos pu
ses vadai, kiek jie šitoje kovoje 
pasireiškė.

Veikalas yra parašytas tuojau po 
paskutinio karo emigracijoje, taigi 
prieš 25 metus iš turimų užrašų ir 
atminties ir liko nesunaikintas iki 
šios dienos. Jis buvo parašytas labai 
objektyviai, pasikalbėjimai daugelyje 
atsitikimų paduoti sutrumpintai žo
diškai. Veikalas dabar tik perrašo
mas.

Veikalas atidengs dali Lietuvos 
praeities, kuri dar nėra apšviesta 
literatūroje. Jis bus apie 300 psl. di- , 
dzio. Veikalo išleidimas, kaip bend
rai žinoma, nėra pelningas, nes 
spausdinimas yra brangus, o tiražas 
mažas.

'Todėl kreipiąmies į lietuviška 
visuomenę su prašymu autoriui pa- ' 
dėti finansiniai, rėmėjais ir garbes 
prenumeratoriais. Jų pavardes bus 
atspausdintos pačioje knygoje.

Dr. M. Anysas, Toronto 3, Ont.
292 Indian Road, Canada.

***
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”S.Ž.” Redakcijos Pranešimas
Prašom ALSS Adelaidės, Mel

bourne ir kitu skyrių valdybas kuo 
greičiau atsiusti savo metines veik* 
los planus. Taip pat prašome siųsti 
kronika, iš jūsų veiklos.

Ypatingai prašome,.. Melbourne 
skyriu teikti Žinias apie sekanti 
Studentu, Suvažiavimų Melbourne.

Pereitais metais nemažas Aus
tralijos lietuvių skaičius baigė aukš
tuosius mokslus. Graduacijos cere
monijos vyksta pradžioje šių metų. 
“S.Z.” redakcija labai laukia apie 
graduantus biografinių žinių ir jų nuo
traukų. ALSS skyrių valdybos, o kur 
jų nėra, tai aktyvesnieji studentai 
prašomi pasirūpinti, kad nei vienas 
graduantas nebūtų pamirštas.

Burning Paims iškyloje. Iš Jc. V. 
Vilidnaite, V. Laukaitytė, E. Zižytė, 
L. Karpavičiūtė, G. Viliūnaitė, R. 
Maksvytytė, R. Badauskas. Nuot. 
V. Maksvytytės.

ALSS SYDNĖJAUS SKYRIAUS 
KRONIKA -1973 M.

Sausio 28 d. Skyriaus valdybos 
posėdis. Nutarta abiturientu iniciaciją 
(krikštą ) pravesti Jenolan Caves va
sario 24 - 25 d.

Vasario 17 d. Skyriaus valdybos 
posėdis. 1. Iškelti pasiūlymai suda
rymui metinio veiklos plano. Nuspręs
ta kad skyrius šiais metais Studentų 
Balių rengs liepos 21 d. Bankstowne. 
2. Paulius Kabaila (iždininkas) pra
nešė’, kad ALSS Sydnėjaus skyrius 
padarė $609.80 pelno per studentu 

suvąživiaimą Sydnejuje.
Vasario 18 d. Iškyla į Burning 

Paims. Keliolika studentų dalyvavo 
10 mylių pasivaikščiojime nuo Lily- 
vale stoties (30 mylių,nuo Sydnėjaus) 
iki Burning Paims pliažo.

Kelione per uolas ir patvinusius 
nuo lietaus slėnius buvo sunki ir 
nelabai maloni. Iškylautojai kentėjo 
ir nuo siurbėlių, kurios įkyriai puolė.

Vasario 24 - 25 Studentų irarbitu- 
rientu iškyla i Jenolan Caves. Vasa
rio 24 d. apie 12.00 vai. į garsiąja 
turistine vietove - Jenolan Caves, ku
ri yra 117 mylių nuo Sydnėjaus, su
važiavo keturiolika studentų ir 
penki abiturientai. 2.30 vai. p*p. 
ivyko bendras studentų susirinkimas 
ir diskusijos. Daugiausiai kalbėta 
del skyriaus metines veiklos progra
mos. Iškelti pasiūlymai dėl fuksų inicia
cijos. Ričardas Bukevicius buvo iš
rinktas pravedimui krikšto apeigų.

4.00 - 6.30 vai. p.p. vyko pasi
vaikščiojimas nepaprastai gražioje 
gamtoje ir vėliau ekskursija per gar
siuosius Jenolan Caves požeminius 
urvus. Požemio urvai ir erdvios tuš
tumos su pačios gamtos išpuoštais 
spalvuotais ornamentais sudarė’ labai 
didelį įspūdį. 6.30 vai. Iškilmingi 
pietūs Jenolan Caves House. ALSS 
Sydnėjaus Skyriaus pirmininke Violeta 
Bitinai te pasveikino dalyvaujančius 
abiturientus: - Roma Maksvytytę, 
Adį Karpavičių, Vyta, Leverį, Linų 
Adomėnų ir Jonų Šliogerį. Kiekvienas 
abiturientas ture'jo atsistoti ir pasa
kyti kokia mokslo šaka yrapasirinkęs 
studijuoti, o taip pat pasisakyti kodėl 
nori įstoti į ALSS. 8.00 - 12.00 vai. 
įvyko fuksų iniciacija - krikštas.

Vasario 24 d. 8.30 vai. Pusry
čiai Jenolan Caves House. 9.30 - 12 
įvyko bendras pasilinksminimas, o 
vėliau vėl ekskursavo po poz'eminius 
urvus. Keletas tinginių pasilikę 
,Jenolan Caves House z’aide stalo 
tenisą. 12.00 vai. Pietus. 1.00 - 
3.00 vai. Iškilautoipi išvažiavo iš 
Jenolan Caves.

NAUJIENOS IŠ MŪSŲ. GYVENIMO

DALIA ADOMĖNAITĖ Š.m. va
sario 17 d. atšventė savo 21-ji gimta
dienį savo tėvų namuose, Eppinge. 
Jos sveikinti susirinko gausus būrys 
studentų, kurie maloniai linksminosi 
iki paryčių. Dalia šiais metais 

Westmead Tacher’s College, Sydne- 
nejuje ? studijuoja diplominį kursą 
(3-ti metai). Ilgiausių metų Daliai! 

- ’ SYDNĖJIŠKIAI KELEIVIAI!
RIMAS MILAŠAS, kuris buvo pri- 

ėme^ stipendijų studijuoti mokytojų 
koledže Armidelėje (apie 250 mylių 
nuo Sydnėjaus) ir jau ten buvo nu
vykęs - staiga grįžo į Sydnejų ir apsi
sprendė mokslų tęsti N.S.W. U-te 
(Sydnejuje)* Jis studijuoja humani
tarinius mokslus. Sydnėjaus jaunimas 
džiaugiasi vėl turėdami savo tarpe 
labai aktyvų skauta, taut, šokių šo
kėją ir darbštų ALSŠ narį.

JURGIS MEILIŪNAS, Melbourne 
ALSS vice- pirmininkas šiuo metu 
vaikščioja ramentą pagalba. Jo su
žeistoje kojoje gavosi infekcija. 
Teko daryti operaciją - nupjaunant 
puse nago ir truputį kaulo, Tikimės, 
kad busimasis daktaras greitai pa
sveiks...

Jūratė ir Ted Reilly per vestuves Adelaidėje. Nuotrauka V. Ilgūno.

ELENA KIVERYTE, kuri gavo 
stipendija studijuoti mokytoju kole- 
džia, taip pat buvo grįžusi i Sydnėju 
galutiniam apsisprendimui, ar toliau" 
tęsti mokslą Lismorėje ar N.S.W. 
U-te, - ji pasirinko Lismore. Sydne- 
jaus jaunimas gailisi kuriam laikui 
netekęs grakščios šokėjos, pavyzdin
gos skautes ir ALSS Sydnėjaus sky
riaus valdybos narės. Linkime Elenai 
sėkmes studijose ir nepamiršti Sydne- 

jaus draugų!

Inž". JONAS PETRAITIS, kuris 
šiuo metu dirba kaip Assistant Blas
ting Fonman; vario kasyklose Buo- 
ganville saloje, perduoda linkėjimus 
draugams, abiturientams ir ALSS
nariams.

Jonas jau antri metai kaip išva
žiavo iš Melboumo i, Bougainville. Jo 
vienintelis ryšis su Austv lietuviais 
yra “Mūsų Pastogė’’. “S.Z.” redak
cija linki Jonui sėkmės ir tikisi kad 
jis greitai sugrįš į Australija ir vėl 
bus aktyvus lietuviškame gyvenime!

Teisininkas ALGIS RADZEVI
ČIUS iš Adelaidės persikėle dirbti 
į Attorney -General Įstaigą Canberroje. 
įdomu, kodėl Algis panoro apsigyventi 
arčiau Sydnėjaus?

***

Rūta Bielskytė Nuot. E. Žižytfes.

RYŠKIEJI VEIDAI
Laike Lietuvių Dienų Sydnejuje 

visi dalyvavę buvo nustebinti pamatę 
tokią jaupą Adelaide's šokių grupes 
vadovę. Si mergaitė yra ne tik entu
ziastinga šokių vadovė, bet ir puiki 
studentė. Tai RŪTA BIELSKYTĖ, 
gimusi 1953 m. Adelaidėje. Ji šiuo 
metu studijuoja humanitarinius moks
lus Flinders U-te. Jos vadovaujama 
šokių grupė šiais metais yra pa
kviesta šokti atidarant garsųjį Ade
laidės Festival of Arts, Festival 
salėje.

Rūta labai aktyvi skautė. Kaip 
vyresnioji skautę ji dirba su jaunai
siais skautais. Šiais metais ji numato 
įsteigti paukštyčių būrelį. Ji taip 
pat yra liet, savaitgalio mokyklos 
darželio mokytoja.

Rūta turi ir daugiau pareigų lie
tuviškame gyvenime. Ji yra aktyvi 
sportininkė - žaidžia stalo tenisą 
uz Adelaides “Vytį”. Šiuo metu ji 
yra ALSS Adelaides skyriaus pir
mininke.

Sveikiname tokia pasireiškusią 
studentę!

ABITURIENTAI *1973

, ŠARŪNAS VABOLIS
Šarūnas - gimęs 1952 m. Adelai

dėje. Jis ilgai gyveno Geduna mieste
lyje, kuris yra 485 mylios į vakarus 
nuo Adelaidės. Miestelyje yra 3000 
baltųjų žmonių, kiti gyventojai yra 
aborigenai.

Gedunoje p.p. Vaboliai turi 
moteli, restoranų, ir benzino stotį. 
Tai Šarūnas tik vėliau tegalėjo Įsi
jungti į lietuviškų gyvenimą - kai jis 
atvyko mokytis į Adelaide. Jis tuojau 
įsijungė į. taut, šokių grupę ir lanke 
liet, ^avaitgalio mokyklą.

Šiuo metu jis studijuoja gamtos 
mokslus Flinders U-te, tikisi būti 
geologu.

Nuo pereitų metu Šarūnas padeda 
Rūtai Bielskytei mokinti Adelaide's 
Taut, šokią grupę. Be to jis yra akty
vus ir kitose jaunimo organizacijose.

ALGIS JAKŠTAS

Algis Jakštas tikriausiai vienin
telis šių, metų abiturientas kuris 
yra gimęs Lietuvoje. Jis atvyko is 
Lietuvos į Australiją 1962m., būda
mas aštuonių metų amžiaus. Pradžio
je Algis gyveno Melbourne, o 1966 
m. persikėlė į Sydnejų.

Algis baigė Normanhurst Boys 
High School labai gerais pažymiais. 
Jam buvo paskirta stipendija studi
juoti William Balmain mokytojų kole
dže, tačiau jam prašant buvo leista 
ĄJgiui studijuoti Macquarie U-te. 
Čia jis pasirinko istorijos ir socialo- 
gijos mokslus. Jis gauna stipendiją 
(teaching).

Algis yra rlabai aktyvus skautų 
organizacijoje.Šiuo metu jis yra Gedi- 
mino draugovės adjutantas. Laike 
25-metu. Jubiliejinės stovyklos Algis 
davė skauto vyčio įžodį.

Linkime Algiui sėkmės moksle 
ir gyvenime!

PLETKAI IŠ NAUJOSIOS GVINĖJOS

Melbourniškis lakūnas, ALGIS 
VINGRYS, kuris prieš keletą mėnesių 
apsigyveno Naujoje Gvinėjoje, ne
senai buvo parvažiavę^ aplankyti 
savo tėvų ir draugų. Algiui gyvenimas 
naujam krašte patinka, ir jis tikisi 
ten išbūti dar keletą metų. Eina gan
dai, kad Algis z'ada vestis liepos 
mėnesyje - įdomu ar Australijoje ar 
Naujoj Gvinėjoj?

J ***
Lietuviu studentų skaičius Mac

quarie Universitete (Sydnejuje) iki 
siu metų buvo labai mažas. Pats 
universitetas gana jaunas ir turi tik 
vieną' humanitarinių mokslų_ fakulte
tą. Per paskutiniuosius dviejus metus 
lietuvių kolonija čia padvigubėjo. 
Šiemet pradėjo studijas Algis Jakš'tas 
kuris ruošiasi būti mokytojų (dip. 
Ed) - istorijos srityje ir Rasa Zinku- 
tė, kuri studijuoja modemisTas kal
bas. Jau antrus metus čia studijuoja 
Edis Surkus (matematika, ir gamtos 
mokslus), Dita Kovalskytė(psicholo
gija), ir Daiva Bieri - Labutytė 
(psichologinius mokslus)

Šiuo metu Macquarie U-te jau 
yra devyni lietuviai ir atrodo kad ga
lima jau įsteigti lietuviška klubą. 
Humanitarai mėgsta daug ir protingai 
pakalbėti - diskutuoti, todėl ir klubo 
veikla- būtų gyva! ,

***
Musų Pastoge Nr. 12. 1973.3.26 psl, 3.
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JAUNIMO KONGRESAS KOKS BUVO 
IR KOKS GALĖJO BŪTI

Algis Lapšys

Pries pradedami nagrinėti II- 
jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo'Kongre
so teigiamumus ir neigiamumus, pa
žvelkime iš esmes i kongresų, kaip 
jie praktikuojami, lietuviu visuomenė
je, prasmę ir į lietuviu veiklos bend
rus prioritetus.

Pagrindinis lietuvišku organiza
cijų išeivijoje tikslas yra nuteikti 
vyresnės kartos lietuvius, kad jie ir 
toliau liktų gerais, o taip pat įžiebti 
lietuviška mintį bei tautinį susipra
timą. jaunime. Tai pasiekti galima ug
dant broliškumą, o kartais ir neišsa
kytą jausmą, kad lietuvis pas kitą 
lietuvį visada rastų, bendro reikalo 
supratimą,, užtarimą, nuoširdų drau
giškumą, kylantį iš bendrų pergyveni
mų dalijantis mūsų tautos likimu.

Lietuvių išeivijos įžvalgumą, pa
brėžia faktas, kad kongresas įvyko, 
kad plačioji visuomenė savo pastan
gomis, mintimis, o taip pat pinigais 
gausiai rėmė si projektą. Galime di
džiuotis, kad lietuviai išeivijoje suge
ba tokį kongresą, surengti.

Tačiau, pažvelgus į kongreso 
organizavima ir tos organizacijos 
iššaukta bendrą jausminę nuotaiką, 
tenka sutikti, kad minėti lietuvių veik
los pagrindiniai siekiai nebuvo sėk
mingai išvystyti: Šiame kongrese, išt
ryškę jo naujosios kartos galvosenos 
ir senųjų veiklos metodų skirtingumas.

įvykdyti minėtus siekius yra ne
lengva, nes tai reikalauja meilės 
lietuvio lietuviui, tolerantiškumo ir 
lankstumo bei noro suprasti jauno
sios kartos idėjas, savijautą, sko
nius. Norint tai geriau suprasti, rei
kalinga pažvelgti i nelietuvišką pa
saulį, kuriame dauguma jaunimo gyve
na ir kuriame suformuoja savo asmeny 
bes. Deja, tik retas iš mūsų veikėjų 
yra su šiuo klausimu susipažinęs. 
Neatrodo, kad dabartiniai lietuvių 
veikėjai butų kiek geriau susipažinę, 
su dabartinio musų jaunimo galvo
sena bei troškimais'.

SAVANORIŠKI AR APMOKAMI 
DARBUOTOJAI

Senimui nesuprantama, kad gali 
jaunime egzistuoti idėjų, gyvenimo 
stiliaus ir prasmės nevieningumas. 
Jaunimo atstovai atstovauja jaunimo 
nuotaikas... Tas lūžis, kaip teko 
pastebėti kongrese, yra pasiekęs tokį, 
laipsni, kad daugumai dalyvių susi
darė keistas nerealybės jausmas, lyg 
kad būtų magiškai transportuoti 
dvidešimt ar trisdešimt metų praeitin.

Pasivaikščioti išėjom... R. Maksvy- 
tytė ir G. Viliunaitė. Nuot. V. Viliū- 
naitės.

Mūsų Pastoge Nr. 12. 1973.3.26 psl. 4.
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S.m. kovo 3 d. Melbourne Sv. 
Jono “bažnyčioje įvyko jungtuves 
REGINOS BUZINSKAITES su RAI
MONDU FIRINAUSKU. Vedybinės 
vaišės ir pasilinksminimas vyko 
Melbourne Lietuvių namuose. Vestu
vėse dalyvavo nemažas skaičius jau
nimo- sugužėjo is visų Australijos 
kampų. Šoko, dainavę, baliavojo iki 
paryčių...

“S.Z.” redakcija linki Reginai 
ir Raimonduisėkmes naujam gyvenime!

***
Iš Melbourne pranešama, kad 

Australijoje jau Įsteigtas LLF 
(Lithuanian Liberation Front - Lie
tuvos Laisvinimo Frontas) skyrius 
Melbourne. Apie LLF tikslus ir orga- 
nacine struktūra įuvo plačiau nušvies, 
ta preitame “S.Z.” numeryje. LLF 
Australijos skyriaus adresas: - LLF 
P.O. Box 25, North Melbourne, Vic., 
3051.

Norintieji įsijungti į LLF veiklą 
ir būti ryšininkais prašomi siųsti 
laiškus aukščiau nurodytu adresu.

***

Gal vienintele didžiausia prie
žastis tokios liūdnos dalyku būkles 
yra ta, kad dabartinėj kongreso plana
vimo būstinėj teko rasti jaunuomenei 
naują, nuo paskutinio kongreso laikų 
atsiradusį kurinį. - lietuvių jaunimo 
veiklos profesionalą. Istoriškai, 
1950 - 67 metų bėgyje nebuvo jau
nimo gretose tokio pobūdžio asmenų. 
Žmones dirbo nereikalaudami atly
ginimo ir tik atsiradus didesnėms 
išlaidoms ieškojo finansinės pagal
bos. Darbas būdavo atliekamas dėl 
bendro visiems reikalo.

Iš esmės pati mintis, kad lietu
viškos veiklos pozicijos būtu apmoka
mos, nėra netobulos; galima tai su
rasti ir.senimo organizacijose. Tačiau 
praktiškai jaunimo tarpe yra sunku 
surasti rimta ir kompetetinga^ asmenį, 
kuris is savo darbo (studijų ar kar- 
jieros) galėtų pasitraukti ir užimti 
apmokėtą poziciją jaunimo veikloje.

Tenka pasitenkinti asmenimis, 
kurie plačiosios visuomenes ribose 
nesugeba funkcionuoti ir siekia lie
tuviškos veiklos, kaip savo asmeni
nio Įprasminimo. Rezultatas aiškus. 
Tačiau reikia pastebėti, kad kai at
siranda ta pinigine pagunda studentiš
ku organizacijų tarpe, tikru studentų 
veikloje dalyvavimas blėsta. Šian
dieniniu studentu organizacijų vado
vaujančiam sluoksny atsiduria tre
cioji dešimtmečio mentaliteto atsto
vai, nes jiems yra lengviausia su lė
šų šaltiniais susiderėti. Dėkui jų 
eksliusyvaus “lietuviško veikimo” 
šitie: asmenys nėra susidūrę su šio 
pasaulio gyvenimo formom ir realy
bėm. Jaunimo veiklos scenoje iškyla 
visa eilė neigiamybių* Bandymas 
apčiuopti daugiau kaip Įmanoma, 
biurokratizmo išugdymas, atstūmimas 
naujų jegu bandant savas pozicijas 
išlaikyti ir, galų gale, sukūrimas tų 
“profesionalu” mintyse idėjos, kad 
jie kažkokį isautoriteta” turi. Įdomu 
kaip bus .įvertinami tie žygiai, kai 
jaunimo organizacijos bus sudarytos 
vien iš 40 - 50 metu amžiaus žmonių?

PERPILDYTA PROGRAMA IR 
NESUDERINIMAS

Be abejo, tokia būkle yra ne tik 
nenaši, bet platesnėj perspektyvoj, 
griauna mūsų išeivijos lietuviško gy
venimo tąsos galimybes. Grįžkime prie 
tikru studentu, dalyvavimo ir veiklos 
vedimo principų. Tegul studijuojantis 
jaunimas eina pareigas savo organi- 
nacijose ir, tik ypatingais atvejais, 
pasikviečia “senuosius vilkus” kon
sultuoti. Išvengiant jaunimo veikloje 
komercijos ar garbėtroškiškų asmeny
bių, sugebančių tik musų išeivių pa
sauly reikštis, galime laukti studen
tiško entuziazmo atgimimo. Palikime 
apmokėtas, pozicijas senimo orga
nams, pvz. SLA ir panašioms organi
zacijoms.

Kongreso bendras skonis buvo 
košmariškas. Viskas perpildyta- iki 
sienų plyšimo. Iš šalies žiūrinčiam 
stebėtojui tai galėjo sudaryti nežmo
niško pasisekimo Įspūdi. Tačiau, 
toliau pasiklausius, tenka sužinoti, 
kad vyksta šokių šventė. Normaliai, 
toji didi ir didinga švente sugeba 
Čikagos lietuvių gyvenimą pilnai
savaitei tobulai užimti. Iš tikrųjų, ar 
nebūtu buvę įmanoma sukoordinuoti 
(pagrindiniai abiejų parengimų rengė
jai Čikagoj gyveno) programas kad 
jos butu suderintos. Teko daug pana
šiu komentaru girdti- “ gi as ten 
ir ten noriu dalyvauti”. Reiškėsi 
laiko stoka ir pasimetimas. Vieni 
uždusę bėginėjo iš vieno parengimo 
kitan, o kiti nutarę, kad susidūrę su 
beviltiška būkle, nutarė ieškot poil
sio naktiniame gyvenime. Ar čia 
buvo tik koordinacinio nesugebejimo 
pavyzdys, ar čikagiškes politikos 
“profesionalu” gretose natūrali išei
tis? Buvo daug teigiamų pavyzdžių 
kongreso sąstate - meno paroda, 
vaidinimu serija, net patys skoningai 
išvystyti skelbimu (programos) pla
katai. Tačiau pasėkoje to viso bėgi
nėjimo ir nesuderintu parengimų, neor
ganizuoto, užtušuoto biurokratizmo, 
bendras kongreso Čikagos fazės įs
pūdis nekoks.

STUDIJŲ. SAVAITĖ IR 
STOVYKLA -

Kongreso studijų savaites pro
grama taip pat nebe priekaištų. Pir
miausia ji vyko tolokai nuo lietuviš
kos Čikagos. Dėl tam tikro biurokra
tizmo eilė gabiu ir pranašių, jaunuo
lių buvo Į ją neįsileisti dėl perjau- 
,no amžiaus. Spaudos atstovai buvo 
išprašomi is ‘uždaros studijų savai
tės” ir pan. Tačiau ji vis dėlto tam 
tikra prasme pasisekė. Buvo sudaryti 
glaudesni ryšiai tarp Valst. Kento 
universiteto ir lietuviškos visuomenės. 
Gal panašiai bus galima ateityje pa
daryti kituose Amerikos universite
tuose.

Kad stovykla ivyko, Kanados 
Kamčatkiškoj - uodų užestoj užkam- 
pėj, buvo tikra kląida. Žmones at
stumai išblaškė. Nedovanotinas ne
registruotu žmonių formalus iš sto
vyklos apylinkių išvarymas. Buvo 
žmonių, atvykusiu- ilgus atstumus 
taksi automobiliais. Jie buvo “iš
prašyti”. įdomu, ar toks širdį, ir 
tikra nora dalyvauti parodęs žmogus 
kada nors pasirodys kitame lietuvių 
jaunimo susibūrime? Reikia apgai
lėti, kąd stovykla neįvyko prieš kon
gresą - būtų, galėję žmones, jau susi
pažinę, dalyvauti kongrese ir butų 
išvengta uždarų regionalių būrelių 
su si fo rm avimo.

Kita pastaba yra ideologinių 
organizacijų_ ignoravimas (greičiausiai 
kylantis iš stovyklinės komisijos ne
susipažinimo su tokia esybe ir užsi
darymo savo jaunystės skautavimo 
atgyventame paramili tarizme).

Kai pereitas kongresas savo 
stovykloje sugebėjo išjudinti ideolo 
ginęs organizacijas draugiškos kon
kurencijas budu, ši stovykla suplakė 
visus į vieną^ pilka, masę. Keista 
buvo lietuviškoj stovykloj nebuvo 
girdėti spontaniškos draugu ir drau
gių būrelių dainos;...

KLAIDOS, IŠ KURIU REIKIA 
MOKYTIS

Neabejotina, kad užsimojimai 
šiam kongresui buvo geri, tačiau 
išvystymas, pati konceptualizacija, 
prioritetai bei dvasia žiauriai nukrito 
nuo pereitam kongrese pasirodžiusio 
lygio. Pasaulis ir mūsų jaunimas 
ųuo to laiko yra nemažai pasikeitę. 
Šių dienų jaunimas yra daug rimtes
nis ir giliau galvojantis kaip anks
tesniais laikais. Jis nepasitenkina 

tuščiom kalbom, pro forma atliktais 
darbais ir, kas labiausiai džiuginan
tis reiškinys, mažiau ir mažiau tole
ruoja hipokritizmą ir savimeilę. Gal 
tas lūžis ir kyla iš to, kad nors 
dabartinis jaunimas nėra tiek žodin-, 
gas lietuvių kalboje, kaip kongreso 
rengėjai, jis save ir savo siekius

Du jauni šokėjai taikosi nusifotografuoti 
L‘.D. Sydnėjuje metu.

pasaulyje, kaip individas, geriau 
pažįsta, negu patys krypčių ir gairių 
nustatytoj ai.
Atsižvelgiant Į naujus žmones ir jų 
labiau subrendusį atsinesimą i save 
ir pasaulį reikalinga jaunimo susibū
rimus perorganizuoti į laisvesnio 
pobūdžio įvykius. Vilkiukiška kontro
lė, ir kažkoks rengėju vaizduotėj 
išsivystęs įsitikinimas, kad dalyviai 
Įpareigoti jiems paklusti, turi iš 
musų veiklos dingti. Daugumas žmo
nių skiria savo atostogas pasidalinti 
mintims su kitais lietuviais, pasi
žmonėti, atnaujinti senas pažintis ir 
naujas sukurti. Daugumas yra profe
sionalai arba aukštuosius mokslus 
baigią suaugę žmonės. Tas “profe
sionalų” bandymas pravesti savo 
“tvarką,” atrodo lyg farsines kome
dijos ištrauka. Reiktų pažvelgti i 
mokslo ir meno konferencijas, ar 
amerikiečiu ar lietuvių, - pamatyti, 
kaip turėtų būti tvarkomi suvažiavi
mai. Pagrindinis darbas būna atliktas 
prieš konferencijas, o jose žmones 
laisvai mintimis dalinasi ir, pagal 
norą ar interesą, dalyvauja oficialiuo
se posėdžiuose bei paskaitose. Svar-

kurie yra pademonstravę 
sumanumą, moksle, tarnybos.

reiktų pritraukti tuos as- 
kurie turi administracinį paty-

biausias motyvas yra interesas, o 
ne kažkoks varinėjimas. Kol tai ne
bus mūsų veikloje Įgyvendinta, ne
bus galima sulaukti jaunimo įsijungi
mo didesniais skaičiais į lietuvišką 
gyvenimą. Kad įvykdžius šį siekį, 
siūlyčiau įtraukti i vadovaujančias 
pozicijas (jeigu mums tikrai reikia 
baigusiųjų studijas pagalbos) profe
sionalus, 
savo
Ypatingai 
menis, 
rimą, darbuose ir kariuomenėje, kaip 
suaugusius, traktuoti. Kai užsimoja- 
me įvykdyti platesnio masto funkciją, 
palikim mažo prūdo žuvis kitiems 
reikalams, bet neskirkime ju vado
vais.

MASINĖ AR IDEOLOGINIU 
ORGANIZACIJŲ VEIKLA ~

Kongreso metu pastebėta, 
kad jaunime yra noras ir ryžtas daly
vauti lietuviškoj veikloj. Kad nenuei
tų šio kongreso pamokos atsiminimų 

archyvuosna, bandykim imtis pozityvių 
žygių tęsti ir tobulinti ateities veik
la. Kongrese buvo pademonstruota, 
kad be ideologinių organizacijų ofi
cialaus dalyvavimo gaunasi bendras 
veiklos suprastėjimas. Grįžkim prie 
organizacijų atstovų masinio dalyva
vimo, kaip būdavo studentų sąjungoje 
daroma. įsnagrinekim galimybes su
kurti metines bendras organizacijų 
stovyklas, kur butų įmanoma peržengti 
pavienių skyrių ar ideologi jų ' ribas 
ir išvystyti glaudesnius ryšius tarp 
visų interesuotu organizacijų narių.

“Mūsų Vytis”

***
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D. Simankevičienė

patients such 
lost without 
in a foreign

TB ligonis 
mes čia

Melbourne mes Žemynėle vadina
me “Socialinės Globos Moterų Drau
giją’’. Kiti - antai, Social Work De
partment, šaukia ja “Lithuanian 
Ladies Benevolent Society” vardu. 
Mental Hygiene Branch, Ballarat, 
arba Mental Health Authority, Traral- 
gon, į ja kreipiasi “Lithuanian 
Women’s Social Welfare Association” 
vardu, ir paraštėj dar prideda:

“I -am very pleased that you are 
taking such an active interest. It 
often worries me that 
as this seem to be 
friends and relatives 
country”.

Vargstantis aklas 
užjūriuose nežino, kaip 
oficialiai tą Žemynėle vadiname ir, 
gavęs paramos, dėkoja, bet sykiu 
nustebintas klausia: “Miela Bičiule, 
parašyk man, kaip ir kur mes esame 
susipažinę? Aš negaliu Jūsų prisi
minti...”

Invalidė iš periferijos rašo: 
“Tokia depresija yra mane apėmusi. 
Gal atvažiuotumet?” Mūsų žilaplau
kė, bet vis dar jaunatviškai energinga 
ligonių lankytoja, p. G. Semienė sėda 
į traukinį ir veža ... veža netik lietu
viškos ruginės duonos kepaliuką .. 
Ligonis rašo eiles ir dovanoja jas - 
tas savo širdies razetėles: neryš
kias pažiūrėti, bet kvapnias, iš pa
čių sielos gelmių. Ir kiti vienišieji 
rašo laiškus, į kuriuos visada yra 
atsakoma. Šitokia komunikacija yra 
nelyginant lietuviškasis “Life Line”!

“Look, my people!” - šaukia 
susijaudinęs ilgametis ligonis, kai 
vieną dieną šešios valdybos narės 
įžengia jo palaton Ballarate. Keturi 
lietuviai ir šešios jų viešnios su 
oficialiu leidimu kelioms valandoms 
palieka ligoninės rajoną. Gražiame 
parke milžiniško eukalipto kelmas

Gaila Gasiūniene prie savo pamėgto 
keramikos darbo.

***
Nesenai mirusio inž. Andriaus 

Gasiūno žmona Gaila tebegyvena 
su savo dviem sūnais Londone, Aras 
(21) trecius metus studijuoja Man- 
chesterio universitete electronical 
inžineriją, o Mantis (13 m) Bucking
ham College. Pati ponia taip pat 
studijuoja Harrow Art School litho- 
grafiją ir braižimą, beto laisvalai
kiais užsiiminėja keramikos menu. 
Jos keramikos darbai yra aukštai 
vertinami dėl asmeniško stiliaus 
savybių ir moderniškos įtakos natūra
lumui. Apie ją ir jos darbus rašė 
laikraštis “Observer and Gazette 
pr. m. rugsėjo 29 d.

Ponia Gasiūniene žada grizti 
Melboumą, kur gyvena jos tėvai.

i

***

PO MOTERŲ.SUSIRINKIMO

Kaip tu šildei,Žemyna, 
Zemyinėle, rugelius? 
•--Burtu žodi tardama, 
Pusnimi užklodama.

K. Bradūnas

Moterų ValdybaSocialine's Globos 
su Ballarato lietuviais 1972 m.

apsidengia balta staltiese ir yra 
apkraunamas lietuviškais valgiais. 
Laužoma duona, lyg Kūčių plotkelė. 
Šitai žmonių grupei Kūčios yra šian
dieną, nors kalendoriuje dar tiktai 
lapkričio 26-toji.

Pirmininkė p. E. Seikienė mums, 
suėjusioms metinės atskaitomybes 
išklausyti papasakojo, kad ligonių 
ir kitaip vargstančiųjų reikalais yra 
padaryta virš šimto žygių. Aišku,' 
žygis žygiui nelygu. Užtenka kelių 
popietės valandų aplankyti ligonį, 
atgulusį vietinėje ligoninėje, bet to
limas, vąi tolimas kelias į Bsech- 
worth’ą. (Tia. gelbsti ten gyvenanti 

p. Birietienė, perduodama ligoniams 
draugijos dovanas. Arba - i_ Traral- 
gon! Toks žygis trunka nuo tamsos 
iki tamsos, jei važiuoji masina. 
Ačiū p. Zitkevičiams, net kelis kart 
talkinusiems vienišai tolimųjų dis
tancijų keliautojai. Ačiū p. B. Vana
gui. Tiktai tokių talkininkų dėka 
šitoji Melboumo ir aplamai Viktori
jos ligonių globa draugijai tekastavo 
$384. Punskui ir kitiems užjūrio 
kraštams išleista $587. Taigi tiesio
ginei vargstančiųjų bei ligonių šal
pai viso

Prie 
tai duok 
spaudą, 
kursus, 
namus, 
gimnazij ą 
kaip bematai - $650 ir išslysta iš 
kišenės. Krautuvėlės įrengimas , rep
rezentacija ir raštinės išlaidos pa
reikalauja dar $512. Tokiu būdu šiuos 
metus visokiu išlaidų padaryta 
$2,133. "

išleista $971.
pinigingo šliejasi visi: 

prožektoriui pirkti, tai remk 
sportininkus, lituanistinius 
Parapijos namus, Lietuvių 
biblioteka, Vasario 16-tos

- štai tokioms išlaidoms,

VIZITININKAI
Augustinas Gricius

Susirinko per Kalėdas gražus 
vizitininkų būrelis. Inteligentiškai 
sveikinamės švenčiu, proga, padoriai 
girkšnojame.

Kai jau visi buvo įkaitę, cvinkt 
ir įeina dar vienas vizitininkas. Ūsai 
- nuo peties iki peties, sprandas - 
bažnyčios piliorius, akys žvairuoja, 
blizga. Įėjo vizitininkas, tuoj mane 
i glėbį, apsuko, pabučiavo, palinkėjo 
visokiu gerovių.

- Brolyt, koks tu suliesėjęs, - 
pagaliau suriko, atidžiai į mane pa
žvelgęs. - Gal tau žmona valgyt 
neduoda? Nagi ■ atrodai šiek tiek 
trumpesnis. Buvai man iki nosies, 
o' dabar, žiū, - nė iki pečių...

Tada paėmė i nagą mano žmona: 
pabučiavo i alkūne, paėmė už šonu, 
papurtė.

Išpiltai, išpiltai, poniute. 
Vyras riečiasi, bet jau jūs ... ačiū 
Dievui, greit pro duris nebeieisit. 
Na, ka gi: sveikinu, linkiu plisti... 
che-che.

Apgrumdė vaikus. Vieną, pa
griebęs, bakstelėjo ūsais i žandą, 
kitą pagriebęs...

- 0 kur trečias? Juk tris turėjai, 
- klausia.

- Amžindien neturėjau, - ginuosi.
- Kaip neturėjai? - išvertė akis 

vizitininkas.
Čia pasišovė vienas svečias^' 

isgel bėjo.
- Laukia trečio, - paaiškino sve

čias.
Vizitininkas nusikvatojo, pliaukš

telėjo pirštais...

įplaukos vis dėlto viršija. 
Draugijos narės, daugiausia sunkiu 
savo darbu, yra sukūlusios $2,422. 
45 narės yra atidirbusios 295 darba
dienius. Iš jų daugiausia teljo se
kančioms d-jos narėms: p.p. Seikienei 
(pirmininkei)-33, Plečkauskienei - 
31, Reimerienei - 26, Balčiūnienei - 
18, Zalkauskienei - 15 (visos valdy
bos narės). Kružienei - 11, Nagule- 
vičienei (senj-) - 11, Bitienei - 10, 
Kairiukštienei - 9, Milvydienei - 8, 
Semienei - 8 (čia neskaitomi žygiai 
ligonių reikalams), Augaitienei - 8, 
Blakeley - 7, o kitos “išsisuko” su 
mažesniu dabadienių skaičiumi.

Be įprastinių parengimų, kurią 
tikslas - uždirbti d-jai pelną (vestu
vės, baliai - yra didžiausi pajamų 
šaltiniai), buvo padaryta eile patar
navimų nesiekiant pelno. Tai pa
kasynų uzlcandžiai, Eucharistinio 
Kongreso vaišes ir mūsų pačių drau
gijos dvidešimtmetis.

Daugiausia nuvargo pačios val
dybos narės. Buvo apsivylimo, per
vargimo, netgi rezignacijos žymių... 
Susirinkusios siūlė apkarpyti pa
rengimu. skaičių, apsiriboti tiktai 
ligonių ir vargan patekusiųjų šalpa - 
globa. Buvo siūlyta kiekvienai narei 
apsidėti 5-kių darbadienių mokesčiu, 
tačiau iš 32 susirinkime dalyvavusių 
tik 14 tokį pasižadėjimą padare...

Naujajai valdybai, susidedančiai 
iš poniu: E. Seikienės, G. Semienės,

vi e- 
krū-

***

Miela, latrobietį poetą J. MIKSTĄ 60-to gimtadienio proga 
sveikiname ir linkime “Ilgiausių Metų!”

- Kaži... - paabejojo. - Riečiasi 
tiesėją.. Kaži ar besulauks...

Šoko su kitais sveikintis, 
nam palinkėdamas, kitam ūsų 
mai s paausį pakutendamas.

Atsisėdo už stalo. Pokštadarys 
baisiausias.

Pastatė ant smakro degtinės 
stiklelį, krestelėjo galva - stiklelis 
pašoko, ore apsivertė ir šmukšt su
pylė jam visą degtinę į bumą. Kad 
nors lašelis būtu išsipylęs.

Mano bičiulis Kuldasa 
triuką pamatęs, net sucypė iŠ 
mo.

, toki 
džiaugs-

- Brolyčiai, aukščiausios rū
šies ekvilibristika, - rėkia Kuldasa.

0 kitas bičiulis Padilba, skep
tiškas iš prigimties, išsivalė uosi ir - 
be jokio entuziazmo: '

- Jokia čia ekvilibristika. Kiek
vienas vikresnis vyras tai padarys. 
Sakysim, štai ir aš...

Pasistatė Padilba ant smakro 
degtinės stiklelį, krestelėjo galva, 
Stiklelis apsivertė ore, šmaukšt ant 
kelių poniai Belopienei.

Belopienės briliantinė žiedo 
akutė švystelėjoore,pliaukštelėjo delno 
smūgis. Skeptikas Padilba tyliai, 
kaip likimo" auka, susmego sofoj.

Geltonasis vizitininkas pašoko, 
suplojo rankomis:

- Broleliai, tai čia dar nieko. 
Šit aš jums libristiką parodysiu, jei 
patinka.

Paspiaude delnus, atsirėmė stalo 
kampų, pasikilnojo ant rankų, žibt 
padarė saltomortalę ties stalu ir kul
nais nubraukė tik dvi lėkštes, visų 
kumpi ir ropine slyvinės, o antrame 
stalo gale kaip spyruoklė atsitrenkė 
į grindis.

Padoria. kompanija. geltonusis 
vizitininkas užkrėtė akrobatiškų svai
guliu. Padomė, žmogus lėtas, lyrinės 
literatūros didelis mėgėjas, pavarte 
akis, pažiūrėjo j stalą pasiraitę 
vizitines rankoves.

Nė žodžio netardamas, P ado m e 
prie stalo pakartojo, ką geltonūsis 
buvo padaręs. Beveik viskas taip 
pat, tik lyrikos- mėgėjas apvertė visą 

stala.

p. Reimerienės ir

teko taip pat pa-

J. Žalkauskienės, V. Baltokienės, 
A. Grikepelienės, V. Kazlauskienės 
ir L. Petrusevičiene's, teks į tuos 
pasiūlymus ir nariu nuotaikas atsi
žvelgti jr, planuojant sąmata, sekan
tiems veiklos metams, kai kuriuos 
parengimus apkarpyti, kai kurių iš
laidų atsisakyti.

Draugijos narės yra labai dė
kingos buvusiai valdybai, nešusiai 
tiek atsakomybės ant savo pečių. Jos 
apgailestaudamos ture'jo priimti ilga
mečių darbščiųjų valdybos narių - p. 
Plečkauskienės, 
p. Morkūnienės - kietą apsisprendimą 
nebekandidatuoti šių metų valdybon.

Susirinkime 
tirti, kad mūsų darbai gražiai įverti
nami net tolimuose užjūriuose. Antai, 
agr. S. Jasaitienė, sena socialinės 
globos darbuotoja, Vyriausio Moterų 
K-to prie Raud. Kryžiaus kūrėja, da
bar gyvenanti New York’e, rašo: 
“O taip mane džiugina Socialines 
Globos Moterų,D-jal... iškarpas renku..

Čia J.A.V., tiek skaudžių reikalų 
toje srityje...’’ Sveikina išdirbusias 
net 20-tį metų.

Pirmininkavusi p. V. Kuncaitie- 
nė (sekretoriavo p. B. Makulienė) tu
rėjo nelengvą uždavinį susirinkusias 
pagaliau privesti prie paskutiniojo 
punkto, nors dienotvarkėje ir neatžy
mėto -kavos ir pyragaičių.

Latrobe Valley seniūnija

Kol tvarkėme stalą ir rankiojome 
šukes, svečiai pa si skirstė į kertes 
ir kas ant rankų pradėjo vaikščioti, 
kas su dantimis kėdes kilnoti.

Pasidarė ne švenčių vaišės, o 
cirko arena.

Šukes iššlavė, stalą sutvarkę. 
Svečiai vėl susėdo.

Geria, valgo. Padomė su geltom 
ūsiu' pradėjo bučiuotis. Gyvenimas 
pradėjo grįžti į normalias vėžes. 
Padilba užtraukė:

Gėriau dieną, gėriau naktį
Pas Rindelį plikakaktį...

Vadinasi, pas mane.
Geltonūsis vizitininkas įsi

klausė, pagalvojo, išpūtė akis ir 
klausia: k

- Palauk, tai ar tu ne šaltkalvis 
Brėk šnys?

- Ne. As niekad nesu juo buvęs.
Geltonūsis, plačiom akim 

žiūrėdamas, prarijo nebaigtą 
tyti kąsnį, šakute^ su mėsos 
padėjo į lėkštę ir pradėjo su 
savo ūsais prie manęs artėti.

- Tai ko tu, rupūže, mane čia 
gaišini dvi valandas, jei tu ne 
Brėkšnys? Aš pas šaltkalvi Brėkšni 
i svečius atėjau, kur Daukanto gatvėj.

- Q čia, - sakau - Vasario gatvė 
ir Rindelis, vadinasi, aš. Galiu ir 
pasą parodyti.

Galtonūsis vizitininkas pasisuko 
kelis kartus kambaryje. Sužvangėjo, 
subraškėjo visokie daiktai. Padomė 
pasigriebė už žando. Belopienė 
sucypė. Aš, tinkamu laiku įsukęs i 
miegamąjį ir žiūrėjęs pro rakto sky
lute, fiziškai nenukentėjau.

į mane 
kram- 
gabalu 
visais

NX
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DIDŽIOSIOS DIENOS MELBOURNE

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

(Atkelta iš 1 pusi.)
INTERNACIONALINIS KONCERTAS

Koncertas įvyko 1973 m. vasario 
men. 17 d. Melbourne Town Hall. 
Lietuvius ^siame koncerte atstovavo 
Tautinių Šokiu grupė “Klumpakojis”, 
vadovaujamas Vyto Strauko. Akordeo
nu grojo P. Aranauskas. “Klumpako
jis” šoko Aštuonytį ir Zanavikų ap
linkini. Is kitu, tautybių ypač gerai 
pasirodė vengrai ir ukrainiečiai.

ADELAIDĖS TEATRO “VAIDILA” 
SPEKTAKLIS

Spektaklis įvyko 1973 m. vasario 
mėn. 17 d. Lietuvių Namuose. Sve
čiai adelaidiškiai aktoriai, palygi
nus, gana . gerai suvaidino Viktoro 
Baltučio “Šuolis į laisvę”. Veikalas 
nesudėtingas, bet mums aktualus: 
dalinai paremtas tikrove, parodyta 
Simo Kudirkos bandymas pabėgti is 
rusų laivo i laisvę. Jaudinančiai 
išgyvenome pavergtu brolių laisvės 
t roškimą ir žiauria, rusiškojo naciona
lizmo tikrovę, kuria dabar atstovauja 
rusiškasis komunizmas. Ar mes šiame 
vakare nubraukę skausmo ašarą, lik
sime abejingais tautiniam darbui? 
Sis spektaklis buvo graži įžanga i 
Vasario 16-ios minėjimą.

VASARIO 16 MINĖJIMAS IR

Susitarius su Melbourne Apy
linkes Valdyba sį minėjimą organi
zavo A.L.K. Federacija, kuris į.vyko 
Melbourne Lietuvių Namuose. į minė
jimą atvyko abu musų vyskupai, sena
torius McManus ir kiti svečiai dvasiš
kiai bei pasauliečiai, o taip pat pil
nutėlė sale vietos tautiečių . įnešus 
vėliavas L.K. Federacijos pirminin
kas p. V. Laukaitis atidarė minėjimą. 
Kun. P. Vaseriui kalbant maldą, 
organizacijų atstovai padėjo vaini
kus prie žuvusiems pagerbti paminklo.

P. V. Laukaitis įžanginėje kal
boje primine, kad lietuvių tauta po 
125 m. vergijos buvo atgavusi lais
vę, be neilgai ja džiaugėsi, nes vėl 
to paties priešo tapo pavergta, kur 
tebevyksta žiaurus tautinis ir reli

ginis persekiojimas.
Vyskupas V. Brizgys savo svei

kinime pareiškė, kad Tėvynes reika
lai ir darbas yra šventi, todėl neturi 
būti vietos savitarpiniams barniams 
- nesutarimams nei bažnyčioje, nei 
Šeimose, nei organizacijose. Mūsų 
pareiga kiekvieną lietuvį sutikti su 
meile, o ne su neapykanta. Vyskupas 
V. Brizgys baigė skatindamas giliai 
tikėti ir vieningai dirbti, o, Lietuva 
busianti laisva.

EUCHARISTINIO KONGRESO 
LIETUVIAMS ATIDARYMAS
Šios šventes neatskiriamai kartu - 

prasidėjo nepaprastai iškilmingomis 
pamaldomis Sv. Jono bažnyčioje 
1973 m. vasario m. 18 d. I, pamaldas 
suplaukė tiek musų tautiečių , kad 
pilnai užpildė erdvia^ bažnyčią. Pa
maldos prasidėjo iškilminga procesi
ja, kurios priešakyje buvo nešamos 
tautinė ir Vatikano vėliavos, lietu
viu organizacijų vėliavos su garbės 
sargybomis, uniformuoti skautai, mo
terys pasipuošiusios tautiniais ru
bais, kunigai, prelatai ir abu vysku
pai. Šventas Mišias atnašavo vysku
pas A. Deksnys kartu su prelatais ir 
kunigais. Pamokslą sakė vyskupas 
V. Brizgys, iškeldamas tikėjimo 
reikšmę šių laikų visuomenėje, kurios 
jau pradedama ieškoti. Laike mišių 
įspūdingai giedojo Parapijos ir Dai
nos Sambūrio jungtinis choras, vado
vaujamas p. P. Morkūno.

Vyskupas A. Deksnys, pasvei
kinęs Vakarų Europos lietuvių vardu, 
pasidžiaugė, kad čia matąs gyvas 
tautines savybes - darbštumą ir nuo
širdumą. Pasidžiaugė matytu mūsų 
jaunimu, palinkėjo išlikti gerais ir 
tikinčiais lietuviais.

Senatorius McManus pasidžiaugė 
galis būti su mumis minint šią šven
tę, o kaip airių kilmės, jis gerai su
pranta^ pavergtos ir persekiojamos 
tautos didžią kančią.

P. V. Laukaitis perskaitė Aus
tralijos Federalinio Ministerio Dr. 
J.R. Cairns telegramą, kuria minis- 
teris jungiasi prie musų protesto prieš 
Lietuvos priespaudą, kuri pareika
lavo Kalantos ir kitu aukos. Minis- 
teris tikij kad tos aukos nebus veltui.

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos pirmininkas p. K. Klei
va savo kalboje išreiškė tikėjimą, 
kad tauta nemirs, jei laikysimės vie
nybėje.

A.L.B-nės Krašto Valdybos Pir
mininkas p. V. Neverauskas pareiškė, 
kad musų visų pareiga būti vienin
giems ir dirbti dėl Lietuvos laisvės.

Minėjimo oficialioji dalis baigta 
Tautos Himnu.

Euch., Kongreso proga lietuviai do- - 
vanojo Sv. Tėvui lietuvišką kryžių, 
kurį padarė p. V. Jarsovas. Nuot. 
ft. Butkųųo. • 1
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Minėjimo meninėje dalyje pačioje 
pradžioje išvydome pačius jauniau
sius-Virginiją ir Arūną Bruožiukus, 
kurie gražiomis sutartinėmis daine
lėmis tiesiog stebino minėjimo 
dalyvius.

“Klumpakojis” vad. V. Strauko 
dviem atvejais pasigėrėtinai šoko 
Blezdinginį Jonkelį ir Aštuonytį. 
Akordeonu grojo P. Aranauskas.

Programos pranešėja p. Dalia 
Antanaitienė jautriai deklamavo 
patriotinį eilėrasti.

Tarsi įvairiaspalves gėles, 
išvydome scenoje Moterų Sekstetą, 
kurios palydint p. D. Levickienei 
piano muzika, padainavo kelias gra
žias dainas.

Po to v scenoje pasirodė antroji 
Tautinių Šokių grupe “Gintaras”, 
vadovaujama p. H. Statkuvienės, 
Šoko - Suk, suk ratelį ir Gyva tarą.

Vėliau išvydome Vyrų Oktetą, 
vadovaujama p. P. Morkūno. Oktetas 
čia švelniai - jautriai, čia maršo taktu 
dainavo: O kas ten, Nemunėliu Ko 
parymai ir Gaudžia trimitai.

Jautrios širdies poetė p. M. 
Malakunienė atskleidė savo lakaus 
žodžio kūryba,: Jei tu būtum laisva 
ir Mano gyvenimas po trispalve.

Tarsi pabaigtuvių vainiką šiam 
minėjimui supynė Dainos Sambūrio 
ir Parapijos jungtinis choras, vado
vaujamas p. A. Celnos. Choras galin
gai ir įspūdingai padainavo: Vergų

Melbourne, vyskupai A. Deksnys ir V. Brizgys apdovanoti lietuviškom 
stulom, kurias išaudė p. M. Junokienė. Nuotrauka N. Butkūno.

dainą, Melniką, Miškų gėlę ir Lietuvą 
brangią

L.K. Federacijos pirmininkas 
p. V. Laukaitis minėjimo baigmėje 
tarė padėkos žodį visiems minėjimo 
ir programos dalyviams, kurie, jo 
žodžiais tariant, nė vienas neatsi
sakė prisidėti savo dalimi prie šio 
minėjimo ir kitą darbu, ruošiantis 
Euchąristiniam Kongresui.

Sį minėjimą reikia laikyti vienu 
iš įspūdingiausių tiek dalyvių skai
čiumi, tiek kruopščiai paruošta jo 
programa.

AUKŠTŲJŲ SVEČIU PAGERBIMAS

Svečius J.E. vyskupus V. Briz
gi ir A. Deksnį, prelatus, kunigus ir 
pasauliečius, atvykusius į Eucha
ristinį Kongresą pagerbti, L.K. Fede
racija 1973,2.21 d. Lietuviu Namuose 
suruošė vakarienę. Vakarienėje be 
minėtų aukštųjų svečių, dalyvavo 
virš 200 vietos tautiečių. Vakarienę 
paruošė Melbourne moterų organiza
cijos.

Kun. P. Vaseriui sukalbėjus 
maldą, visi dalyviai buvo pakviesti 
sotintis stalo gerybėmis.

Liet. Katalikų Federacijos pir. 
p. V. Laukaitis pasveikinęs atvykusius 
svečius pareiškė, kad išvykstantieji 
į Australiją lietuviai jau buvo išbraukti 
iš gyvųjų tarpo. Tačiau, kaip,matote, 
esame Čia,o musą meilė Lietuvai tėvy
nei yra didi ir gyva mūsų širdyse. 
Gerb. vyskupams, šių dienų atminimui 
buvo įteiktos tautinių raštų stulos, 
kurias meniškai išaudė p. Marija 
Junokienė.

Vyskupas V. Brizgys, dėkodamas 
už sveikinimus ir dovanas pareiškė, 
kad Tėvynė Lietuva yra graži ir 
ten yra brangus musu tautos žmogus. 
Australijoje, jūsų mažoji tauta yra 
graži ne skaičiumi, bet dvasia. Jus 
galite didžiuotis savo atliktais darbais. 
Linkėdamas vienybės ir meiles lietu
vio lietuviui, žadėjo maldoje visada 
būti su mumis.

Vyskupas A. Deksnys pareiškė, 
kad visame pasaulyje- tur būt nėra 
lietuvių namu, kuriuose butu atskiras 
jaunimo kambarys. Jus jį turite, 
todėl jums priklauso padėka. Jaunimas 
musų ateitis, todėl ruoškime jį atei
ties darbams.

Melbourne Apylinkės pirmininkas 
p. G. Žemkalnis, sveikindamas sve
čius, pareiškė, kad Eucharistinis 
Kongresas padare didelį įspūdį, ku
ris meilės kibirkštį išpūs i liepsną. 
Todėl mes nebijosim paduoti vienas 
kitam ranką, mes nebijosim kalbėtis 
su lietuviu. Kongreso šūkis tepasi
lieka musų sirdyse ir gyvenime.

Taip pat ir kiti vakarienės daly
viai savo kalbose kėlė pareigas ir 
darbus, kurių iš mūsų laukia paverg
ta Tėvynė.

Vakarienės metu arčiau ir nuo
širdžiau bendrauta su svečiais. Ne 
vienas prisiminė buvusias dienas 
Tėvynėje ar tremtyje.

Išvykstantiems svečiams suskam
bėjo “Ilgiausių metų”.

IMIGRANTU MIŠIOS

Mišios įvyko Melbourne Kriketo 
Aikštėje vasario m. 20 d. Įvairių 
tautų imigrantai, daugelis savo tau
tiniais rūbais pasipuošę, būriais vyko 
į šias pamaldas. Sv. Tėvo delegatas 
kardinolas Lawrence Shehan, lydi
mas raitosios policijos garbės sargy
bos, maldininku buvo sutiktas ovaci
jomis. Sv. Tėvo delegatas atnašavo 
Sv. Mišias, kuriose dalyvavo kardino
lai, arkivyskupai, vyskupai, prelatai 
ir kiti dvasiškiai bei kelios dešimtys 
tūkstančių maldininkų. Kiekvienos 
tautos atstovas savo kalba skaitė 
maldas. Lietuviams atstovavo p. Pi
jus Vaičaitis. Mišių metu giedojo 
jungtinis imigrantų choras, kurio dalį 
sudarė Melbourne lietuvių choru dai
nininkai. Kiekviena tautybė įteikė 
savo skirtą mišių auką. Lietuyių 
auką - liturginių rūbų komplektų, Sv. 
Jono bažnyčioj'nešė p. Sigute Petrai
tyte’.

RELIGINIS KONCERTAS
Koncertas įvyko 1973 m. vasario 

m. 24 d. Sv. Jono bažnyčioje. Koncerto 
programoje Parapijos ir Dainos Sam
būrio jungtinis choras giedojo: Įvykis, 
Šventa naktis ir Nakties tyloje - komp. 
Siniaus; O bone Jesu - Ingegneri, 
Kristus jau kėlės - Gounod ir Malda 
už tėvynę - Kačanausko. Solo-P. 
Morkūnas, Marija Motina Malonės - 
Budriūno. D. Vildovas solo: Kad 
širdį taū skausmas - Naujalio. Vieš
patie Didis - Mikulskio ir Agnus Dei. 
J. Rūbas solo: Sauktus.,- Budriuno ir 
Malda - Bethoven, A. Celna smuiku: 
Largo *H. - Hendelio ir Chanson 
Triste. P. Morkūnas ir J. Rūbas du
etu: Avė Marija.

į šį religinį koncertą, be mūsų 
garbingu svečiu, prisirinko gana 

gausiai mūąų tautiečių. Įspūdingiau
sia koncerto . dalimi reikia Įaikyti 

jungtinio choro giesmes, o Šventa 
Naktis, Kristus jau kėlės ir Malda 
už tėvyne skambėjo galingai. Gra
žaus tembro bosas J. Rūbas išpildė 
giesmes, svečio D. Vildovo ir P. 
Morkūno solo giedamos giesmės taip 
pat buvo malonu klausyti.

Šis religinis koncertas, kaip 
lietuvių inašas į Eucharistinį Kongre
są, pavyko gerai.

EUCHARISTINIO KONGRESO 
UŽDARYMAS LIETUVIU.

BAŽNYČIOJE

Pamaldos įvyko vasario m. 25 d. 
Sv. Jono bažnyčioje. Iškilmingas 
Sv. Mišias atnašavo Vyskupas V. 
Brizgys su prelatais ir kunigais. 
Pamokslą, sakė Vyskupas A. Deks
nys iškeldamas Dievo meiles, tikė
jimo ir gyvenimo prasmę. Pamaldų 
metu įspūdingai giedojo Parapijos ir 
Dainos Sambūrio choras. Po pamaldų 
Vyskupas V. Brizgys suteikė Sutvir
tinimo Sakramentą apie 60 asmenų, 
daugumoje musų jaunimui.

(Nukelta j >7 psl.)
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GENEROLO RAŠTIKIO 
"ĮVYKIAI IR ŽMONĖS”

Akademinės skautijos leidykla 
ka tik išleido gen. Stasio Raštikio 
knyga “įvykiai ir žmones” - Chicaga, 
1972 m., 616 psl. Tai autorius atsi
minimų “Kovose dėl Lietuvos” (It. 
- 1956, II t. * 1957 m.) papildymas. 
Pratarmėje autorius rašo, kuo sis, 
III-sis tomas skiriasi nuo pirmų, dviejų 
čia autorius daugiausia kalba ne apie 
save, bet apie kitus. Kadangi po 
pirmųjų dviejų tomų pasirodymo atsi
rado ir kitų autorių labai vertingų 
atsiminimų, kurie dažnai paliečia 
beveik tuos pačius klausimus, kuriuos 
jis buvo palietes I ir II tomuose, tai 
autorius šiame tome rašo ir apie 
kitų veikalus.

Gen. Stasys Raštikis
Autorius suskirsto šį tomų į 

6 skyrius, tačiau knyga būtų galima 
sugrupuoti į tris dalis: 1. “Iš tarny
binių santikių”, kur duodama charak
teristika iŠ- Lietuvos vyriausybės 
aprašymo. 2 dalyje rašoma apie kitų 
atiminimus, pavz.: pulk. Žuko 
“Žvilgsnis į praeitį”, Al. Merkelio 
knyga “Antans Smetona”, pulk. 
V. Šliogerio atsiminimai ir kt. iš viso 
suminima 17 veikalų. 3 dalyje “Kri
tika ir kritikos”, autorius atsako savo 
kritikams ir juos pataiso bei papildo. 
Šis skyrius ypač" įdomus.

Daugiausia dėmesio autorius 
skiria kariuomenei. Iki 1935 m. Lietu
vos kariuomenės vadovybe buvo tvar
koma senais rusų įstatymais, ir tik 
nuo 1935. I. 1. tas reikalas buvo 
sutvarkytas Lietuvos įstatymu. Deja, 
per 22-jus Lietuvos nepriklausomybės 
metus iš visų valstybe's aparato žiny
bų vadovybių pati nepastoviausia 
buvo kariuomenes vadovybė. Per visą 
tą. laika( Lietuvos valstybė turėjo 
ministeriųpirmininkų - 18, susisiekimo 
ministerių - 18, vidaus reikalų - 16, 
švietimo - 14, užsienio reikalų - 13, 
teisingumo - 13, finansų - 12, žemės 
ūkio - 10, valstybe's kontrolierių - 9, 
o krašto apsaugos - 22! Lygiai tiek 
pat buvo ir vyriausiojo Štabo viršinin
kų. Tai reiškė, kad Lietuvos kariuo
menės vadovybė keisdavosi dažniau 
negu ministerial pirmininkai ir minis
terių kabinetai.

Neturėdama vieno nuolatinio 
ir pastovaus karinio autoriteto savo 
tarpe, kariuomenės vadovybė, t.y., 
krašto apsaugos ministeris, kariuo
menės vadas ir vyriausiojo štabo 
viršinihkas buvo perdaug didelėje 
politikų priklausomybėje, nes beveik 
su kiekvienu nauju ministerių kabine
tu kariuomene gaudavo ir naują krašto 
apsaugos ministerį ir nauja, kariuo
menės vadą arba vyriausiojo štabo 
viršininką.. Kiekvienas toks naujas 
kariuomenės vadovybes narys ateida
vo su savo planais ir sumanymais. 
Bet, nespėjęs tų savo sumanymų 
įvykdyti perduodavo < kitam, kuris 
vėl pradėdavo is. naujo su naujais 
savo planais ir sumanymais.

Knyga labai įdomu skaityti, 
<_.skleidžia daug sviesos iš nepri
klausomos valstybe's gyvenimo laiko
tarpio ir apie tragiškas okupacijos 
dienas. ak.

DIDŽIŲJŲ. DIENU ATMINIMUI

(Atkelta iš 6 pusi.)

EUCHARISTINIO KONGRESO 
UŽDARYMAS

Paskutines iškilmingos Kongreso 
pamaldos vyko Melbourno Kriketo 
aikštėje vasario m. 25 d. Jos sutrau
kė rekordinį skaičių maldininkų 
apie 120,000. Sv. Mišias atnašavo 
Sv. Tėvo delegatas' kardinolas 
Lawrence Shehan, dalyvaujant vi
siems kardinolams, arkivyskupams 
vyskupams ir kitiems dvasiškiams. 
Ir šiose pamaldose dalyvavo gana 
gausiai musų tautiečiai. Pamaldos 
iškilmingumu ir jose dalyvavusių 
maldininkų skaičiumi darė dideįi 
įspūdi. Kaip gražu, kada pamaldų, 
dalyviai savo kaimynams, kas jie 
bebūtu, spaudė rankas reikšdami 
taikos ir ramybės linkėjimus. Mišių 
dovaną, Sv. Tėvui, lietuviško sti
liaus kryžių, padirbta, p. V. Jaršovo, 
lietuvių vardu įteikė Sv. Tėvo dele
gatui p.p. V. Laukaitis ir H. Statku
vienė.

Didžiosios dienos Melbourne 
baigtos, bet jos pasiliks musų gyve
nimo didžiuoju kelrodžiu: “m y 1 e- 
kite vienas kitą, kaip 
aš jus mylėja u”.

pamaldų 
klebonas

LATROBE VALLEY
S.m. kovo 11 d. atvykęs iš Mel

bourno Lietuvių parapijos choras, 
Moe katalikų bažnyčioje giedojo aus
tralų pamaldų metu. Bažnyčia, tal
pinanti virš 500 žmonių, buvo pilna 
australų, Latrobe Valley ir Sales 
tautiečių. Australai buvo nustebinti 
ir sužavėti tokiu puikiu choro ir p. J. 
Rūbo solo giedojimu, o tautiečiai 
sujaudinti iki ašarų. Gal geriausiai 
apie choro giedojimą išsireiškė pamal
das laikės australas kunigas, kuris 
padėkojo chorui ir pasakė, kad tik 
kenčiančios ir dėl religijoskovojancios 
tautos žmonės, gali taip nuoširdžiai 
su įsijautimu, per giesmę išreikšti 
savo tikėjimą ir meilę Dievui. Po 

choristams dėkojo vietos 
. koledzio mokytojas, vienuo

les, Moe parapijos komiteto pirminin
kas ir kiti.

Po to choras su šeimomis, sve
čiais ir vietos tautiečiais suvažiavo 
prie Yallourn užtvankos kur vyko gegu
žine ir iesmine.

Seniūnė p. V. Koženiauskiene 
padėkojo dirigentui p. Morkūnui, 
energingam choro administratoriui 
p. Skimbirauskui ir choristams uz 
gražu, giedojimą, įteikė $30 seniūni
jos auka, chorui, kvietė ateityje la- 
trobiečių neužmiršti ir vėl juos ap
lankyti.

Pasivaisinę choristai padainavo 
daug dainų, pasveikino poetą J. Mikš- 
ta 60-to gimtadienio proga ir griaus
mingai ežero pakrante nuskambėjo 
jam sudainuota “Ilgiausių Metų !” 

Nepastebimai prabėgo graži po
pietė ir saulei leidžiantis atėjo lai
kas atsisveikinti.

a.a.

Latrobiečiams, kurie produktais 
ir darbu prisidėjo prie sklandaus 
choristų priėmimo ir pavaišinimo, 
ypatingai Alei ir Servacijui Sabrins- 
kams, p- Baleišienei, p. Šeštokienei, 
loterijos fantus aukojusiems p. A. 
Sabrinskui, p. M. Kazakauskienei ir 
Sales seniūnei p. E. Eskirtienei 
nuoširdžiai dėkoju.

Seniūnė

NAUJI LEIDINIAI
v

Britu Žemųjų Rūmų atstovas 
Geoffrey Steward Smith atsiuntė 
(The Baltic Review adresu) paminėti 
naujai pasirodžiusią knygą Russian 
and Soviet Imperialism. Autorius 
E.J. Fopte. Kaina $8.00. Išleista 
The Foreign Affairs Publishing Co., 
Ltd., 139 Petersham Rd., Richmond, 
Surrey, England.

Daug vaikučių Sydnėjuje, Melbourne ir Adelaidėje gavo Sutvirtinimo 
Sakramenta lietuvių vyskupų atsilankymo proga. Nuotraukoje matome-vysk. 
A. Deksnys sutvirtina Jonuką Petronaiti, 10 met., Sydnejuje, sutvirtinimo 
tėvas Vladas Miniotas. Vyskupui atsistoja kun. P. Butkus ir kun. P. Martuzas.

Zhivila Roche pasaulio teatruose
Torontiškė Živilė šlekytė nuo 

1972 m. liepos mėnesio keliauja 
per didžiuosius pasaulio miestus 
su “Royal Shakespeare Compa
ny”. Ji yra žinoma Zhivila Ro
che vardu ir vaidina Hermę 
Šekspyro dramoje “Vidurvasa
rio nakties sapnas”. Jau vaidino 
su dideliu pasisekimu Paryžių- ' 
j e, Londone, Berlyne, Miunche
ne, Venecijoje, Belgrade, Mila
ne, Hamburge, Budapešte, Bu
karešte, Sofijoj, Zagrebe, Koel- 
ne, Helsinkyje, 1973 m. pradžio
je vyks dviem mėnesiam į Los 
Angeles (Ahmanson teatrą), 
vėliau — San Francisco, Vašing
toną, Tokijo, Šveicariją, Austri
ją, Olandiją.

Teatruose bilietai iš anksto 
būna išparduoti, keliamos ilgos 
ovacijos aktoriams, pasirodo ge
ri Įvertinimai laikraščiuose, radi
jo bei televizijos programose. 
Grupei vadovauja direktorius- 
režisorius Peter Brook.

Daugelis torontiečių prisime
na Živilę Šlekytę, judriai veiku
sią lietuviškoje mokykloje, sto
vyklose, skautų, ateitininkų ir 
studentų eilėse. Baigusi Loretto 
gimnaziją ir konservatoriją, 
įstojo į Toronto universitetą, ku
rį baigė 1966 m. Tais pačiais me
tais gavo pasiūlymą dėstyti ma
tematiką Loretto gimnazijoje. 
Nepradėjusi mokytojos darbo, 
išvyko Į Europą pasivažinėti. 
Sustojusi ilgiau Paryžiuje, pra

Torontietė Živilė šlekytė, pradėjusi savo teatrinę karjerą Britanijoje Zhi
vila Roche pavarde, ši nuotrauka buvo Įdėta “Edinburgh Evening News” 
1970 m. kovo 26 d. Tada ji vaidino jauną princą “Makbeto” veikale

dėjo prancūzų kalbos studijas 
universitete. Tuo pačiu laiku, 
beveik nieko nesitikėdama, pa
mėgino Londone Royal Acade
my of Dramatic Art konkursą.
Buvo priimtos aštuonios mergi
nos, kuriu tarpe buvo Živilė, ir 
16 vyrų is 800 kandidatavusių. 
Šią akademiją ji baigė 1969 m. 
su specialia The Arthur Wout- 
ner premija. Pagal nuostatus 
ji galėjo pasilikti tik vieną iš 
turimų vardų, o kitą — pasi
rinkti iš rekomenduojamų. Ji 
pasiliko Živilės vardą, o — Ro
che pasirinko artistės karjerai.

Živilė vaidino keliuose Angli
jos miestų teatruose, vėliau — 
televizijos" filmuose, kurie ir da
bar yra rodomi Anglijoj. Ji vai
dino jauną mergaitę Arthur 
Millerio “The Crucible”, jauną 
princą —“Macbete” (Edinburgo 
karališkajame licėjuje 1970 m.). 
Televizijos filmuose vaidino Lu- 
izą “Persuasion” veikale, pa
ruoštame pagal Jane Austin no
velę. Pagrindinį Molly vaidmenį 
ji atliko veikale “Wives and 
daughters” (1971), o Rosemarie 
Fisher — “A place in the sun” 
(1971). Autorės Gaskell.romanas 
“žmonos ir dukterys” filmo 
premjeros proga buvo naujai iš
leistas su spalvota Živilės foto
grafija. Laikraščių kritikose daž
nai paminima, kad ji yra lietu
vaitė. Vitalius M.

X
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PLUNKSNOS KLUBO NARIAMS

Plunksnos Klubo posėdis įvyskta 
balandžio 1 d., sekmadieni, 4 vai. 
p. • A. Laukaičio namuose 18 Miller 
Ave., Ashfield. Programoje pasi
tarimai šių metu veiklos reikalais, V. 
Kazoko pranešimas apie lietuvišką 
knyga, išeivijoje, bendri pašnekesiai. 
Klubo nariai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

Pirmininkas

PAVERGTU. TAUTU 
SEMINARAS - KONFERENCIJA

Kovo 31 d., še štiadienį, 1 vai. 
p.p. įvyksta pavergtų tautų semina
ras Estų namuose, 141 Campbell 
St., Surry Hills Sydney. Programoje 
bus svarstoma*

1. Russification of Communist 
Occupied Territories and Satellite 
Countries.

2. European Security Conference 
and its effects on Captive Nations.

Balandžio 1 d. sekmadienį, 
10.30 vai. toje pačioje vietoje įvyks
ta Konferencija. Įėjimai su pakvieti
mais, pakvietimus galima gauti pas 
p. Viktorą Šliterį tel. 38 - 4370.

***

NEWCASTLE DISKUSIJŲ.KLUBO 
PRANEŠIMAS

Šių metų kovo 11 d. p. Lizdenio 
namuose įvyko D. Klubo susirinkimas. 
Paskaitą “Dievai ir žmonės” skaitė 
p. P. Leonavičius, kurioje autorius 
buvo užsimojęs nagrinėti visas žino
mas religijas, pradedant gilia senove 
ir baigiant krikščionybe. Tačiau ši . 
didžiulė tema pasirodė neaprėpiama 
vienoj paskaitoj. Pasitenkinta apta
riant pirmuosius primityvaus žmogaus 
religinius impulsus ir jų vystymąsi 
palaipsniui per animatizmo, animizmo 
ir polytheizmo fazes į sudėtingas, 
gausias dievais ir apeigom senųjų 
civilizacijų religijas: Egipto, Babi
lonijos (ypač Šumerų), Persijos, Indų 
Graikijos ir Keltų. Suminėta ir vė-

Dievy- 
pomir- 
krikš-
pasau-

Graikijos ir Keltų. Suminėta 
liau diskutuota buvo vienos 
bes garbinimas ir tikėjimas į 
tini gyvenimą, amžiais prieš 
čionybę ir plačiai nagrinėta 
linio tvano teorija palyginant anksty- 
vesniuSumeru šaltiniu ir S. Testamento 
versijas. . Gal perdaug smulkmeniškai 
aptardama minėtas religijas ir jų 
dievus, paskaita pasidare grynai 
informacinio pobūdžio ir, trūkstant 
paties autoriaus išvadų ir samprota
vimu, nedavė impulso plačioms dis
kusijoms. Tačiau, sprendžiant is 
surinktos gausios medžiagos, reikia 
pripažinti p. Leonavičiaus gilų susi
domėjimą pasirinkta tema.

Ta pati vakarą ivyko ir D. Klubo 
naujos ^valdybos rinkimai. Rezultate 
p. St. Žukas buvo išrinktas pirmininku, 
p. Lizdenis sekretorium ir ponia V. 
Kristensen Klubo veiklos reporteriu.

Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio mėn. 8 d. naujai i. Klubo 
įstojusio nario p. Pauliukeno namuose 
(adresas: 44 a Curzon Rd. New 
Lambton).

Paskaitą skaitys Dr. G. Kišonas.

V. Kristensen
D. Klubo reporterė.

LIETUVIULAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

17 RAILWAY PDE

FAIRFIELD, N.S.W

TEL. 72*5408. Veikia visas 24 valandas per parą.
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NEWCASTLE 
Sveikintina Newcastelio choro pj 

sueiga.
Kovo 10 d. Newcastelio choras, 

susirinko ateities gairėms aptarti.
Choro dirigentas p. S. Žukasmete 

žvilgsni i, choro veiklą paskutiniuose 
metuose ir davė santrauka atsiliepimų 
iš” spaudos apię įvairių chorų pasi
rodymus Dainų Šventėje Sydnėjuje, vė
liau taip pat padare pranešimą apie 
chorų veiklos pasikeitimus kaimyni
niame Sydnejuje. Dirigentui pasta
čius tolimesnes choro egzistencijos 
klausima, tokioje padėtyje, kad šis 
egzistavimas priklausys tik nuo cho- 

į chorą 
chore

ristų skaičiaus, tuojau 
užsiregistravo naujų ir jau 
anksčiau buvusių dainininkų. Ypač 
maloniai buvo visų sutiktas įstojimas 
i chorą, p. Johanus Balčiūnienės, kuri 
savo kilme yra tikra vokietaitė.

Choristų skaičiui padidėjus Išsis
prendė choro ateities egzistencija ir 
čia pat buvo išrinktas choro seniūnas, 
p. Sigitas Daugėla, ir choro kasininke“ 
p. M. Zakarauskienė.

Posėdyje buvo daug sumanymų 
ir pasiūlymų. Po stiprių diskusijų 
galutinai nutarta, kadt choras daly
vaus N.S.W. Dainų Šventėje Sydney 
Operos atidaryme, šių metu pabaigoje 
ir taip pat vyks it Dainų Šventę Ade
laidėj 1974 m.

Gražaus pobūvio metu Valdybos 
Pirm. A. Šėmas padėkojo chorui už 
programos atlikimą paskutiniame 
Nepriklausomybės Šventės minėjime 
ir savo kalboje pažymėjo, kad cho
ras savo 18 metų egzistencijoje buvo 
ir yra stipriausias vienetas lietuviš
kos kultūros pasireiškimo veiksnys 
apylinkėje ir dėlto choro veikla bus 
visada valdybos palaikoma ir reikalui 
esant remiama lėšomis, gi tuo pačiu 
visi apylinkės lietuviai choro pasi
rodymus ir pobūvius mėgsta ir šiltai 
paremia gausingai atsilankydami.

Matomai didelės motyvuojančios 
jėgos ir impulso choristams davė 
pakvietimas dainuoti Sydney Operos 
atidaryme. Sis pasirodymas paliks 
gražiu asmenišku prisiminimu kiek
vienam dainininkui ir tuo pačiu duos 
gražų įnašą į lietuvių kultūrines 
veiklos istorijų čia Australijoje. 
Po įvairių pasitarimų įvyko linksmas 
pobūvis.

Pobūvyje
Apyl. Vald. pirm. A. Sernas, A. ir 
J. Ivinskiai, p. A.D. Bajaliai, Dr. 
G. Kišonas su ponia ir griže vėl i 
Newcasteli gyventi p. Statkai.

Linksmame draugiškame subu
vime pradėjo suktis ir poros, grojant 
plokštelių muzikai.

Užklaustas p. Žukas kaip dabar 
jaučiasi, atsakė: “Lygiai kaip pries 
18 metų chorui įsikūrus turėjau gra
žiu norų ir vilčių chorą, vesti ir mo
kinti, taip ir šiandien jaučiuosi toks 
stiprus/

Negalima taip pat nutylėti kad šio 
pobūvio metu, keturios šeimos uzsi- 
prenumaravo “Mūsų Pastogę”. Reikia 
ir

tarp svečių matėsi

jas pasveikinti.
A.S.

MIRĖ JAUNIUS JURSKIS

Jaunius Jurskis savo jaunystėje 
buvo žinomas skautas, mielas drau
gas lietuviško jaunimo tarpe, visų 
mėgiamas ir gerbiamas. Bet sutrikus 
nervams ilgą laiką sirgo. Sausio 13 
d. rastas savo bute Gladesville negy
vas. Palaidotas Rookwoodo kapinėse. 
Rasta banko knygutėje sutaupą 
$3,000. Jo palikimu rūpinasi SLMSG 
D-ja.

Sydnejaus Lietuviškoji visuomene maloniai kviečiama i 
balandžio 7 d. (šeštadienį), 6 vai. vakaro, Lidcombe Ukrainiečių 
Jaunimo Centre (senojoj salėj), Joseph s Street, įvykstanti viešą

LITERATŪROS - MUZIKOS 
VAKARĄ,

gi
Programa išpildys Sydnejaus Liet. Literatų Būrelis, talkinamas 

vietos liet, meniniųpajegų - dainos ir muzikos atstovų.
įėjimas aukomis. , . .

Rengėjai: Sydnejaus Liet. Literatų Būrelis ir
Sydnėjaus Senųjų Skautų Židinys.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Musų žinoma keramikė Jolanta 

Janavičienė pirmą kartą Adelaidėje 
turi savo meniškų darbų paroda 
Llewellyn Galleries, Dulwich. Apie 
jos parodą gražiai atsiliepė vietos 
laikraštis “The Advertiser”, (1973. 
3.2), kuris sako kad Jolantos darbų' 
fonas yra europietiškas su -austra
lišku charakteriu, formos paprastos 
ir praktiškos , kai kurie darbai yra 
glazaioti giliom spalvom. Kainos nuo 
$5 iki $75.

Viena jps darbų lėkšte įsigijo 
South Australia Gallery nuosavybėn. 
Pasisekimas didelis-daug parduota 
darbų.* ***

Sveikiname Newcastle lietuvius, 
ju choras pirmas gavo pakvietimą 
dalyvauti Sydney Operos atidarymo 
šventėje. Tai didele' garbe tokioje 
istorinėje šventėje dalyvauti, žinoma, 
teks newcastelieciams gųrai pasi
tempti, bet žinant dirg. p. Žuko ener
gija, tas bus lengvai įveikiama. 
Newcastelieciu upas pakilo, choras 
iškarto padidėjo, reikia manyti kad 
ir jaunimas neatsiliks.

Džiugu kad ir “M.P.” skaitytojų 
būrelis padidėjo, taigi sveikiname 
ir linkime sėkmės.sėkmės.

***
Nakutytė paskirta New- 

Universitete ekonomijos
Rimta 

castelio 
fakultete lektore, paskaitas pradės 
skaityti po Velykų. Sveikiname Rimtą 
su pasisekimu.

***

Sydnejaus Lietuviu 
Socialinės Globos draugijos 
balius įvyks gegužes mėn. 
Auburno Auditorium salėje, _ 
žinoma nebus, bet žada būti kitokios 
staigmenos ir netikėtumai. Lauksime.

Moterų 
metinis 
.26 d.

Blyną

***

ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
administracija darė ką tik galėjo, 
kad susidarytų tiek prenumeratorių, 
iš kurių gaunamas prenumeratos 
mokestis įgalintų tęsti pradėtą dar
bą ir be didesnių sunkumų laimin
gai jį užbaigti. Deja, mūsų viltys 
nepasiteisino. Enciklopedijos redak
toriai savo ruožtu deda didžiausias 
pastangas, kad tomas galėtų sekti 
tomą be didesnių protarpių, bet ir 
čia susiduriama su vis didėjančiais 
sunkumais.

Nuo darbo pradžios praėjo dau
giau kaip 8 metai. Per tą laiką kai
nos iškilo daugiau 25%. Kai tebėra 
tokia vargana padėtis, administra
cija neberanda kitos išeities, kaip 
pakelti tomo kainą iki $20.00. Tačiau 
naujieji prenumeratoriai dar turi 
labai puikią progą pasinaudoti sena 
pirmųjų dviejų tomų kaina ($15.00). 
Lengvata tokia: kas Encyclopedia 
Lituanica užsiprenumeruos iki 1973 
m. gegužės 1 d., tas I ir II tomus 
gaus po $15.00. Po gegužės pirmos 
dienos visų tomų kaina bus $20.00. 
Prašome šia lengvata pasinaudoti. 
Laukiame Jūsų užsakymo.

Užsakymus siųsti: Encyclopedia 
Lituanica, 395 W. Broadway, P.O. 
Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA. 
Telef.: darbo metu (617) 268-7730, 
o vakarais (617) 282-2759. -

»Į

Poezijos pavasaris - ar ruduo? 
Per poeto Juozo Mikšto 60-ties 
metu pagerbimą Melbourne parduota 
Australijos lietuvių poezijos rinkti
niu “Terra Australis” 16 egz. Tai 
daug daugiau negu per vienus metus 
galima išplatinti spaudos kioske.

Juozo Mikšio 60-ties metų pager
bimų ruošė nuoširdus lietuviai, pa
bandę paimti į rankas irklus ir plaukti. 
Iš 120 atsilankiusių nuotaikos, jubi
liato ašarų, lietuvių rašytojų sveiki
nimu atrodo, kad jiems darbas gerai
r ***

Romas Miniotas, gyvenąs New 
Guinea, atostogas .praleido su šeima 
Europoje 
Suomiją, 
mėginkite 
džiais su

ir aplanke žmonos tėvynė 
Daug išgyventu įspūdžių, 

Romai pasidalyti įspff-
“M.P.” skaitytojais.

***
pridėtą statistine, lentelę 
DC ir apylinkėse gyvena

Pagal
Washington

lietuviai, iš ju, 933 Washingtone,
Marylando ir 858 Virginijos valsti-

4337
2526 
jose.

Kas vaidins 
gen. MacArthur??

tą narsų generolų 
įvairių vietų yra 

kandidatų pasiūly
tų minimi Marlon

HOLLYWOOD---- Filmų ga
mintojas Frank McCarthy, pa
statęs “Pattoną”, ruošiasi suk
ti filmą apie gen. Douglas Mac 
Arthurą. Sunkiausia pasirinkti, 
kas turėtų 
vaidinti. Iš 
gavęs 200 
mų. Tarp 
Brando, Henry Fonda, Cary 
Grant, George Scott (Platton), 
Charlton Heston, Alec Guinness, 
Burt Laneaster, Gregory Peck 
ir kt.

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY 

"OUR HAVEN”
Australijos Lietuvių Bendruomenes 

laikraštis
LEIDĖJAS; - A.L.B. Krašto Valdyba 
Adresas: Box 130 P.O. Rundle St., 
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Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

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

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

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

pusei metų 
Užsienyje nfetams 
Atskiro Nr. Kaina

Už skelbimų turinį neatsakoma

$10.00
$5.00

$12.00
25 centai

PRINTED BY ROTOR PRESS PTY .LTD

8


	1973-Nr12-MUSU-PASTOGE-0001
	1973-Nr12-MUSU-PASTOGE-0002
	1973-Nr12-MUSU-PASTOGE-0003
	1973-Nr12-MUSU-PASTOGE-0004
	1973-Nr12-MUSU-PASTOGE-0005
	1973-Nr12-MUSU-PASTOGE-0006
	1973-Nr12-MUSU-PASTOGE-0007
	1973-Nr12-MUSU-PASTOGE-0008

