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ŽVILGSNIS I ATEITI
JAUNIMO REIKALAIS

A.L.B. Krašto Val
dybos Jaunimo reikalams 
narės p.LidijosPocienes 
skaityto (birz. 9 - 10 d.) 
pranešimo santrauka A py- 
Įinkių Pirmininkų konferen
cijoje, Adela idė je.

Praeitoj Krašto Valdybos kaden
cijoj jaunimo reikalams narys buvo 
labiausiai užsiėmęs II-jo Pasaulio 
Lietuviu Jaunimo Kongreso organiza
vimu. Šitame kongrese, kaip žinome, 
atstovavo laisvojo pasaulio lietuvių 
reprezentacinis jaunimas, inesdamas 
įvairiu idėjų, sumanymu bei sugestijų 
efektingesniam lietuvybės išlaiky
mui išeivijoje (žiūrint is jaunimo taš
ko) kurios turėtu pakankamai impulso 
lietuviu bendruomenems ir ju apylinkių 
valdy boras.

Tad. Jaunimo Kongreso vaisiai - 
nutarimai, turėtu būti rimtai priimti 
tu bendruomeniu (ir jų valdybų) kurios 
siuntė savo atstovus ne pasilinksmi
nimui, o rimtam darbui.

Is II-jo P.L.J.K. išsivystė Pa
saulio Lietuviu Jaunimo Sąjunga, ku-

PA VERGTU, TAUTU ATSIŠAUKIMAS
Parlamento Rūmai, 
15 birželio 1973 m.

Mieli Draugai,
Šiais metais Pavergtų 

Tautu savaitė turėtų būti kiekvienam 
iš mūsų labai svarbi.

Australijoje yra 400,000 migrantų, 
kurie, ieškodami laisvės, sugebėjo 
pabėgti iš savo pavergtos tėvynės.

Aš stebiuosi jų drapa ir duokle, 
kuria jie atidavė Australijos išsivys
tymui. Aš stebiuosi jų prisiimtu atsa
komybės jausmu, kaip Australijos pi
liečių, kuriuo jie parodo komunizmo 
pavojaus grėsme pačiai Australijai.

Pavergtų Tautų Taryba nieka
dos nesustos kovojusi New South 
Wales dėl neteisybės ir skriaudos, 
daromos pavergtoms tautoms. Mes 
reikalaujame, kad Australija, kaip 
tauta turi paskelbti, jog negali būti 
pasaulyje taikos, pakol pavergtos 
tautos nėra laisvos.

Paskutiniai įvykiai mums vaiz
džiai parodė , kad turi būti apsaugo- 
jami pavergtu tautų migrantai nuo per
sekiojimų. Mes pilnai realizuojame 
kaip komunistų agentai veikia mūsų 
tarpe..

Prašau jungtis visus i musų veik
lą laike Pavergtu Tautų savaites:

ŠEŠTADIENĮ, ' 7 LIEPOS
Koncertas, Ukrainiečių salėje,
Church St.r Lidcombe.

ŠEŠTADIENĮ, 14 LIEPOS - motor
cade.

SEKMADIENI, 15 LIEPOS - ei
sena ir susirinkimas Sydney Town 
Hall.

Prašau man rašyti apie siuos 
Įvykius. Prašau mane sutikti laike 
šios savaitės.

Su nuozirdžia pagarba,

Douglas Darby, M.L.A. 
Prezidentas
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rios tikslas yra koordinuoti ir skatinti 
atskiras lietuvių jaunimo organizaci
jas ir pavienius asmenis i bendrą 
veiklos plana vima ir derinimą.

Nutarimai ir PLJS vienetų stei
gimas buvo atspausdinti “Musų Pasto
gėje” (su skatinimu iš Krašto Valdy
bos Jaunimo atstoves sį užsimojimą 
įvykdyti) ir prasyta kad LB valdybos 
priimtu LJS valdybų pirmininkus 
pilnateisiais LB valdybų nariais.

Per Krašto Tarybos Suvažiavimą 
Sydnejuj , L. Pocienės sis klausimas 
buvo įskeltas ir konkretūs pasiutimai 
duoti (kurie t kaip minėjau, jau buvo 
spaudoj), ir čia juos pacituosiu

1. Kad atskiru miestų jaunimas 
sušauktu tam tikslui susirinkimus ir 
išsirinktu valdybas, pagal vietos są
lygas . remdamiesi PLJS nutarimais.

2. Kad viename is didesnių miestų 
butu paskirtas Australijos Centrinis 
Komitetas, kuris palaikytų ryšius su 
PLJS Komitetu ir tuo pačiu gautas in- 
formacijaspaskleistir savo krašto komi
tetams. Kadangi Krašto Valdybos sąs
tate yra asmuo paskirtas jaunimo rei
kalams, kuris gali palaikyti ryšius 
su to krašto centriniu komitetu, todėl 
siūloma kad centrinis komitetas butų 
tame pačiame mieste kur yra ir Kraš
to Valdybos būstine.

Adelaides PLJ skyriaus valdyba 
ėmėsi iniciatyvos išsiuntinėti pana
šius pasiūlymus ir skatinimus del 
susiorganizavimo ir kitose vietovėse 
bendruomenės pirmininkams ir jauni
mo atstovams tikėdamiesi gauti pa
lankius neatideliojancius atsakymus, 
kad galėtume užmegzti rysius su Cen
triniu Komitetu Amerikoj.

Iki šiol gauti atsakymai is - L 
Sydney, 2. Hobart, 3. Newcastelio, 
4. Melbourne. Tad remiantis dauguma 
Adel. Jaun. Skyrius (Valdyba) apsi
ėmė atstovauti Australijos ’Jaunimą 
kaip centrinis komitetas. Jau pada
ryta - A. Pranešta PLJS Valdybos 
Centrui J.A.V. apie Australijos centri
nio PLJS Skyriaus isteigimą ir lau
kiama Statuto bei tolimesniu informa
cijų, kurios bus issiuntinetos ir ki
tiems Australijos Jaunimo skyriams.

B. Užmegzti pasikalbėjimai su:
1. K.V. Jaunimo atstove, 2. ALB 
Apylinkių Valdybomis, 3. Sporto Klubo 
“Vytis” ir neoficialiai su kitomis 
org. valdybomis ir atstovais.

C. Iki šiol, per palyginus trumpą 
laika yra atsiekta gana daug ir jau 
įskiepyta Sąjungos idėja bendruomenėje, 
1. Velykų pramogos rengtos kartu su 
ALSS - sutraukiant jaunimą. 2. Poezi
jos, Dainų ir Žvakių Šviesu - kultū
rinis vakaras. 3. Kalantos Minėji
mas. 4._ Užmegzti ryšiai su Latviu 
Taut. Šokių grupėmis, Estų Taut. 
Šokių grupe, Ukrainiečiu bendr. pirm, 
ir studentais. Yra numatyta: a) daly
vauti organizuotai Išvežtųjų minė
jime.b) suruošti Informacijų vakarą 
(birz. 16d), c) mugę ir pietūs (birz. 
17 d.) d) Tautos Šventės p ra vedima, 
e) balių (spalio 1 d.)5. Yri gautas 
ALJS kambarys “Kangarys” L.K.C. 
kuriame vyksta valdybos posėdžiai
ir protarpiais yra saukiami visu jau
nuoliu susirinkimai. Del efektingesnio 
koordinavimo yra numatyta turėti 
jaunimo organizacijų pranesimus per 
ALJS valdybų posėdžius, kad tiks
liau butu žinoma bendra organizacijų 
veikla ir jų ats iekimai. /

MARGAS GENYS LIETUVOS MIŠKU SARGAS

ŠVENTIEJI METAI
Vysk. Vincentas Brizgys

KREIPIMASIS Į ŽMONIJOS SĄŽINĘ 
Pasiruošimui 1975 šventiesiems 

metams.
P. Paulius VI jau paskelbė, kad 

1975 bus minimi šventieji metai, 
kuriuos katalikai mini kas 25 metai. 
Šventasis Tėvas patvirtina, kad buvę 
abejojimų, ar tokia tradicija tinka 
mūsų laikams. Po svarstymų ir pasi
tarimų jis nusprendė; , kad mūsų lai
kui tokie metai yra gal net reikalin
gesni, negu buvę praeityje. Šį karta 
tačiau P. Paulius VI įvedė vieną nau
jenybę. Būdavo šventieji metai at- 
švenčiami Romoje,; kur atsilankę mal
dininkai galėdavo laimėti už tai 
skiriamus atlaidus. Sekantiems metams 
atlaidai būdavę pratęsiami visame 
pasaulyje, atlankantiems bažnyčias 
ir išpildantiems religines praktikas, 
kokias paskirdavo arba pats Apaštalų 
Sostas, arba vyskupai savo dijecezi-

PASIULYMAI
1. kad PLJS Skyriaus Valdybos 

galėtų išrinkti vieną asmenį is jaunes
nės kartos, kuris (ar kuri) . įeitų į 
ALB Krašto Valdyba kaip atstovas 
Jaunimo reikalams.

2. kad Apylinkių Valdybos priimtų 
LJS Valdybų pirmininkus, kaip pilna
teisius LB Valdybų narius.

3. kad butų įtrauktas LJS atsto
vas i Švietimo Komisiją. (Nutarimuose 
siūloma kreipti ypatinga dėmėsi j 
švietimo reikalus, nes jaunimas dau
giau sueina su moderniais metodais).

4. kad LJS narys ieitu i Meno 
Dienu Rengimo 
Jaunimo Vakaro 
zuoti.

Komitetą - ypatingai 
programai organ i-

joje. Ši. karta skiriama; pusantrų metų 
pasiruošimui 1975 šventiesiems me
tams. Tas pasiruošimo laikas prasi
deda šių Sekminių sekmadienį, bir
želio 10 dieną. Šventasis Tėvas kol 
kas dar- nepaskelbė, kokių nurodymų 
ar patvarkymų bus šiam pasiruošimo 
laikui. Tai bus padaryta vėliau. Iš 
dvieju jo pasakytu kalbų Sv. Petro 
bazilikoje gegužės 9 ir 16 dieną 
atrodo, kad vienokios ar kitokios 
religinės praktikos, atlaidai gal bus 
šventųjų metų tik pasėka. Tiems pasi
ruošimo ir šventiesiems metams ski
riama tema ragina tikinčiuosius į il
gesnio laiko ir metodiška įsimąstymą. 
Tokiam ilgesnio laiko įsimąstymui 
skelbiama vidinis dvasinis atsinau
jinimas, kurio paseka būtų susitaiky
mas. Vatikano II susirinkimo paskelb
ta atsinaujinimą, daugybė ir kunigu 
ir pasauliečių, .jeigu teisingai suprato, 
tai daugumas klaidingai pradėjovyk- 
dinti. Užuot, pasaulį krikščioninę, 
jie nuėjo paskui jį ( net su neigiamiau
siomis tendencijomis.
, Kalbėdamas apie atsinaujinimą, 
Šventasis Tėvas pamini visą eile 
pavyzdžių, kaip pakrikęs ir pilnas 
prieštaravimų yra mūsų laiko žmonių 
gyvenimas. Jis sako, ir kiekvienam 
aišku, kad tokių pavyzdžių galime rasti 
dar daugiau, ir tai visose gyvenimo 
srityse.

Turėdamas protavimo galią .mąsty
damas ir tiesos besiekdamas^žmogus 
prarado tiesos tikrumą, pasimetė 
nesusigaudydamas, kur tiesa ir kur 
ne, net suabejojęs, ar iš viso yra 
kokia pastovi tiesa.

(nukelta į 4 psl.)
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P.LJ. SĄJUNGA
Kaip jau žinome, II-sis PLJ 

Kongresas įsteigė Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Sąjungą. Šios Sąjungos sky
rių jau turime Australijoje. Jauni
mas sudaro Bendruomenes sekciją, 
kuri organizuojasi ir veikia atskirai, 
prisitaikydama prie vietos , sąlygą ir 
laiko dvasios.

Tarp mūsų senosios kartos ir 
naujosios yra didelė diferencija, mus 
skiria ne tik natūralus amžiaus skir
tumas, bet kultūra. Jaunoji karta, 
išaugusi skirtingose aplinkybėse, 
svetimos mokyklos veikiama, naujų 
laikų dvasios Įtaigojama, ji daug kuo 
skiriasi nuo senosios lietuvių kartos, 
augusios ir brendusios daugiau, kaip 
prieš 50 metų. Todėl nenuostabu, 
kad mums sunku yra susikalbėti, 
diskutuoti ateities klausimus ir rasti 
bendrą kalbų.

Jau tokia yra likiminė dalia, kad 
jaunimas vis kaskarta, didesniu ply- | 
siu skyla nuo senosios kartos aspi- y 
racijų, pažiūru, bei kultūrinių pasi- Į 
reiškimų. Jaunimui yra gražu kas 
nauja, kas moderniška, kas eina su 
gyvenimu, mes gi, senesniejųgyvena- I 
me praeitimi. Jaunimui atrodo, kad j 
visa mūsų lietuvybė dvelkia seniena, į 
neturi avangardo. Natūralu būtu, kad 
mūsų jaunimas juo būtų, tačiau, ar 
jis yra tam pasiruošęs?

Jei mes savo jaunimą mėginsime 
vėl susodinti į mokyklos suolus ir 
pradėsime juos mokyti lietuvių kalbos, 
istorijos bei patriotizmo, tai tenka 
manyti, kad P.L.J.'Sąjungą palaido 
sime, dar nepradėjus jai gerai veikti. 
Jaunimas tarp 18 ir 30 metų nori 
veikti, o ne būti mokom as v. Šitam 
jaunimui mes turime duoti konkretų į 
darbą ^apšviestą humanistiniais idea- j 
lais, prie kurių įgyvendinimo galėtų j 
dėtis kiekvienas lietuvis ir nelietuvis. <

Kova už tėvų žeme, kova už zmo- 1 
gaus ir tautų laisve, kova už teisingu- 
mą, už sąžinės laisvę, kova uz geres
nį pasaulį, kitais žodžiais sakant, ko- j 
va su prievarta, su smurtu, su apgaule, I 
su žmogaus išnaudojimu ir paniekini
mu, kova su okupantais, su imperia
listais sovietais, šie idealai yra 
visuotini, moderniški ir mūsų jauni- j 
mui tinką vesti kovai dėl Lietuvos 
laisvės ir jos teisiu i nepriklausomy- 4 
be. šioje srityje jaunimas gali dau
giausia padaryti ir jam tinka ši sri- : 
tis, šie dideli ir impozantiški darbai ; 
daugelį gali patraukti ir atvesti į j 
sąmoningą lietuviškumą.

Būtu nelaimė, jei mūsų jaunimas 
šioje Jaunimo Sąjungoje pasitenkintų 
tik pasilinksminimais, nugėrimais, 
pasišokimais ir nieko daugiau. Deja, 
tokia tendencija yra stipri mūsų jau
nime, tačiau tikėkime, kad jaunimo 
vadai, kuriu rankose yra iniciatyva, 
mokės tą jaunatvišką jėga, pakreipti i, 
pozityvią Iinkme<;ir mes to jiems lin-

Sis “M.P,” Nr. 26 yra atspaus
dintas ant geresnio popieriaus p. A. 
Balsio suteikta parama.

R ed.

PATIKSLINIMAS
Atitaisymas korespondencijos 

(“M.P.” Nr. 23) p. Br. Vingrys dėl 
nuomonių skirtumo pasitraukė iš 
M.L. Klubo Tarybos.

II P.L. Jaunimo kongreso Komitetas išsiorganizavimo posėdyje 1972 m. 11.11 
d. Chicagoje. Sėdi iš k: Laima Nainytė, S. Mikaliukas, dr. J. Kazickas, M. 
Lenkauskienė, R. Sakadolskis, St. Barzdukas ir J. Šlajus. Stovi Įvairių darbo 
komisijų pareigūnai. Nuotrauka A.Gulbinsko

Besirūpinant Ateitimi
precedentais. Einant prie šio konkre
taus reikalo, nors ir nebuvo padaryta 
formalaus nutarimo, tačiau visų daly-, 
vių buvo sutikta, kad jaunimo atsto
vus reikia įsileisti į valdybas, kaip 
kooptuotus valdybų narius su pilno
mis teisėmis svarstyti ir spręsti 
visus reikalus. Be abejo/Krašto Val
dyba tuo reikalu išleis patvarkymą, 
kol statutas bus pakeistas ir suderin
tas.

Is esmės šis reikalas gali būti 
labai naudingas abiem pusėm. Tas 
bendradarbiavimas galėtų sustiprinti 
Valdybas ir jų veiklą, o iš kitos pu
sės, jaunimas būtu, glaudžiame kon
takte su Bendruomene.' Taip bendra
darbiaudami žengsime pirmyn į ateitį.

Ignas Taunys, Adelaidės atsto
vas, iškėlė News Digest - Internatio
nal žurnalo klausimą. Jo nuomone, 
žurnalas nebeatitinkąs savo paskir
čiai, nes jis nekovoja prieš rusiškąjį 
imperializmą ir neveda kovos del 
Lietuvos išlaisvinimo. Jo turinio 
niekas nekontroliuoja, lygiai kaip ir 
jo surinktas aukas. Žurnalas buvo 
įkurtas ALB Krašto Valdybos, ir kaip 
jis perėjo Į - privačias rankas, niekas 
nežino. Kiekvienais metais mes siun
čiame tam žurnalui leisti aukas, bet 
nei apyskaitos, nei revizijos aktų 
niekados nesame matę spaudoje. To
kio žurnalo apyskaita turėtu būti tik
rinimą Revisijos Komisijos. Ig. 'lau- 
nys prašė Krašto Valdybos išaiškinti 
šį reikalą ir paskelbti paaiškinimus 
spaudoje.

Konferencijos dalyviai pritarė 
Ig. Taunio iškeltam klausimui, ir Kr. 
Valdybos pirmininkas ši. klausima 
pažadėjo ištirti

Si apylinkių pirmininkų ir seniūnų 
suvažiavima, reikia įvertinti teigiamai, 
žinoma, butų jis dar geresnis, jei 
visi pirmininkai būtu, galėję dalyvauti.

ak.

***

(tąsa)

Sekančią dieną, sekmadienį, pra
nešimus padarė VLIKo įgaliotinis p. 
J. Lapšys politiniais reikalais ir p. 
Lidija Pocienė, Krašto Valdybos nare 
jaunimo reikalams, apie PLJS S-gą.

J. Lapšys savo pranešime ap
žvelgė šių dienų politinę situaciją, 
o taip pat ir istorines Lietuvos ne
priklausomybės netekimo priežastis, 
pereidamas prie dabartinės padėties 
ir galimybių Lietuvai padėti kovoje 
dėl laisvės. Svarbiausia pareiga~turi- 
me neleisti pasauliui užmiršti Balti
jos kraštų aneksijos. Jo politinis 
pranešimas buvo su dėmesiu išklausy
tas ir uzgirtas.

Lidija Pociene supažindino 
konferencijos dalyvius su PLJ Są
jungos įkūrimu ir jos dabartines pas
tangas susiorganizuoti į Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą, kurios 
skyriai jau ve iki ai centras Adelaidėje, 
skyriai Melbourne, Sydnėjuje, Gee- 
longe ir kt. Svarbiausias klausimas 
čia iškilo, kaip ir kokiu būdu Jaunimo 
Sąjunga turėtų bendradarbiauti su 
Bendruomenės vykdomaisiais orga
nais. L. Pocienė pasiūlė,kad į Krašto 
Valdyba, įeitų pilnateisiu nariu, pa
ties jaunimo išrinktas asmuo, kuris 
būtų tarpininkas tarp Jaunimo Są
jungos ir Bendruomenės. Tokie atsto
vai turėtų būti prie kiekvienos Apy
linkės Valdybos, kurios apylinkėje 
bus įkuriamas Jaunimo Sąjungos sky
rius.

Diskusijų metu iškilo nemaža 
klausimų: būtent, kaip galėtume sude
rint tokio atstovo teises su Bendruo
menės statutu, kur tokio jaunimo atsto 
vavimo nėra numatyta.

Kadangi šis klausimas liečia ne 
tik Australijos Bendruomenę, oiri'asau 
lio Lietuvių Bendruomene, tai reik’ia 
manyti,- kad šis klausimas bus vieno
kiu ar kitokiu būdu išspręstas pačioje 
P.L. Bendruomenėje, bet dabar, kol 
mūsų statutai nėra pakeisti ir suderin
ti, tol tenka vadovautis nutarimais ir

phs were taken at 
most spectacular
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karjerą bet ka-“Krįminalinis nusikaltėlis, padaręs impozantiškiausią 
da istorijoje”. Taip pavadino kartą The New York Times, pridėdamas 
šias caro policijos padarytas plėšiko Josifo Stalino nuotraukas’.

Birželio išvežimus minėdami negalime pamiršti ir jų didžiausi 

kaltininką Staliną.

JO ĮMINTOS PĖDOS
J6no Antanaičio 65 m. sukakčiai

Stebėdami ir vertindami musu 
gyvenimą ir jame veikiančiuosius, 
matome, kad vieni praeina, tarsi praš
liaužia, nepalikdami jokio pėdsako, 
kiti gi aiškiai matomi atliktuose ju 
darbuose. Apie pastaruosius vaizdžiai 
kalbėdami sakome, kad imintos ju 
pėdos parodo siekius, rūpesčius bei 
darbus kuriais jie gyvena ir sielojasi.

Stebėdami muSu. Melbourne liet - 
vių veikla bei joje veikiančiuosius 
matome, kad ju tarpe tvirtu žingsniu 
žygiuoja ir Jonas Antanaitis, š.m. 
birželio men. 29 d. svenciantis savo 
65 metu sukakti, gi jojo įmintų pėdų 
ženklus ryškiai matome tvariašąkiame 
Melbourne lietuvių gyvenime.'

Jonas Antanaitis atvykęs i Aus
tralija tuojau pat įsijungia i bendruo
menine veikla. Matome jį Melbourne 
apylinkės veikloje, matome ji ir 
visos Australijos lietuviu bendruo
menes gyvenime, kada, daugeli kartų 
išrinktas atstovu i Krasto Tarybos 
suvažiavimus, aktyviai atstovavo sa
vai apylinkei.

įsikūręs Melbourne - Claytone ir 
turėdamas gražu atzalyna - Birute ir 
Kęstutį, o taip pat matydamas 
kaimynų - tautiečių jauna prieauglį, 
imasi iniciatyvos savuose namuose 
įkurti savaitgalio mokyklą,, kuri jo 
vadovybėje veikė ištisus 4 metus.

Melbourniskiai sielojosi lietu
viškos kultūros ugdymu, skiepijimu 
jaunajai kartai, o ir reprezentayimu 
svetimųjų tarpe. Kuriamas A.L. Kul
tūros Fondas. Čia Jonas daugeli metu 
tvirtai žengia valdybų nario ir pirminn- 

ko keliu.
Jonas Aptapaitis žengdamas kartu 

su kitais tautiečiais lietuviško darbo 
keliu, aiškiai pajunta, kad sava ben
druomenine pastoge - Lietuviu Namai 
yra butini sėkmingam darbui. Jonas 
ju įgijimui gausiu grasiu ir aktyviu 
komisijose bei Taryboje darbu ati
davė didele savo duokle. Drįstu tvir
tinti, kad jo imintos čia pėdos neiš
dildomos. Jo rūpestis ir sielojimašis 
Lietuviu‘ Namais bei ' ju. ateitimi ir 
dabar nesumazėjes.
. Matydamas s kauti ja patrauklia ir 
reikšminga jaunimui, Jonas,. Antanai
tis ilgus, metus dirbo josios augimui 
ir klestijimui, vadovaudamas Skautu 
Tėvu Globos Komitetui. Jo įmintu 
čia pėdų atzymejima rodo “Uz nuo
pelnus” žymenis.

Jonas Antanaitis yra vienas is 
pirmųjų “Talkos” darbininkų, kuriant 
ir išvedant ja i sėkmingą dabarties 
veikla.

Jonas Antanaitis paslaugus ir 
privačiuose reikaluose: greitas tal
kininkauti, padėti, patarti, užjausti.

Sukaktuvininkas Jonas', kad ir 
ne tiesioginiaųpalaike kitų lietuviškų 
organizacijų darbą, skirdamas nesyks- 
cias aukas.

Kad Joną Antanaiti matome toki, 
koks jis yra, suprantame ir įvertiname 
tik tada, kada žinome ji esant Vil
niaus krasto vaiku, kur nuo pat vai
kystes jam teko grumtis ir grūdintis 
kovoje uz lietuviška žodi, tautine dva
sia ir išlikimą.

Jonui švenčiant šia sukakti, ne
galime palikti nepaminėjus ponios 
Marijos, kuri buvo ir yra dažna jo 
darbų palaikytoja, skaitintoja ii’ pata
rėja.

— Vakarų Vokietijos pjezidentas pasira
šė įstatymą, patvirtinantį abiejų Vokietijų 
draugystės susitarimą. Tuo būdu jos da
bar galės įstoti į Jungt. Tautas, kaip atski
ros valstybės: - •....................‘ £
Musu.Pastoge^r^ psl^2
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Jonai, sukakties proga linkiu 
tavo prieteliu vardu, geros sveikatos 
ir dar daugeli metu minti pėdas tau
tinio - lietuviško darbo kelyje.

• '• • J -Ig.- Alekna
&cd.x !;u, ■ .o I b i .i v
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NAUJA LIETUVIŠKA SEIMĄ
S.m. birželio 16 d. Sydnejaus 

lietuviu bažnyčioje, Lidcombėje susi
tuokė Vytenis vasaris ir dalia 
KISONAITĖ. Kun. P. Butkus sutuok
tuvių pamoksle aiškino "lietuviškos 
šeimos pareigas, linkėdamas, kad abu 
jaunieji kaip dabar, taip ir toliau 
vykdytu savo tautines ir religines 
pareigas ir kad jų tarpusavio sugyve
nimą lydėtu meile, ištikimybė ir pa
garba vienas kitam.

Per sutuoktuviu Misiąs žinomas 
oktetas (Daudarai, Asevičiai, Biti
nai ir kit) labai gražiai giedojo A. 
Plųkui palydint vargonais.Ypač įspū
dingai dueto išpildyta “Avė Marija” 
P. Rope solo "pagiedojo “Teve Musų”.

Vestuvių vaisese dalyvavo apie 
šimtine sveci-ų. Jaunosios tėvas Dr. 
V. Kišonas verčiasi pratika Struod’e 
- tačiau savaitgaliais^nebodamas il
gu kelionių,dažnai lankosi New castelio 
ir Sydnejaus lietuviškuose parengi
muose. Vytenio tėvai p.p. Jablonskiai 
gyvena Canberroje. Todėl nenuostabu . 
kad svečių-, tarpe be sydnėjiskiu ma
tėsi ir geelongiškių, newcastelieciu, 
canberriškių, melbourniškių.

Puota pravedė jaunosios brolis 
dr. Gerutis Kišonas. Jaunosios tėve
lis dr, V. Kišonas savo kalboje pasi
džiaugė, kad gavo žentą gera ir susi
pratusi lietuvi. J. Jablonskis pasi
džiaugė gautaja gražia martele iš pla
čiai žinomos ir visur gerbiamos dr. 
Vytauto ir Marijos Kišonų šeimos.

Jaunuosius sveikino buvęs ALB 
Sydnejaus Apyl. V-bos p-kas p. A. 
Reisgys, kuris pasidžiaugė ikšioline 
abiejų jaunųjų veikla lietuviu bendruo- 
menėjei

Jaunojo brolis Gintaras Vasaris, 
perskaitė, eilę telegramų bei sveikinimų 
jauniesiems, o- ir pats ryžosi, savo 

PADĖKA
IŠ GILUMOS ŠIRDIES DĖKOJAME PONIOMS IR PONAMS: ONAI 

IR VYTAUTUI ARAMS, KAZEI IR VALIUI BITINAMS, IRENAI IR 
VLADUI DAUDARAMS, ALFONSUI GILIAUSKUT, JUOZUI MAKSVY
ČIUI, PETRUI ROPEI.

UŽ TAIP GRAŽIAS GIESMES,SUGIEDOTAS PER MŪSŲ DUK
TERS DALYTĖS SU VYTENIU VASARIU VESTUVES BAŽNYČIOJE 
SIU M. BIRŽELIO 16 D.

IR PONUI ALGIUI PLUKUI UŽ PUIKU. VARGONAVIMĄ.

1941 M. BIRŽELIO TRĖMIMU MINĖ
JIMAS ADELAIDĖJE.

“Kai man veze is namu, 
Tu plačiųjų giminiu...

1941 m. birželio 13 d. prasidėjo 
masinis Pabaltijo valstybių gyven
toju deportavimas i Sibirą. Trėmimai, 
rusu numatyti tęstis 10 dienu, užtruko 
trumpiau, vokiečiu kariuomenei įžen
gus Pabaltin. Nežiūrint trumpo laiko, 
is Pabaltijos valstybių buvo išvežta 
apie 60,000 vyru, moteru ir vaiku. 
Nėra ne vieno, kuris nebūtų praradęs 
giminiu, mokytoju, draugu.

Si skaudu i vyki prisimena lais
vuose kraštuose gyvenantieji pabai- 
tieciai, kasmet ji atatinkamai paminė
dami.

Adelaidėje išvežtųjų minėjimu 
organizatoriai yra Adelaides Baltu 
Taryba, susidedanti is 9 asmenų. 
Lietuvius atstovauja p.p. V. Aleksan
dravičius, J. Lapsys ir A. Zamoiskis.

Birželio 16 d. minėjimo išva
karėse, per valstybine radi jos stoti 
5CL. buvo transliuojama lietuviu, 
latviu ir estu muzika. Pranešėjas 
paaiškino apie Sovietu įvykdytas "de
portacijas Pabaltijo Valstvbese 
1941 m.

Sekmadieni, birželio 17 d. daly- 
((VAVo. ap.ilę 200 žmonių, prie kare žuvu

siu paminklo, pagerbiant Sibire miru
sius ir kovose žuvusius tautiečius.

vyresniam broliui duoti naudingų pa
tarimu, - jis siūlė Vyteniui vadovau
tis senu indu patarimu, būtent:' 
“Kalbėk kaip papūga, kramtyk kaip 
ožys, apsigalvok kaip gulbė, maudy- 
kiš kaip dramblys” - ir nuo savęs 
Gintaras pridūrė: “Tiktai šitaip 
elgdamasis sugebėsi visą gyvenimą 
su žmona kartu sugyventi”.

I visus sveikinimus ir linkėji
mus atsake pats jaunasis Vytenis, 
padėkodamas tėveliams ir svečiams 
uz atsilankymą ir dovanas.

Linksmoji dalis prasidėjo kape
lai grojant jaunųjų polką.

Puotos gale iškeltas kaltinimas 
piršliui inž. S. Jarembauškiui už jo 
“melagystes”. Siūlyta ji pakarti ir 
net neduota pasiteisinti. Vis dėlto 
piršlys kažkaip kartuvių išvengė, 
bet beveik žuvo nuo griausmingai iš
lėkusio šampano bonkos kamščio.

Per vestuves visi svečiai džiau
gėsi gražia nauja, pora ir jų ikšioli
niais atsiekimais. Jaunasis - Vytenis 
yra baigės teises mokslus ir šiuo metu 
sėkmingai verčiasi privačia teisinin
ko praktika. Gerai kalba ir rašo lietu
viškai. Aust. Studijų Dienose jis 
skaitė referata jaunimo spaudos prob
lemomis. Jis yra buvęs ALSS Sydne
jaus Sk. pirmininku, buvo PLJK 
Sydn. komitete. Ir “Musu Pastogė” 
yra naudojusis jo teisiniais patarimais.

Jaunoji Dalia Newcastelyje baigė 
gailestingųjų seserų mokykla ir ten 
ligoninėje dirbo ilgesni laiką. Pries 
atsikeldama i Sydneju nuolatiniam 
apsigyvenimui, ji apkeliavo visą pa- 
saulįzaplankydama ir savo nematytas 
gimines Lietuvoje, o taip pat daly
vavo PLJ Kongrese.

Jauniesiems linkime geriausios 
ateities ir tolimesnio aktyvaus daly
vavimo lietuviškame gyvenime!

I.J.

M.V. Kišonai

Vainikus padėjo BaltųTaryba ir Baltu 
Jaunimas.

Minėjimas ivyko Adelaidės Town 
Hall, dalyvaujant apie 1000 žmonių, 
is kuriu 100 buvo parlamentarai ir 
aukštieji svečiai.

Jungtiniam, estu latviu ir lietu
viu, chorui sugiedojus “God Save 
The Queen”, diriguojant R. Kubiliu- 
tei, minėjimą atidarė siu metu Baltu 
Tarybos pirmininkas p. H. Lomp. 
Chorui giedant Requiem, minėjimo da
lyviai atsistoję pagerbė žuvusius 
tremtin i us.

Baltu Tarybos vicepirmininkas 
p. LV. Ozols pristatė šio minėjimo 
kalbėtoja Mr. Stewart Cockburn. Jis 
yra žinomas Adelaides laikraščio 
“The Advertiser” žurnalistas, buvęs 
spaudos atstovas Vašingtone ir Sir 
R. Meųzies spaudos sekretorius.

Kadangi jis neatstovavo jokios 
politines partijos, kaip iki šiol buvę 
kili kalbėtojai, Mr. Cockburn nesi
veržė ir gan aštriai pasisakė del pra
dinio pabaltieciu traktavimo Austra
lijoje. Jis ypatingai pabrėžė, kad lie
tuviai, latviai ir estai, atsidūrę Aus
tralijoje tik del vienos ir vieninteles 
priez:'-:' i es: - troškimo laisves. Jie 
viską paliko, visko atsisakė, bet uz 
ta laisve ir prieglauda turėjo atsi
lygint d irbdami sunkius fizinius dar
bus. Sic imigrantai daugumas, buvo 
ankstesnes vidurines klases, o dau
gelis ju iva-iriu profesijų žmonės ir

Dalia ir Vytenis Vasariai džiaugiasi sukūrę lietuvišką seimą.

Lietuvišką šeimą sukūrusius DALIĄ KISONAITĘ ir VYTENĮ VASARĮ 
sveikiname ir linkime saulėto. gyvenimo.

intelektualai. Australijos valdžia, 
užuot pradėjus jiems dirbti savo sri
tyse, paskyrė prie fizinių darbų.
Tai buvo didelis smūgis imigrantų 
moralei ir juoda dėmė anų laikų Aus
tralijos valdžiai. Tačiau, Mr. Cock
burn tvirtino, jis negirdėjęs jokiu 
skundų is pabaltieciu šiuo reikalu. 
Toliau jis kalbėjo, kad Pabaltijo 
valstybių imigrantai išaugino naują 
karta, kuri, pasiekusi aukštus mokslus, 
reiškiasi Įvairiose gyvenimo srityse: 
- muzikoje, mene, mokslo darbuose, 
politikoje ir biznyje.

Dabar, kada gimsta naujos ne
priklausomos valstybės Afrikoje, 
ar, čia pat, Naujoje Gvinėjoje, Pabal
tijo valstybes, kurios turi 3000 metu 
senumo kultūra ir valstybiškumą, yra 
Įjungtos Į Sovietų Rusijos valstybę, 
be galios pačios valdytis ir su labai 
suvaržytu dvasiniu gyvenimu. Lais
vas pasaulis del to nieko nedaro, 
kaip ir nedarė laike Vengrijos suki
limo ar Čekoslovakijos sugniuz’dymo. 
Čia Mr. Cockburn paminėjo keturių 
jaunuoliu susideginimą Lietuvoje, 
kaipo protesta pries rusų okupaciją. 
Prelegentas su nuostaba sake, kad 
nepriklausomybes laikais, procenti
niai, aukštojo mokslo siekime Europos 
kraštuose, Pabaltijo valstybes užėmė 
antra vieta, po Šveicarijos.

Uz taip idomia, išsamia ir gerai 
paruosta, pabaltieciam mielą paskaitą, 
minėjimo dalyviai atsidėkojo Mr. 
Cockburn gausiais plojimais.

Dr.A.V. Stepanas perskaitė užuo
jautų pareiskimus nuo ukrainiečiu, 
lenku, vengru bendruomenių ir Paverg
tų Tautu Komiteto. Dr. Stepanas nuo 
savęs pridėjo, kad issiskyrimo jaus
mas yra kiekvieno Pabaltijo valsty
bių imigranto širdyje, nes visi turime 
savo kraštuose gyvenančiu artimųjų, 
ir išreiškė vilti, kad mes vėl busime 
laisvi. Rezoliucija, kurioje prašoma 
Australijos pagalbos kovoje pries 
Rusijos okupacija, iteikta Federalinio 
Parlamento nariui Mr. C. Hurford, 
kuris yra paprašytas perduoti ja 
Australijos ministeriui pirmininkui 
Mr. G. Whitlam.

Koncertinėje dalyje Adelaides 
lietuviu choras Lituania, diriguojant 
R. Kubiliutęi, padainavo “Jau slavai 
sukilo” - C. Sasnausko ir “Lietuvio 
Daina” - B. Budriuno. Estu vyru cho
ras, diriguojant L. Harm, padainavo 
tris dainas ir latviu misrus choras, 
diriguojant K. Svenne, - dvi. “Medi
tacija” - Massenet smuiku išpildė 
Miss M. Svilans. Užbaigai jungtinis 
choras įspūdingai sugiedojo Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Himnus.

Po minėjimo, Pabaltieciu Moteru

Sydney Filisterių Būrelis

Draugijos ponios suruošė kviestiems 
svečiams vaišes, kurių metu, laisvoje 
nuotaikoje buvo pasidalinta min
timis.

Ta pati vakarą septintas ir antras 
televizijos kanalai perdavė ceremo
niją prie žuvusių paminklo, o 5CL 
radijo stotis, taip pat tą vakarą- ir 
pirmadienio rytą, žinių metu, davė 
gana netrumpa pranešima apie įvy
kusi minėjimą.

V. Mare inkonytė.

JUOZAS MIKŠTAS

BŪVIO KOVOJE

Geradarėm prisidengę. 
Už niekingą grašį judo, 
Tautos tautą grobia engia, 
Brolis brolį smaugia žudo.

Gyviai gyvį gaudo, ryja, 
Matvanagiai suka ratų ...
Laimės, gėrio karaliją 
Tik graži svajonė mato.

Pasakyki, Dieve Didis,
Kur užuovėjų surasti?
Savyje žmogus paklydęs, 
Baigia nevilty nuskęsti.

JAUNYSTEI

Laiminga jaunyste, 
žaisminga jaunyste, 
sakyk, atsiliepk, kur dingai? 
Nyku be tavęs man 
dūlėti ir vysti, 
nors saulei atverti langai.

Buvai vėjavaikė, 
buvai lengvabūdė, 
nenaudėlė kartais buvai... , 
Dabar jau kažkur 
snūduriuoja ir liūdi 
nuklydę svajonių laivai.

Smagu buvo džiaugtis 
mylėti ir klysti, 
alsuoti ir siausti laisvai.
Sparnuota jaunyste,, , . , 
žieduotą jaunystę^ 

’gal tu tik miražai buvai?

..GI

Mūsų Pastogė Nr. 26 1973-7.2. psl. 3

3



KREIPIMASIS į ŽMONIJOS SĄŽINĘ

(Atkelta iš 1 pusi.)

Žmogus dirbos , kuriąs pasijuto 
paskendęs savo kūriniuose,viršiniuose 
dalykuose, o praradęs vidinį gyvenimą. 
Žmogus sukurtas laimei, bet, beieško
damas malonumu, džiaugsmo, rado tik 
nuoboduli ir apsivylimą. Žmogus per- 
s i so tinęs ir gyvenąs pertekliuje, o 
jaučiasi nelaimingesnių už daugeli 
beturčių ir vargšų. Jis net susierzi
nęs, kad būdamas vjsko pilnas, nesi
jaučiąs laimingas. Žmogaus susikurta 
civilizacija patiekia daugybę pato
gumų ir malonumų, tačiau žmogus taip 
neišmintingai jais naudojasi, per 
juos praranda svarbesnius savo reika
lus, kad užuot buvęs dėkingas uz juos 
Dievui ir mokslo žmonėms, ima jais 
bodėtis ir juos net niekinti, kaip šian
dien daro daugybė jaunuolių. Jaunieji 
ir jų tėvai stengiasi vis iškilmingiau 
atšvęsti dviejų jaunų žmonių santuoką, 
o kaip dažnai ten slepias’ nerimtas 
paviršutiniškumas. Vieno antram.; iš
tikimybė pašvęsta sakramentine prie
saika vis dažniau ir dažniau lengva
būdiškai išduodama, sulaužoma. Žmo
gus ir mokslą ir viską panaudoja, užau
gusiųjų sveikatai ir gyvybei saugoti, 
o vis ciniškiau ir viešiau žudo savus 
kūdikius,, neleisdami jiems užgimti, 
vis garsiau ir garsiau kėsinamasi i 
ligonių, senelių gyvybes. Valstybė, 
jai vadovaujantieji, jos institutcijų 
tarnautojai, visokios tarptautinės 
institucijos, išlaikomi dirbančių žmonių 
lėšomis ir yra tų žmonių teisių apsau
gai, gerbūvio pažangai, o tuo tarpu 
kiek ten visokio piktnaudojimo, ištisų 
tautų teisių uzurpavimo ir net vergi
jos.

Panašiu gązdinančių prieštaravi
mų šiandieniniame žmonijos gyvenime 
galėtume priskaičiuoti labai daug. 
Jų katastrofiškos pasėkos gali nepa
taisomai sugriauti pasiektos civiliza
cijos pagrindus, gali išnaikinti ne tik 
atskiras tautas, o ištisas rases. Iš 
daugelio simptomų galime bijoti, kad 
susinaikins pačios save labiausiai 
civilizuotos rasės ir tautos, nes ne 
vienas iš čia išvardintų ir kitokių 
prieštaravimų yra labiau įsigalėjęs 
civilizuotų tautų tarpe, negu necivili
zuotu. Iš tų pavojų žmonija gali tik 
pati išsigelbėti. Išsigelbės, jeigu 
susipras ir stengsis. Tikėtis, kad 
“laikas viską pataisys”, būtų apsilei
dėlių iliuzija. Pats laikas be žmogaus 
pastangų nieko netaiso ir nieko nega
dina, o tik artina žmogų prie karsto. 
Žmogus pats arba kuria, arba griauna.

P. Paulius VI žodžiais, žmonijai 
yra būtinas atsinaujinimas ir susitai
kymas. Žmonijai yra būtinas individu 
vidinis , dvasinis atsinaujinimas ir 
susitaikymas su Dievu, su žmonėmis, 
paties su savim. Vienkartinio atgai
los darbo, trumpalaikio apsimarinimo, 
atgailos sakramento ar vienkartinių 
kad ir visuotinių atlaidų čia nepakanka 
Kad žmonijos laimėjimai nenueitų ne
pataisomu jai pačiai nuostoliu kė
liais, yra laikas patikrinti visą žmo
gaus gyvenimo filosofiją, kaip supran
tame save, savo gyvenimo prasmę ir 
tikslą, ko iš tikro siekiame. Reikia 
patikrinti visą savo mentalitetą: koks 
yra mano protavimų, jausmų, elgesio 
ir viso gyvenimo santykis su Kristum, 
su krikščioniškais principais, su 
artimu, su pasaulių. P. Paulius VI 
sako, kad žmogui laikas išsamiai 
pagalvoti ir apsispręsti su kuo esame: 
ar esame tikri Kristaus mokiniai, ar 
tokiais tik užregistruoti, ar krikščio
nys krikščioniškai gyvena ar tik fari
ziejai.

Yra daug žmonių, kurie buvo kieno 
nors taip paveikti, kad save nuosekliai 
ištyrę f drąsiai ir atvirai apsisprendė, 
kas yra taisytino, ir radikaliai bei 
pastoviai pakeitė šavo gyvenimą. To- 
Lios šviesos ir drąsos padaryti reikia
mų išvadų, tokio drąsaus ryžto išva
das įgyvendinti yra reikalinga šiandie
ninė žmonija. Kiekvienas esame žmo
nijos narys, kiekvienas savu teisingu 
ir drąsiu sprendimu keisdami asmeni
niai save, panaudodami savo itaką 
visuomenėje,; turėsime ifak’os;, ir visai- 
žmoni jai., • , 5 , ..j. k
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Tokiu sprendimų pirmoji praktiška 
pasėka būtu susitaikymas. Susitaiky
mas su savim, pašalinant visus prieš
taravimus tarpe krikščioniško tikėji
mo, principų, savos sąžines ir praktiš
kojo kasdieninio gyvenimo-Sus Raiky
mas su Dievu. Čia tenka prisiminti, 
ką suprantame protu ir išpažįstame 
tikėjimu, kad ne mes esame aukštesni 
už Dieva ir ne Dievas yra mums nusi
kaltęs ar skolingas. Taigi,norint susi
taikyti su Dievu,yra būtina, kad žmo
gus siektu to susitaikymo meilėje ir 
nusižeminime. Baimė be meilės yra 
paremta egoizmu, ji netinka susitai
kymui. Kas nuoširdžiai nori susitai
kyti, tas užgautąjį atsiprašo iš mei
lės, o ne iš baimes. Taip pat negali 
būti tikro susitaikymo be pasiryžimo jį 
tesėti. Taip susitaikius su Dievu,ne- 
bus sunku susitaikyti su žmonėmis.
Norint būti tikroje taikoje su Dievu, 
negalime su vienais žmonėmis susi
taikyti, o su kitais pyktis. Su žmonė-
mis susitaikymas tada.bus- tikras, kai 
galėsime nuoširdžiai visus žmones 
vadinti broliais: savoje šeimoje, Baž
nyčioje, tautoje, visuomenėje. 
“Jeigu jūs neatleisite žmonėms, ne 
dangiškasis Tėvas neatleis jums jūsų 
nusikaltimų,” (Mat. 11,15). Svarsty
dami sava vidini atsinaujinimą ^vars
tykime ne tik šį gyvenimą, ar motyvus,, 
sekančius iŠ mūsų dabarties, žmoni
jos ateities, o prisimininkime netolimą 
sava realybę: mąstykime apie tai savo 
karsto ir pomirtinio gyvenimo akivaiz
doje. v

Šia proga P. Paulius VI primena, 
kad Dievas, mylėdamas žmoniją, pats 
ją įspėja, kai žmonės patys laiku 
nesupranta iš jų klaidu gręsiančių pa
vojų. Dievas taip darė senovėje per 
pranašus, tuo tikslu'atėjo Kristus, po 
Kristaus įžengimo į dangų Dievas kal
ba per jo palikta Bažnyčia^ Kai šį 
karta. Bažnyčios vadovybė žmoniją 
kviečia tokiu ypatingu būdu atšvęsti 
šventuosius metus, tai yra rimto pa
grindo manyti, Jog per Bažnyčią sau
kia žmoniją pats Dievas.

Šios jau paskelbtos mintys ir 
visos, kurios Apaštalų Sosto bus 
paskelbtos , besiruošiant šventiesiems 
metams ir jų eigoje, turėtų būti nors 
katalikams asmeninių mąstymų, misi
jų, rekolekcijų, studijų dienų temomis. 
Tąi liečia mus,dabar gyvenančius, ir 
musu palikimą, ateinančioms kartoms. 
Tenebūna tai balsas tyruose, o mūsų 
gerų valių,protų, drąsaus ryžto kel
rodžiai.

***

SIAUBINGĄ BIRŽELIO DIENU. 
PRISIMINIMUI

Šiandien iškyla klausimas, ar tie 
skaudūs birželiniai įvykiai jau nebe- 
sikartoja? Lietuvos spaudoje dažnai 
užtinkame, kad jaunimas, vieni pagal 
įsipareigojimus,- kiti savanoriškai, 
važiuoja įvairiems darbams i tolimus 
Sovietų S-gos kraštus. Dalis jų 
grįžta , bet dalis ir negrįžta. Kad yra 
negrįžtancių, aš čia patiekiu trumpą 
atpasakojimą iš straipsnio “Lietu
viškas Tiks is”, kuris parašytas žur
nale “Literatūra ir Menas” Nr. 4, 
1973 m., leidžiamas Lietuvoje. Keliau
tojas rašo: - Tai Arktika, užpoliaris. 
Daug kartu girdėti,šie žodžiai dvelkia 
rūsčia romantika. Tas rustus jausmas 
dar labiau sustiprėja akis į akį susi
dūrus su čionykščia gamta ir klimatu, 
ir susitikus su žmonėmis. Bailių

Arktika nemėgsta, čia reikalingi už
grūdinti , drąsūs, ryžtingi žmonės; 
kuriems romantika tai visu pirma dar
bas, sunkus, atakaklus ir dar reikalin
gas pasiaukojimo. Tikšio rajono plo
tas 235 tūkstančių kvd. kilometrų. 
Kadaise čia siautė skurdas, ligos, 
neraštingumas' ligi 1927 m. buvo viena 
mokykla su vienu mokytoju ir 14 mo
kiniu; vienas medicinos punktas su 
vienu t feldiariu. Kai rajono sekreto
rius supažindino su įžymiaisiais Tik- 
sio žmonėmis-atkreipiau i vieną var
dą, Vidą Antonovną. Pasibaigus iš
kilmingai daliai prisistačiau simpa
tingai šviesia? plauk’e£ . ir rušiškai,č.

'* ipSklyįišųSii^?’ koddf ) įjoių * liė'tąvlškas.ų

vardas? “Aš lietuvė iš Aly taus, vado
vauju antrajai Tiksio vidurinei mo
kyklai”.

Baigusią Jarkutsko universitetą 
Vidą Vo lunge vičiutė pasiuntė čia - Į 
pasaulio galą, kaip jai rodėsi, - mo
kyti rusų kalbos ir literatūros -jakutų, 
evenkų vaikus. Jau 13 mėtų kaip va
dovauja mokyklai, kasmet į mokyklos 
suolus sėdasi apie 900 jaunųjų ti- 

siečiu, kuriuos moko 58 aukštos 
kvalifikacijos -mokytojai.

- Ar Lietuvos nepasiilgstate?
- Ligi šiol nebuvo kada. Kasmet 

aplankydavau Alytuje gyvenusią 
senele. Bet šią vasara, mirė, ir ten 
daugiau neliko artimųjų. Mama ir 
vyresnioji sesuo gyvena Jarkutske. 
Sesuo inžinierė statybininkė. Gaunu 
iš Lietuvos laikraščių. Žinoma, pasi
ilgstu lietuvių kalbos. Vyras - ukrai
nietis, šiuo metu su dukrele Lena 
plaukioja po Ledinuotąjį.

- Sakykite, o ką jūs darote žie- 
ma„ kai čia būna minus 50?

Mokome -ramiai atsakė Vida.
'- Tik pirmųjų klasių moksleiviai 

kai šaltis pasiekia 35 laipsnius, gali 
nelankyti mokyklos. Sakau gali, nes 
iš tikrųjų niekas nepaiso speigo. Be 
to, šitokių dienų čia dauguma,ir mums 
nėra kada kreipti dėmesio i sniegą pū
gas. Tiesa pačių didžiųjų, pūgų metu, 
kada, kaip sakoma, dangus su žeme 
maišosi, mažylius i, mokyklą atveda 
tėvai.

Žiemą mūsų gyvenvietės gatvė
mis nutiesiamos vielos, pagal kurias 
tiksiečiai randa parduotuves, įstai
gas, mokyklas.

- į Šiltesnius kraštus ar netrau
kia?

— Kaip pasakius,—mano pašnekovė 
valandžiukę susimąstė.

- Mano vyras, kaip sakiau, jūri
ninkas, jam būtina jūra, o jei myli 
vyra , reikia mylėti jo profesija, o 
antra, aš nepaprastai myliu savo dar
bą, kurio Įgūdžių įgijau čia, Tiksyje. 
Be savo mokinių, kurie čia nuo 
mažumens pratinami prie rūsčių Ark
tikos sąlygų, kurie trokšta žinių ir 
laukia iš mūsų mokytojų, butų sunku. 
Gerai, aš paliksiu šią mokyklą, kuriai 
atiduota . 13 gyvenimo metu - įvykdytos 
visos sutartys ir įsipareigojimai 
betgi as nenusinešiu jos nei prie 
Baltijos , nei prie Juodosios jūros. 0 
kai čia tiek dirbta, tiek jėgų ir nervų 
atiduota, šis tas padaryta, tai gaila 
ir sunku viską palikti.

Toliau keliautojas rašo: —kitą, 
ryta mes išvykome pasiklausyti kaip 
triukšmauja kosmosas, ėjome į Poho- 
rine, kompleksinių fiziniu tyrimu labo
ratoriją; iki jos 20 minučių kelio tund
ra. Laboratorijos nedideli grakštūs 
namukai. Tarp jų buvo nutiestos vie
los. Tai patikimiausias pagelbininkas 
ir vedlys, kai /Yrtikos vėtros pakelia 
vestuves. Pernai šitame, kokių 200 
metrų tarpe, rasta sušalusi laborante. 
Žiemą čia nejuokai. Laboratorijos 
direktorė prisimena,kai praėjusią žie
ma, pakeliui sugedo jos vairuojamas 
visureigiomotoras, jai teko grįžti peš.- 
čiomis. Ji rodė labai ryškias nušalimo

■ yžymes' antr-ąnkų ir ..vęiflu.Neiškeųciaų 
„•#ėįjaklaiiš^» ap.ič ; šiaairėšį, p

L. Urbonas “Verksmingi šešėliai”, 1973. Akrylius (21 31) Dailininkas 
ruošiasi savo dvyliktajam individualinei parodai Sydnėjuje.

kurios atvykau čia ieškoti.
-Ne sezonas. - nuvylė mane di

re ktorė.
- Kaip matotefčia dar tik baigiasi 

pole-inė diena. O šiaurės pašvaiste 
- nakties šviesa. Tik nemanykite, jog 
tai labai malonus reiškinys. Gražu tai 
gražu, bet tą grožį lydi tokie garsai, 
toks traškesys, kad net įprastam sunku 
užmigti. Štai klausykite. -

Monotoras tuo metu sugriaudžia 
tokiu perkūnišku griausmu, kad net 
ausų būgneliai suvirpa. Tai įprasti
nis šiaurės naktų garsas-

Baigiant šio straipsnio atpasako- 
jima, iškyla klausimas, kiekgi šian
dien dar yra šeimų bei pavienių as
menų, kurių likimas panašus į Vidos 
likimą. Birželis prasidėjo 1941 m., 
bet tokie patys reiškiniai kartojasi 
nepaliaujamai, nes dalis atitarnavu
siu kariuomenėje ir tų tariamų sava
noriu , išvykusių dirbti darbams, dalis 
negrįžta. Vidos pate ktieji argumentai 
parodo, kad ji savo troškimus yra pri
versta slėpti. Jx>s širdies gelmėse 
teberūsenaLietuvos ilgesio ugnelė. 
Ji pareiškė, kad pasiilgo lietuvių, 
kalbos, gauna laikraščius iš Lietu
vos ir kasmet lankydavo Alytuje gy
venusią senelę. Neįtikėtina, kad ji 
savo noru aukotųsi ir ryžtųsi pasilik
ti gyvent tokiose žiauriose ir sunkiai 
pakeliamose klimatinėse sąlygose. 
Be to, Sovietų Sąjungoje dažnai prak
tikuojama propagandinius? jų sufa
brikuotus, pareiškimus skelbti spau
doje, savininkui visai nežinant. Taigi 
ir šiandien veikia Lietuvoje to žiau
riojo birželio dvasia. Savo minėjimais 
stiprinkime slegiančiai birželinei 
dvasiai pasipriešinimą.

A.K.

GERAI PAVYKĘS BALIUS
Sydnėjaus skautų suruoštas (š.m. 

birželio 23 d.) kaukių balius buvo 
puikus: svečių per 300, daug įdomių 
kaukiu, gerai tinkanti baliaus nuo
taikai programa ir geras orkestras. 
Baliuje dalyvavo daug mūsų jaunimo, 
o ir latvių buvo nemažai.

Programoje pasirodė su dainomis 
dvi sesutės Viliūnaites, dvi sesutės 
Maksvytytės ir Karpavičiūte, akompa
navo Gečiauskas; toliau su komišku 
sportu pasirodė Brazelis ir Karpavi
čius. Geremonmeisteris gerai savo 
pareigas atliko Rimas Milašas.

Kaukių buvo daug ir įdomių: pirmą 
vietą laimėjo - senas žmogus, - pasi
rodė, kad tai buvo jaunas latvis, antra 
vietą laimėjo - originalus ponas su 
savo dviem dukterim atvykęs į balių, 
pasirodė, kad tai buvo p.p. M. Reis- 
gienė, Antanaitienė ir jos sūnus 
Antanaitis. Trečią vietą laimėjo 
Mickey Mouse dvi skautukės G. Viliū- 
naitė ir R, Maksvytytė. Ketvirta pre
mija atiteko - vienuolei V., Viliūnaitei.

Vakaras pasižymėjo gera nuotaika. 
Čia tenka pažymėti ir kartu pasidžiaug
ti, kad Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
pirmą kartą parėmė skautus pirmu 
loterijos prizu - šampano bonka ir 
dviem pilnom vakarienėm. Tai reiškia 
kad Klubas išeina i visuomenę su 
pirmū 'rha"žav pųrų'iii&LųV’.ųi ,
ivpe .-'o’.1 » ■i’fiiW’MX.-: i: ■■ i ak
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Z»nės, darbai, tvyktt
LŪŽO ĄŽUOLAS ŠIMTAMETIS
(Mykolas Vaitkus: 1883 - 1973)

Gegužės mėn. 20 d. J.A.V., 
Ramybės slėny - Peace Dale - mirė 
musų literatūros ir kultūrinio gyveni
mo ąžuolas - MYKOLAS VAITKUS. 
Velionis buvo kunigas, poetas, drama
turgas, romanistas, spaudos darbuo
tojas, paskutiniu laiku daug rašęs 
atsiminimu, kuriuose nušvietė mūsų 
ilga istorijos laikotarpL Ypač' daug 
velionis paliko poezijos. Jo veikla 
kultūrinėse organizacijose yra diJ 
džiulė.

M. Vaitkus iki pat gilios senat
vės (beveik 90 metų) nenuilstamai 
dirbo, atrodė, kad mirtis laukė, kol 
jis savo darbus užbaigs, bet jis darbų 
rasdavo daugiau ir daugiau.

Kun. P. Butkus lankydamasis 
prieš kelerius metus J.A.V., buvo ap
lankęs ir šį seneli - jaunuolį. Savo 
kelionių, knygoje “Tautu Šventovėse” 
autorius gyvai aprašo tą apsilankymą. 
Žemiau spausdinama atitinkama tos 
knygos ištrauka.

RAMYBĖ IR ŠVIESA

Kelionėje apsistojęs prie At
lanto įlankos Rhode Islandą regijone 
Providence mieste pas savo studijų 
kolegą ir mielą prietelių Kun. Vaclovą 
Martinkų, lietuvių parapijos kleboną 
ir Balfo pirmininką patyriau, kad ne
labai tolimoj kaimynystėj gyvena ir 
poetas - kūrėjas kanauninkas Myko
las Vaitkus. Tai kaipgi dabar jo neap
lankysi. Tad vieną popietį sutarėm, 
kad Providence parapijos vikaras kun. 
Dr. Jonas Maknys šion kelionėn mane 
palydės. Skambinti nesą nei reikalo, 
nes kanauninkas tikrai būsiąs namuose.

Gan platokas kelias, ringiayosi 
pro ežerėlius ar kirsdamas miškin
gas kalvas, kartais artėdamas ir prie 
Atlanto, kol pagaliau patekom į didįjį 
greitkelį. Man buvo gera nesirūpinti 
visais tais posūkių raizgynais, nes 
vadovui buvo žinomi tie keliai.

Pagaliau atsiradome erdvioj vie
nuolyno pastatų bei sodų privatybe; 
ir sustojome prie mažo namelio jų 
viduryje, iš kurio tuojau išvydome ir 
išeinanti šeimininką . Tai buvo poe-

tas Mykolas Vaitkus, kuris maloniai
šypsodamasis mus sutiko, o besisvei
kinant man net nereikėjo jam prisi
statyti. Jo stebuklingoji atmintis ir 
čia buvo nuostabiai taikli. Nors man 
asmeniškai tik vieną kartą teko pabu
voti su gerb. Kanaunininku - kai man 
būnant Rentling lietuvių kapelionu - 
jis sveciavvosi pas pedagogikos dak 
tarą Antaną ir Mariją Paplauskus - vė
liau pasivadinusius Ramūnais. Nuos
tabu, kad jis ne tik prisiminė mane, 
bet ir tai kad aš išpildęs ir savo dai
nų, kurių norėtų ir dar prie progos 
išgirsti. Kas iš tikro vėliau ir įvyko 
jam apsilankius Providence pas kun. 
Martinkų.

Poetas atrodė žvalus, gyvo ir 
nuoširdaus žvilgsnio, o tas jo aske
tiškas veidas teikė lyg kažkokią pra
našo išvaizdą, kartu ir atspindi rodos 
neįžvelgiamą sielos gelmių. Kai mus 
pakvietė i savo puikų namelį, jame 
rodos tebuvo tik knygos ir langai. Bet 
atsirado ir kur svečius pasodinti , ir 
kuo pavaišinti. Aš pirmiausia džiau
giausi šiuo pasimatymu, ypač kelda
mas jo nenuilstantį kūrybini, veržlumą, 
o jis kukliai nutylėjęs domėjosi 
Australijos lietuviais, jų parapine - 
organizacine veikla, o ypač kūrybi
niais poreiškiais.

Vėliau išėjom pasivaikščioti bei 
pasidairyti po tą Ramybės Slėnį - 
Peace Dale - vadinosi ir ta vietovė 
su vienuolyno rekolekcijų namais, 
kurių jis čia buvo kapelionu. Visa 
aplinka tikrai^ verta to Ramybės 
Slėnio vardo. Čia ir gaiviai ošiantis 
upelis, kurio pavėsingi šlaitai sujung
ti tilteliu, čia ir mažutis ežerėlis, ap
juostas šienpjūvių papievėm, o už jų 
tarsi lietuviškas gojelis, gaubiamas 
medžių aukštų.

Tai tokiame prieglobsty įstabios 
gamtos tars i „kokiam mastiniam sode 
gyvena šis Žemaičiu Žemės kuo nė 
šimtmetis, ąžuolas, patyręs daug 
vėtrų ir audru, bet kartu lyg. jų nuskaid
rintas ir šviesus - tų šviesių sielos 
krislų poetas kanauninkas Mykolas 
Vaitkus, kupinas dar kūrybinio gaju
mo, o ypač savo tarsi magnetinės 
juostos šviesia atmintim dabar atku
riąs knygą po knygos iš jaunystes 
dienų ir darbo draugu.

Grįždamas tais pačiais keliais 
atgal į Providence, ilgai tylėdamas 
■ąsčiau apie tą amžiaus neįveikiamą, 

poetą, tas jo sielos versmes, lyg

gelmes to tylaus ežerėlio. Juk koks 
tai nuostabus žmogus bei visas jo 
gyvenimas! Tai tarsi, ypatingos Dievo 
Apvaizdos ir ryžtingos žmogaus va- 

• lios- kūrinys, kuriam damion harmoni- 
jon subtiliai liejasi ir kunigas, ir poe
tas, ir žmogus.

Sakytume, istorinio likimo, o gal 
Apvaizdos Ranka ijunge jį atbundan
čios tautos kovų ir darbų sūkurin, 
bet taip pat leido jam būti gyva ir 
veiklia pakopa jau atgautos laisvės 
bujojančio lietuvių tautos kūrybinio 
kilimo bei pačio žydėjimo ir vis būti 
taip arti prie<jos pulso.ir širdies.

O ir dabar tremtyje po daugelio 
tragiškų lūžiu bei konvulsingų agoni
jų - čia vėl išskirtinai jam suteiktas 
Ramybės Slėnis, kurio pavėsingoj 
gi ūdumoj tarsi niekeno nedrumsčiami 
jo gyvi atminimai atplaukia, neboda
mi nei marių,- nei kalnų... 0 jie tokie 
ryškūs ir skaidrūs kaip ir čia kad ir 
svetimoj žemėj jį supantys melsvi 
ežerėliai su žalių gojų krantais. Net 
ir priartėdamos Atlanto įlankos, kad ir 
netokiomis skaidriomis bangomis 
nori poetui priminti jo jaunystes nu
mylėtą Palanga, ar Liepoja, bei tuos 
didžiais troškimais užtvindžiusius 
krantus.

Kad ir šiuo trumpu apsilankymu 
aš pajutau, kad- ne vien tik ta jį 
gaubianti ir tarsi kūrybą skatinanti 
aplinka, bet ir pats poetas, kad ir 
drumsčiamas pareigų ar slegiamas 
amžiaus naštos, kurią kalendorininkai 
tarsi be reikalo taip stropiai registruo 
ja, kad jis vis dar sugeba sukaupti 
jėgas ir atsiduoti tam darbui, kad jis 
kaip to iškiliojo mūsų tautos laikotar
pio veiklus dalyvis, dabar lyg iš naujo 
paliudytu Lietuvos laisvės ir kūrybos 
žygius. Ir jis tai daro savo poezija, 
o ypač savo atsiminimų kūryba. Jis 
liudija ne tik praeitį, bet ir tą amži
nai žavinti Gėrį ir Grožį, kristaliniu 
sielos skaidrumu. Ir taip toje mįslin
goje aplinkoj, o dar jautresnė} jo sie
loj ne tik karts nuo karto sumirga jo 
kūrybos šviesūs krislai, bet ir tą 
tremties gyvenimą gaivinanti bei skaid
rinanti šviesių atsiminimų saulė!

Džiaugiausi aplankęs šį kilnašir- 
dį poetą, į kurį jau seniai su nuostaba 
žvelgiau kaipT į kūrėją ir kunigą, bei 
kilnią asmenybę. Juk tai lyg tas 
biblinis ugnies stulpas, rodąs kelią ir 
mūsų tautai, ne tik laisvėje, bet ir 
vergijoj, ne tik savoj žemėj, bet ir 
tremtyje!

Kaip ir pats poetas išsako 
“Į kažką spinduliuotą”.

“Daug niūriųjų naktų glūdumoj iškalėjusi, 
Kai krūtinėje ilgesio ašaros liejasi,
Vėl veržiesi tu, siela,sparnuotoji nerimu, 
I kažką spindulėta, nežinomą, kerimą..'

Mykolas Vaitkus

MANO KARSTO MEDIS

Sudie namai; Einu į tylią girią, 
Kur tikrumos garsai neb-aidi mirę, 
Kur rymą medžiai lapais taką barsto. .. 
Einu į tankmę, ieškau savo karsto.

Kiek, medžių čia senų, didingų!
Kuris iš jų? - širdin man sminga - 
Kuris iš jų, anksčiau numiręs, 
Priimt manęs ateis iš girios?

Einu tolyn. Štai ąžuolas galiūnas;
Galva danguj, aplinkui puikūs sūnūs; 
Sakytum, plienas - rymo jie sustingę, 
Tvirtai sudarę žalio mūro vingį.

Gal žinot jūs, miškų galiūnai, 
Kam teks priglausti šį mano kūną, 
Kada, viskam sudie pasakius, 
Man sužibės grabnyčių žvakės?

Bet tyli jie ... Gal tu, senasis medi? 
Sušlamo jis...Jaučiu, manęs jis gedi...
O gali būti, milžinas nujaučia, 
Kad jo glėby ilsėsis mano griaučiai?

Einu artyn ir apkabinęs
Glaudžiuose kakta prie jo krūtinės . . . 
Taip keista man . . . Mąstau ir rymau.. . 
Gal bendrą turime likimą?

O taip, taip- tu! Tave laisvai renkuosi! 
Tu dėl manęs gyvybę savo duosi. 
Saitam kape, bičiuli, būsim dviese, 
Didžioj gamtoj įviėną susiliesim!

J. Slavėnas

Sovietų Sųjungos-Vokietijos 
Bendradarbi avinti Setolyje

(tąsa.)
Tas 

betgi sudaro žymų Maskvos sutar
ties pakeitimą Vokietijos nenaudai. 
Prieš svarstydama reikalą iš esmės, 
Reicho vyriausybe norinti pinoti, 
ką Sov. Sąjungos vyriausybė už tai 
siu lanti.

Šiuo Vokietijos vyriausybes at
sakymu Molotovas buvo patenkintas 
ir pareiškė, kad Sov. Sąjungą svars
tys kompensacijos klausimą, bet 
norėtu išgirsti ir Vokietijos pagei
davimus. Bet nelaukdamas Vokie
tijos pageidavimų pareiškimo Molo
tovas rugpiučio 13 d. iteike per 
Vokietijos atstovą Maskvoje Vokie
tijos vyriausybei memorandumą, 
liečiantį Lietuvos teritorijos juos
teles prie Lietuvos palikimą kom
pensuoti kokia nors kita teritorija, 
atitekusia Sov. Sąjungai pagal susi
tarimą su Vokietija, nes tas sudary
tų Sov. Sąjungai moralini nuostoli. 
Tose srityse, kurios galėtų būti 
svarstomos kaip kompensacija, jau 
įvesta nauja tvarka, atitinkanti 
Sov. Sąjungos režimą ir jau pastovi, 
baigtas 
pertvarkymas, fs kitos puses,tai;

' • ■ ■ f z " N-. V.

pareikalaultų gyventojų perkeldinimo, 
susijusio su nepageidautinom poli
tinėm pasėkom. Priešingai, Lietuvos 
teritorijos juostele' Vokietijai mora
linės žalos nesudarytų - ji niekad 
nebuvo Vokietijos teritorija. 2. Di
dele dalis, gyventojų juostelėj yra 
lietuviai (82.3%), o vokiečių - tik 
7.3%. 3. Suvalkų sritis pagal pirmą 
(1939 rugp. 23 d.) susitarimą buvo 
atitekus Sov. Sąjungai bei galutinai 
brežiant Lenkijoj demarkacijos li
niją, sovietai ją perleido Vokietijai 
vien is geros širdies. Nežiūrint to, 
Sov. Sąjunga pasirengus duoti uz 
juostelę materialinę kompensaciją- - 
per 2 metus sumokėti 3,860,000 auk
so dolerių,, t.y. pusę kainos, kurią 
kitados J.A.V. sumokėjo carištinei 
Rusijai už Alaskos pusiasali. Sov. 
Sąjunga šia suma galėtu mokėti, 
pagal Vokietijos pageidavimą, arba 
auksu arba prekemis.

Sovietai, kaip jau minėta, oku- 
prie
nu- 
bet

vokiečiai juostelę laike juridiškai 
savo teritorija, o sovietai ją jau buvo 
de facto užėmę. Vokiečiai galėjo 
del to net nepuolimo pakto atsisa
kyti. Jausdami tad savo tvirtą pa
grindą, vokiečiai kele juosteles 
kainą, rusai gi norėjo ją kuo grei
čiau nuo vokiečių atriboti ir ryžosi 
mokėti. Nors derybos del kompensa
cijos dar nebuvoi baigtos, sovietai 
jau siūle sudaryti su vokiečiais 
mišrią sienų nustatymo komisiją. 
Vokiečiai betgi neskubėjo. Rugsėjo 
2 d. Ribbentropas, užklaustas jį ap
lankiusio sovietu atstovo Berlyne, 
pareiškė, kad esą vokiečiu įstaigos 
dar nebaigė klausimo svarstyti 
principe ir is ekonomines puses, 
bet jis, Ribbentropas. jau dabar 
turįs pareikMti, kad sovietu pasiū
lyta kompensacija toli gražu neati
tinka teritorijos vertes. O jau kita 
dieną Ribbentropas per savo atsto
vą Maskvoje painformavo Molotovą, 
kad Sov. Sąjunga, nežiūrint prie
volės Lietuvos teritorijos juostelę 
perleisti Vokietijai, ją okupavo, 
nors ji turėjo būti traktuojama kaip 
Vokietijos teritorija.

Vis pakartotinai sovietams spau
džiant pagaliau rugsėjo 6 d. Ribben
tropas pareiškė principini Vokieti
jos sutikimą atsisakyti Lietu- 

. vos teritorijos juostelės uz atitin-

puodami Lietuvą, nesustojo 
Lietuvos teritorijos juostelės, 
matytos priskirti Vokietijai, 
nužygiavo iki pat buv. Liętuvos
Vokietijos sienos. Šis.faktas galėjo - kąųia kompensacija. Sovietu pas i u-' 
sukelti trintį tarp Maliu, nūs G lytoji; kbmpensaęijh esantį,pąr -maža..

Principinis Vokietijos sutikimas 
atsisakyti Lietuvos teritorijos 
juostelės Molotovui buvo labai džiu
ginantis.

Lapkričio 12 - 15 dieno
mis, Molotovui lankantis Berlyne, 
pasikalbėjimo su Hitleriu metu bu- • 
vo paliestas ir Lietuvos• klausimas. 
Lapkr. 12 d. Hitleris mandagiai pa
brėžė, kad jis nebuvo pasirengęs 
daryti Sov. Sąjungai nuolaidos, bet 
jis įsitikino, kad vis tik reikia 
tenkinti Sovietų reikalus pusiauke
lėj, kaip pav., buvo padaryta Lie
tuvos atveju. Ekonominiu požiūriu 
Lietuva, iš tikro, turinti tam tikrą 
reikšmę Vokietijai, bet žiūrint iš 
politinio taško buvo prieita išvada, 
kad reikia šioje srityje išlyginti • 
padėtį, ida nt būtų ateityje išvengta 
dvasinio atgimimo tendencija, ku
rios galėtų būti priežastimi trinties 
tarp abieju kraštų. Kitą dieną Hit
leris pareiškė, kad nesą abejonės, 
kad šiame klausime pakeitimas lie
čia pirmesnius vokiečių - rusų susi
tarimus iš esmės kilęs iš rusų 
iniciatyvos. Liublino provincija, 
toliau kalbėjo Hitleris, ir ekonomiš
kai nėra joks Lietuvos pakaitalas. 
Tačiau įvykių grandinėje susidarė 
padėtis, reikalaujanti pirmesnio 
susitarimo peržiūrėjimo.
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“KOVO” KLUBE
ŠOKIAI LIETUVIU KLUBE

Li epos men. 7-tą dieną (šeš
tadieni) Sydnėjaus kovieciai spor
tininkai rengia linksmą šokiu vakarą 
Lietuviu Klube, Bankstowne. Šis 
vakaras yra sportininkų, jų tėvų bei 
rėmėjų susipažinimo vakaras su nau
juoju musų Sydnėjaus Lietuvių Klubu.

Kovieciai sportininkai nuo pat 
pirmųjų Lietuvių namų įsigijimo tiek 
Bankstowne, tiek ir pradžioje Red- 
ferne ir vėliau Lidcombėje, buvo ir 
yra. tur būt artimiausiai su namais 
susirišę. Ju įvairūs posėdžiai, subu
vimai, paskirų šakų rungtynės vi
suomet būdavo savuose namuose, ir 
jie sportininkams buvo vieni iš rei
kalingiausių. Pats sporto klubas 
“Kovas” taip pat turi nemažai Šerų 
mūsų lietuviškame klube, kas su
teikia jam ■ taip pat garbę ir pasidi
džiavimą, kad pats klubas, kaipo toks, 
irgi yra finansinis rėmėjas. Tiek 
sportininkai, tiek ir jų rėmėjai, tiki
si, kad vieną gražių dienų, padaryto
ji labai graži pradžia, atneš ir dar 
geresniu sportininkams vaisių tai, 
būtent išaugs ir tinkama sporto sale. 
Ir jeigu šiandien musu patys jauniau
si sportininkai dar negali džiaugtis 
šiuo naujuoju musu klubu, nes pagal 
įstatymus ieiti vidun tegali tik 18-kos 
metu sulaukę jaunuoliai, tai kada 
nors, atsiradus sporto salei, bus 
išspręstas ir šis klausimas ir musu 
Lietuviu Klubas tada apims visus ir 
vienoje vietoje padarys laimingais 
tiek ir tėvus, tiek ir jaunimą.

Ateinantieji liepos 7-tos dienos 
šokiai tegul buna,lyg tai ir sportininku 
atidarymo ir įsijungimo į naująjį klu
bą vakaras. Vakaro metu grieš pui
kus orkestras, gėrimai klubo kainomis 
ir dar kiti vakaro malonumai.

Kovieciai sportininkai ir valdy
ba kviečia visus tėvus, klubo rėmė
jus ir prietelius skaitlingai dalyvauti 
siuose pirmuose sportininku šokiuose, 
kai Lietuviu Klubo valdybai priklauso 
didelis sportiškas ačiū uz sutikimą 
rengti ši vakarą.

Tai iki pasimatymo pas sporti
ninkus Lietuviu Klube.

SPORTO PUOTA
J. Soliūnas

Ne visi miestai, kaip Chicaga, 
gali būti tokie laimingi. Šio miesto 
lietuviams dažnas Amerikos lietuvis 

gali tik pavydėti tokios aktyvios kul
tūrinės veiklos. Chicagoje nuolatos 
vis kas nors didesnio, įspūdingesnio 
nutinka.

Prie tokių neeiliniu kulturiniu 
ivykiu turime priskaityti ir Chicagoje 
kovo 24 - 25 dienomis įvykusias spor
tines žaidynes. Čia dvi dieni varžė
si musu geriausieji krepšininkai ir 
tinklininkės. Mat, buvo pravestos kan
didatų i Išvykos Europon krepšinio ir 
tinklinio rinktinių sudarymo žaidynės.

Žinoma, net ir po žaidynių ne- 
buvo pranešta^ kas pakliuvo į rinktines, 
nes galutinis rinktiniu sudarymas bus 
pravestas metiniu sporto žaidynių 
metu Detroite, gegužes 5-6 dienomis.

Visdėlto, kiekvienas kandidatas 
Chicagos žaidynėse norėjo pasirodyti 
geriausiai, nes nuo šito pasirodymo 
daug priklausys ir galutinis pateki
mas rinktinėse. Užtat visi dalyviai 
nepaprastai stengėsi, kurie persi
stengė.

Tačiau to stengimosi pasekmes 
buvo džiugios; ypatingai žiūrovams. 
Mąt, visi kandidatai besistengdami 
kuo geriausiai pasirodyti suteikė gra
žiu žaidimo perlu žiūrovams.
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PABALTIECIU FESTIVALIS
Spalio 6-7 dienomis Sydnėjuje 

vyks Australijos Pabaltieciu sporto 
festivalis, kuriam jau dabar spor
tininkai rimtai ruošiasi. Jo rengejai 
yra Sydnėjaus pabaltieciu sporto 
klubai. Be paskiru sporto rungtynių, 
pabaigai bus surengtas puikus balius 
Bankstown Square restorane. Smul
kesnes žinios bus skelbiama vėliau.

***
KREPŠINIO VARŽYBOS

Kovieciai vyrai, merginos ir jau
niai šiuo metu įtemptai kovoja paski
ruose pagrindiniuose žiemos krep
šinio turnyruose. Vyrai turėjo sekan
čias rungtynes: Kovas - City - of 
Sydney 42:47 (22:22) Taškai: Gustaf
son 17, Mikalauskas 5, Milvydas 10, 
Lukoševičius 6, A. Liubinskas 4.

Kovas - Nepean 51:40 (25:21). 
Taškai: Gustafson 11, Lukoševičius 
4, Čerkesas 15, Milvydas 10, Mika
lauskas 7, Kraucevičius 4.

Kovaš - Hornsby 87:26 (38:10). 
Taškai: Gustafson 30, Lukoševičius 
4, Čerkesas 25, Mikalauskas 8, Kar
pavičius 4, Milvydas 6, Eidintas 9, 
Šliogeris 2, Liubisnkas 1.

Kovas - E. Suburbs 54:36. Taškai 
Gustafson 22, Lukoševičius 10, 
Čerkesas 10, Milvydas 10, Liubins
kas 2.

Kovo vyrai žaidžia H-je Sydne- 
jaus miesto divizijoje, atstovaudami 
W. Suburbs krepšinio sąjungą.

***
JAUNIAI IKI 18-KOS METU

Kovieciai jauniai savo pirmąsias 
rungtynes pralaimėjo, prieš Manly 
42:54, kai sekančias rungtynes lai
mėjo pries Parramatta 41:29. Jau
niai savo grupėje turi labai stiprius 
geriausiu Sydnėjaus klubu žaidėjus ir 
jų žaidimas visuomet yra labai sun
kus ir reikalaujantis daug pastangų. 
Tikimasi kad šioje stiprioje grupeje 
kovieciai issikovos 5-ta vieta, kas 
laikytina gana geru atsiekimu.

***

grudusioje Marquette Parko sporto 
salėje žiūrovai gėrėjosi virtuoziška 
sios šventes pažiba, Australijos 
Olimpines krepšinio komandos geriau
siu žaidėju Edžiu Palubinsku. Jis 
visus suzavejonetikpuikiais metimais, 
geru kamuolio valdymu, bet ir nepa
prastu entuziasmu. Jau seniai mateme 
krepšinio auksteje toki azartiška žai
dėja.

Nepaprasta įspūdi paliko ir kita 
žvaigžde. Tai Yale universiteto krep
šinio komandos kapitonas Mikas 
Baskauskas. Sis kandidatas, nepap
rastai puikios sportines išvaizdos, 
pademonstravo visus krepšinio meno 
aspektus; jis gerai mete, gerai pasavo, 
valde kamuoti ir tvarke visa puolimą.

Musu isskirtinems žvaigždėms nė 
kiek nenusileido musu žinomasis na
miškis Edvardas Modestas, kurio dėka 
taip gerai pasirodė ir visa Kanados 
rinktine.

Vėlgi, kas galės užmiršti Algio 
Šakio tiesiog nežmonišką kovotojis- 
kumą? Musų Algio buvo pilna aikšte. 
Kartais atrodė, jog jis greičiau 
“rieda” uz kamuolį...

Žavus buvo ir du bostoniskiai: 
Linas Gineitis (meistriskas tašku 
medžiotojas) ir Ant. Aneiiauskas 
(pastovus, visapusiskas žaidėjas).

Pagaliau cįiicagieciai aikštėje 
turejo progos pamatyti ir musu “mažu
liuką” (6’10”) Steponą Puidoką. Sis 
gimnazistas yra visos Illinois' valsti
jos geriausias gimnazijos centras. Ir

GEELONGO SP; K-BO "VYTIS” 
JAUNUČIAI

Į. mažiuku , pradedančių, grupę- 
šiemet įstojo 10 - 12 mergaičių ir ber
niukus. Juos treniruoti apsiėmė mums 
gerai žinomi ir pasižymėję mūsų klubo 
sportininkai. Mergaites treniruos 
Nijolė Woolf (Bratananvičiute), o 
berniukus Kęstutis Obeliūnas Musų
klubo ateitis ilgam laiku užtikrinta 
egzistavime.

BERNIUKAI ŽEMIAU 12-KOS M.
Mūsų klubo komandos jauniausi 

žaidėjai: D. Šutas, broliai T.V. Lip- 
šiai, V. Kymantas, P. Mačiulis, P. 
Manikauskas (L. Valaitis, J. Jomantas 
perėjo i žemiau 14-kos komandą). Tre
nerio E. Šuto vadovaujami eina be 
pralaimėjimu vasaros sezone tarpklu- 
binese pirmenybėse^ir segančią savai
te, žais finaluose su YMCA komanda ir 
tikimės, išeis nugalėtojais. Geriau
sias šios komandos žaidėjas, D. 
Šutas, pats vienas sumeta du treč
dalius taškų per rungtynes, tai šios 
komandos žvaigždė ir tėveliams pasi
didžiavimas, o klubui garbė ir mums 
visiems džiaugsmas.' Metimai taiklūs, 
vienetas susižaidęs. Tai trenerio 
E. Šuto (D. Šuto tėvelio) nuopelnas. 
D. Šutas pakviestas treniruotis 
Victorijos Valstijos žemiau 12 - kos.

Kad mūsų jauniai žemiau 12-kos 
yra geri, tai rodo tas, kad iš mūsų 
“Vytis” klubo . keturi žaidėjai: 
D. Šutas, broliai Lipšiai ir 
Kymantas iš tiek daug miesto komandų 
buvo išrinkti į Geelongo miesto rink
tine, , žemiau 12-kos ir žaizdami Bal- 
larate tarpmiestinėse pirmenybėse 
laimėjo I-mą vietą. Mūsų vyrai daly
vavo visose rungtynėse ir visi žinojo, 
kad jie yra iš Geelongo lietuvių 
‘‘Vytis” Klubo. D. Šutas buvo šios 
rinktinės komandos kapitonas. Si 
komanda žaidė 4-rias rungtynes ir 
įmetė 143 taškus, iš kurių D. Šutas 
sumetė 81-na. Jis buvo paskelbtas 
“Best-Fairest”, gavo trofeja, ir buvo 
pakviestas treniruotis Victorijos 
valstijos rinktinėj. Kiti trys gavo po 
sviedinį. Tad dešimt metų bėgyje 
jau antras lietuviukas iš' Geelongo 
“Vyties” Klubo pateko į valstijos 
rinktinę. Anksčiau buvo patekęs i 
rinktinę Edvardas Gvildys, dabar 
žaidžiąs žem. 18-kos ir vyrų koman
dose yra jaunoji pabaisa krepšinyje 
oponentams. D. Šuto nuotrauka ir 
aprašymas pasirodė “Advertiser” 
miesto laikraštyje.

jis parodė žaidynėse, kad jo buvimas 
“All-star” nėra atsitiktinis.

Iš kaimynines Kanados buvo at
vykęs visas būrys - - Kaknevičius, 
Stonkus, Miniotas ir Ignatavičius. Ir 
jie visi parode, kad kanadiečiai žino 
daug netik apie ledo rutuli, bet taip 
pat ir apie krepšini.

Žaidynes irode,kad musu vetera
nai taip pat nemiega. Visus nustebino 
puikus Varno, Jeseviėiaus, Šilingo, 
Molio žaidimas.

Gražiai pasirodė ir vienintelis 
New Yorko apylinkes atstovas jauna
sis Gintaras Miklas.

Pasigedome detroitiskiu dalyva
vimo.

Visos žaidynes buvo pravestos 
komandine sistema. Pirmąją diena 
sustiprinta Lituanica nugalėjo Rytu 
Amerikos rinktine 124:111-, o Kana
dos rinktine — Neri 78:74.

Antrąją diena Neris atsigriebė 
pries Rytu Amerikos rinktine 121:102. 
o paskutines rungtynes baigėsi lygio
mis tarp Lit.uanicos ir Kanados rinkti 
nes.

Šiose žaidynėse buvo ir moleru 
tinklinio rungti nes. Pirmąją diena 
Chicagos Neris iveike Detroito - Cle- 
velando moterų, o antrąją diena Chi
cagos garsioji amerikiečiu Rebels ko
manda nugalėjo musiskes 3:1.

Verta pastebėti, kad nors lietu
vaites rungtynes ir pralaiiuejo,, tačiau 
jos sužaidė labai gerai. ) pac visus 
stebino. . astrus. Cyvaites, Yerkes ir

MARATONAS GEELONGE
Geelongo Basketball Amatour 

Association arba GABA tai yra nepro- 
fesionalinių krepšinio klubų Sąjunga, 
kuriai priklauso ir mūsų “Vyties” 
klubas, jau antrą kartą surengė krep
šinio maratoną - vyrų ir moterų koman
doms, žaidžiant 24 valandas po 20 
minučių rungtynes, ir maždaug viena 
valanda poilsio. Kiekvienas žaidėjas 
turi surasti ne mažiau 10 remeju. 
Pinigai renkami naujam moderniškam 
stadijonui. Siame maratone žaidė musu 
vyrai ir moterys. Musu moterų koman
da nebuvo tokia laiminga ir iš maž
daug 15-kos rungtynių laimėjo pries 
“Try Girls” ir “Tigers” vienas 
(walkover) ir, gaila, i finalus nepateko. 
Visos rungtynes buvo aukšto lygio 
tik' musu moterys visa laika sekė 
nesėkme - matyti moteriški nervai. 
Jos vieną irodė, kad yra patvarios ir 
nuovargio nebijo ir sportiška morale 
išlaikė iki galo, YMCA komandai pra- 
lošdamos 15-tas rungtynes tik 25 - 28. 
Viso moterys sumetė 217 taškų, pra
lošė 392 taškus. Gal kitame maratone 
bus geresne laimė.

Musų vyru komanda nesivadovavo 
laime - nelaimes atveju, bet dominavo 
visom rungtynėms. Iš 16-kos rungty
nių 14-ka islose (vienas walkover) 
Vienos rungtynes išėjo lygiom su 
YMCA 25:25, vienas rungtynes pa
lose su ta pačia YMCA 19:32, ir fi- 
nalose tai pačiai YMCA sukrovė 
37:26 ir išėjo maratono nugalėtojai. 
Vyrai sumėtė taskus 495 pralošė 
269 taskus. Visi žaidėjai gavo “ant
pečius” ir klubo kason atnese $30.00, 
o visiems lietuviams pagarba ir 
“Wog” antspauda. Per visą laiką - 
24 vai. mūšio vadu buvo gerai žino
mas senas sportininkas Stasys Šutas.

S. Šutas jau ilgesni laika treni
ruoja vyru žem. 18-kos ir moterų ko
mandas ir pasiekia gražių rezultatu. 
Maratono metu’ buvo tas “spiritus 
movens” nepailstamas rungtynių tak
tikos vadovas. Visa Šutų giminė Gee- 
longe yrą didžiųjų sportininku seimą 
ir “Vyties” varda iškelia virs' kitu-. 
Klubo V-ba užtai yra jiems be galo, 
dėkinga, o visiems sportininkams už
tai žada suruošti “aštrią iesmine”.- 
Taip pat V-bos padėka ponioms Biiųdo- 
kienei, Bungardienei, Gailienei^. 
Volodkienei ir Volodkaitei uz budėjimą 
prie bufeto maratono metu, o Volodka i 
uz “sargyba” nakties metu. Galėjo 
būti daugiau savu žiūrovų.

Geelongo Sp. Kl. “Vytis” V-ba.

Staškunaitės kirtimai. Atrodo, kad ir 
mūsų tinklinio rinktine bus neblogo 
lygio, ypač žinant, kad nuo dabar vi
sos musu tinklininkės dar uoliau tre
niruosis.

Žaidynes buvo dvi dienos džiaugs 
mo chicagieciains. Aikštėje buvo daug 
kovu, bet uz aikštes mažai kalbu. Tai 
ženklas, kad esame gerame kelyje į 
pasiruošima išvykai Europon. Atrodo, 
kad musu sportininkai gales tinkamai 
mus reprezentuoti Olandijoje, Belgi
joje, Vokietijoje, Italijoje, Šveicarijo
je, Anglijoje ir Prancūzijoje.

Is “Dirvos”

Laikas prisiminti žiemos sportą. 
Nuotraukoje matome:, f; Ji-Zaikauską 
praeitų metų žiemos sporto rungty
nėse. Nuot. J. Donėlos.
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BENDRUOMENES BARUOSE
DAR PEL MELBOURNO NAMU 

REIKALU
Lietuviu Namai melbourniskiams 

yra brangus, daug ideta darbo ir iš
laidu. Gyvenimas tačiau nestovi vie
toje, keičiasi musu kasdieniniai rei
kalavimai, pažiūros, norai. Kovo men. 
23 d. sušauktas veikiančiu Melbourno 
organizacijų atstovu pasitarimas kaip 
tik ir buvo del Klubo Namu ateities, 
musu ateities. Savaime suprantama, 
kad rūpinantis Klubu, po susirinkimo 
atsirado ivairiu nuomonių spaudoje ir 
privačiuose pobūviuose. P. Pociaus 
straipsnis - “Melbourno Namu Reika
lais “M.P.” Nr. 23 yra užgaulus, 
netikslus, neteisingas, klaidinantis 
ir iškreipiantis faktus.

Nenagrinėjant p. Pociaus visu 
pareiškimu, horėtiąsi paminėti 
šias, pagrindines straipsnio klaidas.

NETEISYBES
Veikenčiu - organizacijų atstovu 

pasitarimas buvo sušauktas diskutuoti 
įvairias galimybes ir pasiūlymus Klu
bo patalpų naudojimui. Joks planas, 
kaip straipsnyje minima, nebuvo pa
ruoštas ir pristatytas. Sargo buto 
panaikinti niekas neplanavo ir nesi
ruošė.'

įžeidžiančiai skamba p. Pociaus 
sakinys: “Jų argumentas buvo, kad 
Liet. Namai mažai teduoda pelno, to
dėl reikia pamiršti apie kultūrinę 
veikla ir pereiti i biznio pagrindais 
paremtą Liet. Namų komercinę eks- 
plotacija” (pabraukta mano). Taip, 
aišku, niekas negalėjo pasakyti ir 
nesake.

FAKTŲ IŠKREIPIMAS
Minimi straipsnyje finansai ir 

procentai susirinkime nebuvo minėti 
ir yra p. Pociaus išgalvoti.

Laike susirinkimo buvo pailius
truota, kad investavus i esamos krau
tuves pagrazinima ir Įrengus ištaigu 
patalpas, butu įmanoma gauti nuo 
investuoto kapitalo 27% arba 89,000 
per metus. Uz krautuviu nuoma, šiuo 
metu gaunama tik 81.00 per kv. pėd^. 
Tai 14 metu senumo kaina. Pasitik
rinus su dviem agentais, operuojan
čiais Errol gatvėje, pasirodo, kad at
remontavus krautuvės vitrinas, įdėjus 
kilimą, nudažius ir isdekoravus vidų, 
galima butų gauti nuomos 82.00 už 
kv. pėda arba 85,000 per metus.

Si pareiškimą p. Pocius girdėjo, 
bet savo straipsnyje nepaminėjo.

Dalyvaujantiems organizacijų 
atstovams Patariamosios Komisijos 
natys norėjo atkreipti ju dėmėsi, kad 
yra ivairiu būdų Lietuviu Klubui, išei
ti is skolų, o prie gero planavimo ir 
tvarkymo galima padaryti pinigus 
įvairiems pagerinimams, neprašant 
klubo nariu paskolų.

FAKTU NEŽINOJIMAS
Pagal Interplan Pty. Ltd., urba

nistikos firmos kuri yra Melbourno 
savivaldybes paskirta paruošti Mel
bourno uzplanavima, duomenis, šiuo 
metu North Melbourne statomi tik 
1.9% visų įstaigų. Didžiausias ištaigu 
statybos plėtimasis vyksta Melbourno 
centre -67.3%, South Melbourne - 15.3% 
St. Kildoje 3.9%. Panašus plėtima
sis, procentais ir linkme, vyks ir 
toliau. Užklausus Interplan Pty. 
Lrd. architekto apie Errol gatves atei
ti, gautas atsakymas, kad joje jokiu 
daugiaaukščiu ištaigu nenumatoma 
laike 5 metu ir ji augs ir klestės pana
šiai kaip ir dabar.

Neišnaudotos ištaigu patalpos 
Melbourno dangęraiziuose yra ir ži
nomas, ir laikinis faktas. Finansinin
kai numato, kad 1975 metais ploto 
pareikalavimas pavys statybą, tuo 
tarpu statybos kaina paaugs. gal.būt 
dvigubai ir dar vėliau laukiama ištai
gu ploto trūkumo.

Palyginti Melbourno naujų ištai
gu statymą ir nuomavimą su pasiūlytu 
Lietuviu Namu pora kambarių įrengimu 
ir nuomavimu, taip kaip straipsnyje 
rašoma, yra juokinga.

Straipsnio autorius negatyvus ta 
prasme, kad jis jokio plano neturi, 
nieko konkretaus nesiūlo, tik džiau
giasi, kad stogas sutvarkytas, namai 
negriuva. Bet juk taip gyvenime 
tvarkytis negalime. Žinant krašto 
nuolatine infliacija, musu jaunimo 
nutautejima, auganti pasyvumą orga
nizacijose, Lietuvių Namai neišsi
laikys nei 10 metu.

Labiausiai straipsnio autorius 
negatyvus, kur jis apeliuoja i pigius 
jausmus, Kursto, graudena, gąsdina, 
netgi siūlo kai kuriems nariams išsto
ti ir sukurti savo nauja “elito’’ klubą.

arch. Jurgis Zaikauskas

-t-

A.A. JUOZUI JURKSAIČIUI
mirus, jo žmonai Agotai ir jo dukterims su žentais A. ir J. Dirgin- 
ciams ir A. ir A. Brunkams gilaus skausmo valandoje gili8| užuojauta^ 
jeis'kią

; J. Nicajienė

JONINES JAUNIMO ŠVENTE
Tik akimirksniu zvilgterekim i pra

eiti ir mes pamatysime vaizdus pries 
simtus metu, kaip musu Lietuvos jau
nimas įvertino ta jaunimo susibūrimo 
švente - paparčio žiedo ieškojimą,Toji 
diena buvo pavadinta Sv. Jono Krikš
tytojo diena, pagal musu kalendorių 
yra atžymėta birželio 24 d.

Joniniu apeigos buvo atliekamos, 
vaistingu žolių rinkimu, geliu vaini
kams pinti skynimu, laužu kūrenimu, 
šokinėjimais per ugni dainuojant tam 
tikras dainas, lodei si šventė buvo 
ruošiama gamtoje, gražiuose miškuose 
prie vandens, o ypatingai buvo paren
kama kalnuotesnes vietos, nes laužai 
buvo kur einami ant aukščiausia kalnu, 
kad butu visiems tautiečiams matomi 
plačioje apylinkėje.

Paparčio žiedo ieškojimas “gu- 
zinejimai”, maudymasis skaidriame 
šaltame vandenyje ir kita buvo naudo
jami kaip apsaugos priemones nuo 
raganų.

Jau 1573 metais lietuviška posti
le mini žolių rinkimą, kurias vadin
davo kupolamis, kuri turėjo reikšmes 
žolių puokšte iškelta ant ilgos kar- 
jLies.iderlių nuimanU. ....................  ..

NERINGOS KLUBO 
INFORMACIJA

Gerb. Redaktoriau,
“M.P.” Nr. 23 straipsnyje 

“Melbourno Namu reikalais” p. Alb. 
Pocius iterpe sekanti pareiškimą: 
“Tie visi, kurie nori turėti biznio 
klubą, gali sumesti po keletą tuksian
čiu doleriu ir įkurti sau prabangų 
“elito” klubą be jokios liet, veik
los, panašiai kaip Mt. Buller’yje 
kad buvo padaryta”.

Kadangi Mt. Buller’yje yra tik 
vienas lietuviškas klubas “Neringa”, 
reikia manyti, kad sis tendencingas 
ir netikslus pareiškimas buvo “Nerin
gai” ir taikomas. “Neringos” vardu 
prašau man leisti tuos netikslumus 
atitaisyti:

1. “Neringa” yra klubas^ įkurtas 
Melbourno lietuvių slidinėjimo mėgė
ju savo reikalams, kuris, sąlygoms 
leidžiant, priima svečius apsistoji
mui Mt. Buller’yje, klubo narių ran
komis ir lėšomis pastatytame pasta
te. Savaime suprantama, klubo reika
lų tvarkyme svečiai neturi jokiu tei
sių.

2. “Neringa” jokio biznio ne
daro ir nei nuošimčiu, nei dividendų 
niekam nemoka ir nenumato mokėti. 
Visos pajamos eina klubo pastato iš
laikymui, priežiūrai ir pagerinimui) 
didesnėms išlaidoms padengti “Nerin
ga” skolinasi pinigų iš šalies, kad 
neapsunkintų nariu asmeniškais įsi
pareigojimais.

3. “Neringos” lietuviška veikla 
apsiriboja sudarymu sąlygų lietu
viams, mėgstantiems slidinėjimą, apsi
stoti savųjų tarpe, kas , “Neringos” 
nuomone, yra labai svarbu jaunimo 
- vaikų atžvilgiu,- “Neringai” ne
tiesioginiai priklauso 34 lietuviai 
jaunuoliai nuo 1 metu iki 24 m. am
žiaus. “Neringa” taip pat priklauso 
Australijos Lietuviu Fizinio Auklė
jimo Sąjungai ir ruošia bei dalyvauja 
Australijos Lietuviu Žiemos sporto 
šventėse.

4. “Neringos” nariai individua
liai dalyvauja įvairiausiose lietuviš
kose organizacijose. Yra buvusių ir 
esamu vadovaujančiu asmenų Bendruo- 
meneje, ALFAS, VARPE, Chore, tau
tiniuose šokiuose, Liet. Namu Tary
boje ir t.t. Dabartinis Melbourno Lie
tuviu Namu pastatas buvo surastas 
vieno musu nario pastangomis, taip 
pat Jubiliejines Salės statyba buvo 
didele dalimi projektuota ir vykdyta 
be jokio atlyginimo “Neringos” narių.

Su pagarba,

J. Masanauskas 
“Neringos” Slid. Klubo Pirm.

nepas įleidus rankomiSjtai jiedu tais 
metais susituoksią,

Aš čia tik trumpai pažymėjau, 
kaip buvo pries daugel metų Lietu
voje švenčiamos Joninės, tos tradi-

Joniniu diena jaunimas keliavo 
būriais, dainuodavo kupoliavimo dai
nas “oi kupoliau, kupolėli, kupolio 
rožyte, kupolijytė ir pan”. Kreipdamie
si i Joną ,klausdavo - “o kur buvai 
Jonai? - Rugeliu lankyti ir t.t.

Joniniu naktį jaunimas burdavo 
visokiausius, mums primenamus, būri
mus kūčių naktį, kaip klumpės meti
mas i užpakali, šieno gniūžtelės deji 
mas sau po pagalves o is ryto suskai
čiuodavo-jei rasdavo poromis - reiske 
ištekėsianti siais metais. Per Jo
nines mergaites mesdavo vainikus 
per peti i užpakali ant stovinčio me
džio, ir jei vainikas ar geliu puokšte 
užsikabindavo ant su^os, reikšdavo, 
kad ta mergaite šią vasara istekes.. 
Dar plukdydavo vainikus vandenyje 
duodami jiems mergaičių ir berniuku 
vardus, kuriu vainikai suplaukdavo 
draugėn, tie sudarys poras. Prie 
laužu uždegdavo smalines statines 
arba senu ratu stebules, kad apsaugo

tu derliu nuo visokiu kenkėju užbū
rimo ir kitu pavoju. Būdavo mėtomos 
i lauza ivarios žoles, kad dirvose

cijos buvo tęsiamos ir musų nepri
klausomybes laikais. Jonines yra Jau
nimo Šventė, ir tas tradicijas jauni
mas turėtų atnaujinti ir tęsti čia trem
tyje. Labai yra pagirtinas mūsų Skautų 
Jaunimas Sydnėjuje, kurie suruošė 
siais metais tradicinį skautų balių, 
nors ir saleje, bet ateityje reikėtų 
tokius balius ruošti gamtoje, o ypa
tingai tas nesunku butu musų skau- 
tiškam-jaunimui, kuris turi savo di
deli ir labai gražu mišką prie vandens, 
su visais patogumais ir mielai yra 
lankomas visu sydnėjiškių, kaip jau
nimo taip ir senimo. Reikia sveikinti 
ir MelbournoSoc. Glb.Moterų Draugija, 
kuri suruošia Joniniu pobūvi birželio 
23 d. savuose Lietuvių namuose. Tad, 
brangus Jaunime, atnaujinkite lie
tuviškus papročius, gražiąsias tradi
cijas; sudarysite lietuviškai visuo
menei malonią pramoga, susitiksite 
ir pabendrausite su savo tautiečiais, 
sudarysite mums seniams progą pri
siminti brangia tėviškę, jos gamtą ir 
papročius, tuo pasitarnausite lietu
vybės išlaikymui tremtyje ir.be to, 
patys gražiai laika praleisite gamtoje.

V. Miniotas
piktžoles išnyktu. Dar buvo papročiai 
šokinėti per lauza, kad buiumei svei
kas, o jei mergaitei ir berniukui 
kartu pavykdavo peršokti per lauzar

Kun. S. Gaidelis, S.J

VI

ų - Ekumeniškas bendradar- 
Pietų Azijoje.
rytmetinis aukojimas: VISA

TAU, ŠVENČIAUSIOJI

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

liepos mėnesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:
b endrąją - Spręsti gyvenimo prob
lemas iš Dievo Apreiškimo taško.
m i s i j 
biavimas 
Trumpas
AUKOJU ____ ,
JĖZAUS ŠIRDIE!

Brarigus .Broli, Sese!
Ką reiškia gyvenimas? Kodėl as 

egzistuoju žemėje? Kas įvyks su 
manimi tuoj po mirties? - Į šiuos 
klausimus žmones kartais neįstengia 
sau atsakyti. Ne mažai iš jų, nesi
gilindami į Šventąjį Raštą bei svyruo
dami tikėjime, negarbingai pasitraukia 
iš šio pasaulio arenos. Liūdna darosi 
matant, kad tokių dezertirųojančiu 
skaičius nuolat auga.

Kristus, dangiškojo Tėvo siun
čiamas, atėjo pasaulin pasiryžęs duoti 
aiškiausius atsakymus į z'mogui Tupi
muosius klausimus. Pagal Jo mokslą 
žmogaus gyvenimas toli gražu nėra 
beprasmis ar betikslis. Jokiu budu 
ne. Po trumpo laikino triūso ir vargų, 
žmogų, vykdantį Dievo valią, laukia 
sviesi, ir amžinai garbinga ateitis. 
Bet ir dabar, jau šioje ašarų pakal
nėje, mes visi esame dangiškojo Tėve 
nepaprastai mylimi Jo vaikai. Jis mus 
aukštai vertina, nežiūrint mūsų ne
reikšmingumo, trūkumų ir dažnu pa
klaidų. Jo meilė nėra skiriama tik 
tobuliesiems af Šventiesiems - Jis 
myli mus su visomis mūsų ydomis ir 
netobulybėmis.

Štai, ši tiesa yra ana “geroji 
naujiena”, kurią musų Viešpats atsi
nešė iš ano pasaulio, ateidamas mo
kyti žmonių kelio į amžinąją karalys
tę. Deja, žmogui nelengva tai tikėti. 
Mat, .ribotas žmogus pastebi savyje, 
pasak Kristaus žodžiu - tik krislą, 
o kituose lengvai randa net rąsto dy
džio prasižengimus, todėl linkęs gal
voti - kaip gerasis Dievas galis to
kius tvarinius mylėti?...

Tačiau musų brangus Išganytojas 
ir šiuo atžvilgiu nuodugniai pašalino 
geros valios žmogaus abejones, meis
triškai nupiesdamas sūnaus i palaidūno 
ir evangeliškojo Tėvo nuostabų pa
veikslą. Kitą kartą Jis paaiškino abe
jojančiam žmogui, kad Jis einąs mums 
paruosti buveinę savo dangiškoje 
karalystėje. Šia. tiesą gerai suprasto 
Sv. Povilas apaštalas, sakydamas: 
“As laikaus tos nuomonės, kad šio 
laiko kentėjimai negali lygintis su 
busimąja garbe, kuri bus mumyse ap
reikšta”,.. “Mes tai pat žinome, kad 
Dievą mylintiems ... visi dalykai 
išeina i gerą”. Rom. 8.18.

***

LIETUVOS EŽERO PAKRANTĖ

Mūsų tPaštflgę,;Nir. .^-19,73,7.į psl. 7
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Pranešimai
DĖMESIO SYDNĖJIŠKIAMS
Liepos 1-5 d., sekmadienį,

11.30 vai. Lidcombėje - lietuvių 
bažnyčioje, jaunimas pradės giedoti 
per pamaldas. Bus išpildoma smuiku 
ir vargonais dvi naujos lietuviškos 
giesmės - Viešpatie ir Rūpintojėlis.

Toliau kiekvieno mėnesio pirmą
jį sekmadienį, per pamaldas, jaunimas 
yra pasiryžęs giedoti ir išpildyti mu
zikos kūrinėlius.

Kviečiame visus ir ypač jaunimą 
skaitlingai dalyvauti tose pamaldose.

J. Maksvytis 
Syd. Sav. Mokyk. Muzikos Mokytojas

***
SYDNEY FILISTERHįBŪRELIO 

NAUJA VALDYBA
Pirmininkas dr. I. Venclova, vice

pirmininkas J. Pullinen, sekretorė - 
Nita Wallis, iždininkas K. Bagdona
vičius, studentu atstovė - V. Biti- 
naitė.

Visais reikalais kreiptis i, sekre
torę šiuo adresu: 60 Churchill Rd. 
East Killara 2071. Tel: 498 - 1545.

P RANESIMAS
Sydnėjaus Lietuvių bibliotekoje, 

16 - 18 East Terrace, Bankstown, 
galima.įsigyti naujai išleistą “VII 
Dainų Šventės” plokštelę.

Plokštelę savo lėšomis išleido 
p. Viktoras Sliteris su imponuojančiu 
p. Algio Pluko aplanku.

Plokštelės kaina $5.00

***

KIEK AS SUŽINOJAU!
Sydnėjaus Lietuvių Klubo patal

pose artimiausiu laiku pradės veikti 
biblioteka - skaitykla. Šiuo metu eina 
paruošiamieji darbai. Jau dabar gali
ma isigyti naujų knygų ir plokštelių.

Biblioteka - skaitykla būna ati
daryta šeštadieniais ir sekmadieniais 
popietinėmis valandomis.

Šia proga prašome tautiečius ne
naudojamas lietuviškas knygas bei 
žurnalus paaukoti bibliotekos papil
dymui.

Informacija teikiama telefonu 
708 - 1414. Korespondencija siun
čiama šiuo adresu: Sydney Lietuvių 
Klubo biblioteka P.O. Box 205 Banks
town N.S.W. 2200. ..

Klubo Valdyba
***

Newcasteliečiai laukia svečių 
iš arti ir iš toli, jie nori patys pasi
džiaugti ir kitiems pasirodyti kokia 
pažanga yra padaręs jų choras taip 
stropiai berepetuodamas. Proga kaip 
tik čia pat: choras ruošia Žiemos 
Koncertą - Vakara, liepos 14 d. Trans
port Hall salėje. Malonu bus newcas- 
teliečius aplankyti, pasveikinti chorą 
ir jo dirigentą p. Zuka(. Sėkmes jums, 
newcastelieciai!

***

PAVERGTU TAUTU SAVAITĖ SYDNEJUJE

TARPTAUTINIS KULTŪRINIS FESTIVALIS:
Liepos 7 d., šeštadienį, 8 vai. p.p. Ukrainiečių Jaunimo salėje, Church 

St., Lidcombe" įvyksta Tautinių chorų, ir tautinių šokių grupių pasirodymai.
Bilietu kaina: $2.00; pensininkams ir studentams $1.00

Bilietus bus galima gauti prie Įėjimo ir pas Pavergtų Tautų Tarybos narius.
MOTORCADE

Liepos 14 d., šeštadienį. Susirinkimo vieta Bigge Park, Liverpool. 
Išvyksta 9 vai. punktualiai, ir vyksta vakariniais priemiesčiais, Parrmatt a 
Road iki City, George St., iš čia iki Quay ir grįžta Pitt St. iki Centralinės 
geležinkelio stoties.

Pageidaujama dekoruoti mašinas plakatais.
PAVERGTU TAUTU SEKMADIENIS

Liepos 15 d., sekmadienis. Eisena - renkamės 1.15 v. p.p. prie Town 
Hall, City. Išvyksta 1.45 p.p. George St. iki Karo Paminklo, Hyde Park. 2 vai. 
p.p. bus padedami vainikai. Grįžtama atgal į Lower Town Hall ir čia 3 vai. 
p.p. prasidės pavergtų tautų mitingas: chorai, kalbėtojai, ir kt.

Visus tautiečius maloniai kviečiame dalyvauti visuose šiuose parengi
muose, tuo užtikrinsime anti - komunistinių demonstracijų pasisekimą.

Musų Pastoge Nru 26 1973.7.2. psl. 8

AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDE
Pranešame, kad A.L. Fondui

skyrė aukų:
N. Butkūnas iš Reservoir $30.00
B. Leitonas is Wodonga $50.00
Latrobe Valley seniūnija $50.00
A. Krausienė is Maribyrnong $20.00

A.L. Fondo Valdyba aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja.

Ta proga prašome visus Austra
lijos lietuvius savo- aukomis jungtis 
i A.L. Fondo rėmėju eiles. Čekius ar 
pašto perlaidas, pažymint “A.L. 
Fondas”, siųsti šiuo adresu: “Talka” 
Box 4051 G.P.O. Melbourne, 3000. 
Taip pat prašome pridėti ir laiska su 
aukotoju vardu, pavarde ir adresu.

A.L. Fondas

SYDNĖJAUS LIETUVIU MOTERŲ 
GLOBOS DRAUGIJAI AUKOS
Aukojo “Sodybai”! A. Jakštas ir 

E. Rašymas po $10.00, K. Pelurytis 
ir V. Danta po $5.00, dr. B. Vingilis 
ir A.O. Leveris po $4.00.

Ligonių reikalams, aukojo: $20.00 
Lietuviu K.K. D-ja, K. Pelurytis 
$5.00, A.O. Leveris $2.00.

ir V. Danta po $5.00, dr. B. Vingilis 
$4.00 ir A.O. Leveris $2.00.

Visiems nuoširdžiai dėkojame ir 
maloniai prašome neatsisakyti to
liau paremti.

Valdyba.

Žymus skulptorius ir kartu Japo
nijos meno sąjungos (Japanese Ar
tists Association In c.) direktorius 
profesorius Kakuzo Tatehata su žmo
na šiuo metu lanko Australiją. Sesių 
savaičių kelionėje nori susipažinti 
su krašto gamta,aplankyti didžiuosius 
ir mažuosius miestus, lankyti gale
rijas ir susipažinti su Australijos 
skulptoriais ir tapytojais. Būdamas 
Sydnejuj, pereita savaite profesorius 
su žmona aplanke Leona Urboną stu
dijoj ir susipažino su jo kūryba.

***

15 birželio pro Sydnejų pravažia
vo adelaidiškiai p.p. Joana ir 
Vaclovas Šulcai .

Turėdami tik viena laisvą diena 
Sydnejuje aplanke pazistamus ir 
vakare išvyko toliau i šilto Queens, 
lando pajūrius. Ju laukia Brisbanes lie
tuviai.

Kelione yra puikiai suplanuota: 
pasiekę kurortą Cainrs . trauks atgal 
pro Bourke, Sydnejųi t Melbourną ir... 
namo i Adelaidės chorceiles.

Kelionėje užtruks 6 savaites. Tai 
ištarnauta p. V. Šulco, “long service’ 
atostogų dalis. Linkime kelionėje sėk
mės.

***

ŽIEMOS VAKARĄ - KONCERTĄ 

kuris įvyks š.m. liepos mėn. 14 d., šeštadieni, 
(kampas Denison ir Lawson Streets) Hamilton.

PRADŽIA 7.30 vai. vak.
PROGRAMA: - misrus, moterų ir vyrų chorų dainos.
- aktualijos. Chorui diriguoja St. Žukas.

Po koncerto šokiai, loterija, bufetas aprūpins šaltais ir stip
resniais gėrimais bei užkandžiais.

Širdingai kviečiame visus iš arti ir toli skaitlingai atsilankyti 
ĮĖJIMAS $1.50 moksleiviams ir pensininkams $1.00.

PRANEŠIMAS
Sydney Lietuvių Moterų Socia

linės Globos Draugija praneša, kad 
pirmininkė p. O. Baužiene išvyksta 
atostogų s į Europą trims mėnesiams.

Valdybos nutarimu, narių Visuo
tini s Metinis susirinkimas įvyks 
pirmininkei sugrįžus. Visais draugi
jos reikalais kreiptis į vicepirmininkę 
ponia, P. Daukiene, 13/63 Oxford 
Street , Epping 2121. Telefonas: 
869 - 8266.

S.L.M.S.G.D.
Valdyba

Kaukių baliuje, žinoma, visko 
galima tikėtis, bet, kad kas svečius 
vaišintų kava su druska, to, tur 
but, niekam neteko girdėti. Nuostabu, 
kad kai kuriem ši naujovė patiko sako: 
“nebloga”, ir iŠ palengvo issriub- 
ciojo, kitus girdėjau sakant “funny 
taste”, bet irgi sriūbčiojo. Pamėgin
kite, gal ir jums patiks.

***
Jadvyga Kecoriene po sunkios 

kojos operacijos jau be lazdų mėgina 
judėti po kambarius ir pati sau pasi
tarnauja maisto pasigaminime ir ki
tuose būtinuose reikaluose.

***
MIRĖ JACQUES LIPCHITZ

Birželio 11 d. žurnalas “Time” 
rašo, kad mirė' vienas is didžiausių 
šio šimtmečio skulptorių J. LIPCHI
TZ, 81 m. Capri, saloje Italijoje. 
Skulptorius save laikė lietuviu, nors 
buvo z“ydų kilmės. Velionis palaido
tas Jeruzalėje, o jo darbų per 300 
buvo patalpinti Jeruzalės meno muzie
juje. Savo darbų temas ėmė is" graikų 
mitologijos ir Senojo Įstatymo, jau
nystėje buvo persiemes cubizmo 
abstrakcijomis. •

IŠNOMOJAMAS KAMBARYS
Hombushe su teise naudotiš vir

tuve, pageidaujama Vyriškio, skam
binti telef. 764 - 2031 po6val. p.p-

* * * -J į ! , .

SYDNĖJAUS LIETUVIU, KLUBE
16 - 18 East Terrace, Bankstown

Tel: 708 - 1414

ŠEŠTADIENAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuolatiniai gros 

klube. Muzika patiks “senimui“ ir 
jaunimui. Repetuare per. 400 dalykų.

KLUBO VALANDOS
4-10 v.v. .pirm. - ketv.
4-12 v.v. Penktadieniais
10 - 1 v.r. sestadįeniais
12.30 - 10.30 v.v. sekmadieniais

VALGYKLA IR UŽKANDŽIU, BARAS
6 - 9 v.v. nirm. iki ketv.
1-3 p-p. ir 6 - 9 v.v. šeštadie

niai s/sekmadieniais.
REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE?

Alus, degtinė, vynas, vaisvan
deniai ir kit. Klube jų galima gauti 
normaliomis kainomis.

MIRĖ JUOZAS JURKSAITIS
Birz’elio mėn. 17 d. mirė JUOZAS 

JURKSAITIS, 77 metų amžiaus, kil
mės suvalkietis . gyv. Erskineville. 
Velionis kurį laika, jau buvo silpnos 
sveikatos, bet mirė nuo nelaimingo 
atsitikimo, lipdamas laiptais paslydo 
ir nukrito, susilaužė šonkaulius ir 
smarkiai prisitrenkė.

Palaidotas birželio 19 d. Rook- 
woodo kapinėse, lietuviu, sekcijoje.

***
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