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SYONĖJAUS LIETUVIU 

PLUNKSNOS KLUBO 
DVIDEŠIMTMETIS

Istorija auga kaip medis, kuriam 
atsirasti tereikia mažos sėklos. Kartą 
išdygęs, jis kas metai auga, didėja, 
plečia šakas,aplinką puošia, teikia 
pavėsį. Panašiai ir kiekviena žmo
gaus pastanga, jeigu ji yra teigiama 
ir prasminga, vidinio gajumo keliama, 
iš mažos pradžios prasidėjusi, nuo

lat didėja,įsitvirtina pasaulyje, savo 
spinduliavimu veikia aplinką, gyve
nime palieka savo pėdsakus.‘ir tokiu 
būdu su metais auga kiekvienos žmo
giškosios veiklos istorija.

Plunksnos Klubo pirm Vincas Kazokas

AR GALIMAS VATIKANO - SOVIETU. 
SANTYKIU. NORMALIZAVIMAS?

VATIKANAS. - UPI iš Vatikano 
praneša, kad galimas santykių sunor- 
malizavimas su Sovietų Sąjunga. Vati
kane paskelbta, kad sėkmingai baigta 
trecioji serija teologinių diskusijų 
su rusų ortodoksų Bažnyčios atsto
vais. Politiniuose ir bažnytiniuose 
sluoksniuose iš to daroma išvada, 
jog Paulius VI siekia dialogo ir su 
sovietų valdžios viršūnėmis, ir ga
limas santykių sureguliavimas.

Kol kas rusų ortodoksų Bažny
čia tėra vienintelis kontaktas su so; 
vietų įstaigomis. Nors tie pasikalbė
jimai ir neišeina iš bažnytinių rei
kalų, neliečia politikos, bet juos rei
kia laikyti kaip paruošimas kelio 
kitiems kontaktams, jau politiniams.
Pats faktas, kad diskusijos vyko 
pravoslavų Teologinei akademijoj,
Zagosrko vienuolyne ir kad sovietų 
valdžia tam nesipriešino, Vatikano 
sluoksniuose aiškinama tam tikra 
galvosenos evoliucija į gerą pusę.

Neabejojama, kad Paulius VI 
siekia padėti visiems tikintiesiems 
sovietų imperijoj,^ katalikams, krikš
čionims ir nekrikčionims.^ Tai viena 
dalis imtempimo sumažinimo tarp 
rytų ir vakarų.

Kad sovietai gali leistis į toli
mesnes kalbas su Vatikanu, mini
mos dvi priežastys: Bažnyčia nesi
priešina jokiam taikos sąjūdžiui, ar 
jis butų ir dešiniųjų ar kairiųjų;kol su 
Vatikanu nebus pakenčiamų santykių, 
nebus galima kalbėti apie įtampos 
sumažinimą tarp rytų ir vakarų, nebus 
galima pasiekti nei Europos Sau
gumo konferencijos sėkmingų rezul
tatų. Pagaliau sovietai turėjo įsiti
kinti, jog Vatikanas ne viską atmeta, 
bet ir pripažįsta, kas yra gero ir vadi
namojo socializmo formose.

Betgi mūsų tautos išmintis sako: 
neik su velniu oboliauti.***

Vargu ar tikėjosi lietuviškos 
spaudos likimu Australijoje susi
rūpinę plunksnos broliai: rašytojas 
Juozas Žukauskas, tuomet redagavęs 
“Mūsų Pastogę“, rašytojas Vincas 
Kazokas bei žurnalistai - Povilas 
Sirgedas, Jurgis Kalakauskas - Kala- 
konis ir Jonas P. Kedys, 1953 m. 
liepos mėn. 25 d. įsteigdami Sydne- 
jaus Lietuvių Plunksnos Klubą, kad 
šio lietuviškojo žodžio puoselėtoju 
būrelio istorija truks dvidešimt metų* 
Bet taip įvyko. Prie pirmųjų inicia
torių prisijungė visa eilė kitų veiklių 
ir kūrybingų žmonių, kurie savo veik
loje labiau akcentavo tai, kas lietu
vius jungia, o ne tai, kas juos skiria. 
Jie sugebėjo savitarpyje palaikyti 
gerus, nuoširdžius draugiškumo ry
šius, tuos ryšius grįsdami pagarba kito, 
asmens įsitikinimams *ir žmogiškajam 
orumui. Jie darbavosi lietuviškos 
spaudos baruose, išpažino nesupan
čiotą mintį ir laisvės idėjas, kėlė 
tautinės kūrybos ir bendrai visos 
žmogiškosios kūrybos prado vertę 
išeivių lietuvių gyvenime. Metams 
bėgant, lietuviškoje bendruomenėje 
Plunksnos klubo narių darbai buvo 
ryškūs ir labai reikalingi. Visa tai 
rodo, kad steigėjų užsimojimas tokį 
klubą suorganizuoti buvo padarytas 
laiku, kad iis buvo teigiamas ir pras
mingas ir 1 id jie subūrė vidinio ga
jumo pilnus žmones, kurie ne tik 
palaikė nenutrūkstančią tarpusavio 
draugystę, bet ir ištvermingai dirbo 
lietuvišką darbą.

Plunksnos klubo dvidešimtmetis 
buvo atšvęstas šių metų rugsėjo mėn. 
23 dieną. Tą dieną klubo narys kun. 
Petras Butkus lietuviškąsias sekma
dienio pamaldas Lidcombe bažnyčioje 
atlaikė už mirusius Plunksnos klubo 
narius. Didesnė Plunksnos klubo 
narių dalis ir mirusių narių artimieji 
savo dalyvavimu pamaldose pagerbė 
mirusiųjų kultūrininkų atminimą.

Iškilmingas minėjimo posėdis 
įvyko tą pačią dieną Bankstowne, 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo mažojoje 
salėje. Posėdyje dalyvavo visi akty
vūs klubo nariai su poniomis, o na
rės su savo vyrais ir gerokas skai
čius klubo svečių ir bičiulių. Ypa
tingai malonu buvo matyti i šventę 
atvykusius klubo narius, nugalėju
sius didesnius kelio atstumus: klubo 
steigėjų grupes narį rašytoją Juozac 
Žukauską atvykusi iš Melbourne, ir 
Elzę Rataiskienę su vyru, atvykusius 
iš Canberros. 'Minėjimo programai 
vadovavo aktorius Stasys Skorulis. 
Plunksnos klubo pirmininkas rašyto-
jas Vincas Kazokas ilgesniame pra
nešime išsamiai aptarė Plunksnos 
klubo esmę, jo dvidešimt metų truku
sią veiklą ir atsiekimus:

“šiandie čia susirinkome kiek 
neįprasto posėdžio: ne svarstyti ko
kios nors problemos, kaip kad Plunks
nos klubo susirinkimuose nuo pat 
jo įsisteigimo dienos priimta, o grei
čiau su savo svečiais pasidžiaugti, 
gal net ir pasididžiuoti dvidešimtį 
metų trukusia bičiulyste". 
Pabrėžiu: ne atliktais darbais ar 
organizacine veikla, o bičiulyste 
Plunksnos klubas išsiskiria iš visų 
kitų organizuotų vienetų. Plunksnos 
klubas neturi nei statutų, nei valdy
bos - tų formalių ramsčių, kuriais 
remiasi kiekviena 'kita organizacija. 
O tačiau per dvidešimtį metų klubas 
neiširo, o greičiau sustiprėjo. Ruoš
damas šį pranešimą, ir pats susi
mąsčiau, klausdamas - tai kuo gi 
laikosi šitas keistas vienetas, kurio 
narių neriša vienan mazgan nei ypa
tingi' uždaviniai, nei formaliniai sai
tai? (nukelta į 7-tą psl.)

Lietuvos gamta pries audrą

SOVIETU REŽIMAS-TIRONIJA
AFL-CIO prezidento George Meany pareiškimas vokiečių 

spaudai

MAINZ. V. VOKIETIJA. - George 
Meany, AFL-CIO prezidentas, duotame 
pasikalbėjime su Gerhard Lowenthal, 
ZDF - Magazin korespondentu, įspėja 
vokiečius, kad jie nebūtų trumpareigiai 
ir nepasiduotų sovietų viliojimams, 
nesudarytų sutarčių, kurios būtų 
naudingos vien rusams.

PRELATO MYKOLO KRUPAVIČIAUS 
PAMINKLUI STATYTI 
KOMITETAS PRANEŠA, 

kad aukų rinkimas paminklui statyti 
užsitęsia,' tai ir paminklo statyba 
pereis į kitus metus. Ta pačia proga 
prašo paremti šio paminklo statybą.

Prel. Mykolas Krupavičius yra 
gerai žinomas valstybininkas, daug 
dirbęs Lietuvos atsikūrimo metu, o 
taip pat ir išeivijoje^ būdamas Vliko 
pirmininku. Pati Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė yra daugiausia jo pas
tangomis sukurta.

Prel. M. Krupavičius buvo pa
žangus dvasiškis, jo mintys moder; 
niškos, jis pirmas suprato ir skelbė 
kad nuosavybė nėra absoliuti, kad 
yrą jos ribos. Ir kai visuomenės gero
vė to reikalauja f nuosavybė gali būti 
nusavinama. Jis, būdamas kunigas ir 
ministeris, pravedė žemės reformą, 
kuri išgelbėjo Lietuva^ nuo komunis
tinės infliacijos ir skurdo.

Todėl ne nuostabu, kad prel. 
M. Krupavičiaus paminklui statyti 
garbės komitetas yra sudarytas iš 
įvairių krypčių ir pasaulėžiūros 
žmonių, kurie remia ir prisideda prie 
šio projekto įgyvendinimo.

Aukas prašome siųsti šiuo adresu: 
Prel. M. Krupavičiaus Paminklui 
Statyti Komitetui, Petrui Stravinskui, 
6648 So. Albany, Chicago, Ill. 
60629, U.S.A.

***

Korespondentas jo klausė, ar jis 
dabar, kaip buvo anksčiau, abejoja 
sovietų gera valia. Meany atsake, 
kad jis nei kiek nemažiau abejoja 
ir dabar. Po Brežnevo trumpo vizito 
V. Vokietijoj Meany abejojimas dar 
labiau sustiprėjo “Geroji valia pasi
reiškia gerais darbais. Kiek gi buvo 
parodyta geros valios vokiečiams, 
kada jie nori perskelta^ valstybe su> 
jungti, arba kiek ji rodoma uždary
tiems berlyniečiams“.

840 mylių geležinė siena per 
vidurį Vokietijos kaip buvo, taip 
pasiliks ir ateity,o jei kas mėgins 
ją peržengti, bus šaltakraujiškai 
nušautas. Ar tai galima' pavadinti 
gerąja valia? Sovietai tik tuomet rodo 
gerąją valią, jei jiems duodama tai, 
ko jie norėjo gauti. “Man sovietų 
režimas yra tironija, tikra to žodžio 
prasme imperializmas. Jokio atoslū
gio. Berlynas man yra šaltojo karo 
simbolis”, sakė Meany.

Toliau Meany buvo paklaustas, 
kokie gi yra dabartinės sovietų poli
tikos tikslai, ir jis atsakė. “Sovietai 
savo ekspansionizmo neatsisakė. Jie 
tik ieško vakarų pagalbos savo 
subankrutavusiam ūkiui atstatyti, kad 
nesušlubuotų ju tolimesnis ginkla- 
vimasis. V. ‘Vokietijos gynimo minis- 
teris Georg Leber yra juk atskleidęs 
sovietų baimę, kad neaugtų vokie
čių karinės jėgos, o amerikiečiai iš 
Europos pasitrauktų. Tada sovietai 
kalbės apie Vakarų Europos *su- 
suominimą’, vadinas,pavertimą palan
kiai neutraliu kraštu, kaip šiandien 
Suomija, kad patogiam laikui atėjus, 
būtų tik vienas žingsnis užviešpatau
ti visam kontinente“.

Taip kalbėjo ne koks “reakcio
nierius” kapitalistas, bet demokra
tiškiausiai išrinktas ir turįs visišką 
pasitikėjimat darbininkijos vadas.

***
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KULTŪROS KONGRESAI
z

Būdamas Chicagoje z susitikau 
su PLB pirmininku p. Broniu Nainiu, 
kuris mane prase iškelti Australijos 
lietuvių spaudoje PLB kultūrinių kon
gresu klausima ir leisti šia tema 
pasisakyti musų kultūrininkams, visuo
menininkams ir kūrėjams - menininkams.

Naujoji PLB valdyba, kaip jau 
skaitėte savo deklaracijoje (M.P. 
Nr. 39), yra pasiryžusi suruošti pir
mąjį pasaulio lietuvių kultūros kon
gresų. Užsimojimas didelis, reika
lingas geras sąlygų pažinimas, tvir
tas nusistatymas ir gera organizacija. 
Šitų dalykų, reikia manyti, netruks 
musų vadovybei, bet reikia žinoti, 
kad' ne nuo jų vienų tokių kongresų 
parengimas priklausys, o nuo mūsų 
visų, - kaip mes jį remsime, kiek 
prisidėsime. Šiandien mums reikia 
pasisakyti: pritarsime tokio kongreso 
rengimui, ar ne, paremsime jį, ar ne, 
prisidėsime, ar ne. Mes ir patys, 
neišgvildene^ reikalų, negalime pasa
kyti. Mums reikia šiuos klausimus 
svarstyti, ir kaip galima greičiau, nes 
tokio kongreso paruošimas reikalauja 
daug laiko, reikia ji užplanuoti ir jam 
gerai pasiruošti.

Musų sena patarlė sako: akys 
baisininkės, rankos darbininkės. 
Aš atsimenu, kai pradėjome galvoti 
apie Lietuvių Dienų organizavima, 
Australijoje, tai buvo įvairių nuo
monių, buvo abejojančių ar pavyks 
tokios Dienos. Kas būtu, šiandien is 
mūsų Bendruomenės, jei tokių dienų 
neturėtume Australijoje? Mūsų veik
la, o gal ir gyvastis butų per pušų 
sumažėjusi.

Svarbiausias klausimas, kaip pa
siekti tuos kongresus, kaip nugalėti 
tuos tolius, o visa kita būtų tik malo
numas. Betgi ir tas kliūtis galima 
nugalėti, jei tam ryšimės ir ruošimės. 
Esame visi pastebėjų, kad daugelis 
mūsų žmonių keliauja per pasaulį, 
reikėtų mokėti tik suderinti savo ke
liones su kongreso data ir nuvykimas 
nebesudarytų ypatingo sunkumo. Štai 
kad ir tokia skautų jubiliejinė sto
vykla Beaumont - Ohio sutraukė daug 
turistų iš viso pasaulio. Čia sutikau 
iš Brazilijos, Argentinos, Europos 
ir net iš Australijos.

Žinoma, tokie kongresai turėtų 
būti ruošiami ten, kur yra tirštai lie
tuvių, kad galima būtų padengti kon
greso išlaidas ir bent dalį atlyginti 
išlaidų kūrėjams kongreso dalyviams.

Netenka abejoti, kad tokie kon
gresai labai sustiprintų musų veiklu, 
ypač jaunimas turėtų kur pasireikšti: 
muzikoj, dailėje ir kt. kūrybinėse 
šakose.

Ta proga galėtų būti organizuo
jamos ir sporto olimpiados, turime 
nemaža sportuojančio jaunimo.

Tie kultūriniai švystelėjimaį, 
talentingų žmonių sukurtų palieka 
visam gyvenimui gilius pėdsakus. 
Jais kaip tik turėtume rūpintis: 
patys gaivintis ir maitinti savo jau
nimą.

Būtų labai malonu išgirsti f ką 
kiti musų kultūrininkai bei visuome- 
ninkai galvoja ir ką patartų šiame 
reikale.

am.
***

MUSU. PASTOGĖS KRAITIS
‘ ’ M.P.” geresniam popieriui aukojo: 
Ponai R. ir B. Pūkai - $10.00
Ponia A. Krausienė - $5.00

Ačiū už auką.
Red.

***
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S E I M A S
Svarbesniu klausimų svarstymas 

buvo atliekamas simpoziumuose. 
Politinei PLB veiklai gvildenti buvo 
suorganizuotas simpoziumas: “Lietu
vių Bendruomene laisvinimo veikloje”. 
Moderatorius - dr. H. Brazaitis. 
Dalyviai: A. Balsys (Australija), 
Bronius Bieliukas (JAV), Algymantas 
Gečys (JAV), dr. Jonas Genys (JAV), 
Stasys Lozoraitis jr. (Italija)., J. 
Lukošius (Vokietija), A. Miciūda 
(Argentina), dr. A. Slesoraitis (Bra
zilija) ir dr. J. Sungaila (Kanada).

Siame simpoziume buvo nagrinė- 
jami Bendruomenės santykiai su Vliku 
ir Altu, tų veiksnių kompetencijos ir 
bendradarbiavimo klausimai.

A. Gečys pareiškė kritiškų pasta
bų dėl Bendruomenės nedalyvavimo 
politinėje veikloje, dėl jos subordina- 
vimo Vilkui. Jis siūlė Bendruomenei 
jungtis su Vliku, tuo būdu jį sustip
rinti ir labiau sueiti su visuomene. 
Jei tas nepavyktų padaryti, tai reikėtų 
sudaryti visuomeninių reikalų tarybą, 
kuri rūpintųsi Lietuvos laisvinimo 
reikalais.

Dr. J. Genys kalbėjo, apie repre- rp patį vakarą seimo atstovai 
zentaciją išeivijoje. Si funkcija nuvyk0* į The Corcoran Gallery of 
kryžiuojasi tarp PLB ir Vliko. Svarbu Ąrt pažiūrėti mūsų dailininkų parodos, 
vienas kitą respektuoti šioje srityje parodoje dalyvavo 12 dailininkų su 
ir džiaugtis visų veiksnių laimė ji- į 95 kūriniais. Is 36 norėjusių daly- 
mais. vauti parodoje dailininkų, galerijos

Br. Bieliukas pažymėjo kad Lie- vadovybė atrinko tik 12: A. Galdiką, 
tuvos laisvinimo reikaluose vyrauja K. Zoromskį, V.K. Jonyną, Z. Sodei- 
savotiškas šykštumas mūsų visuomenė- kiene,, A.V. Petravičių Dalią Alekna, 
je, gal būt, todėl kad abejojama at- V.O. Vitkau, V. Igną, V. Vizgirdą, 
liktų darbų sėkmingumu. Vlike trūksta R. Viesulą, Ireną Mitkaus ir K. Var- 
kompetentingu asmenų, dėl to įsikišusi nelį. _
ir PLB. Iš' to kilusi rivalizacija, Parodai atžymėti yra išleistas 
Aiškiai matyti . kad Vlikui trūksta gražus leidinėlis:, “12 Lithuanian 
pajėgumo ir ryšiu su visuomene. Artists in Amerika”. ■ 
Dabartinės Lietuvos pažinimas esąs ***
menkas. Tam reikalingas informaci
jos centras ne tiek informacijai 
skleisti, kiek ją telkti ir studijuoti.

A. Gureckas siūlė koordinuoti 
Vliko ir PLB veiklą. Vliko seimą 
sudaryti iš rinktų kraštų _ bendruo
meninių atstovų, o tarybą iš tradici- 

^feKREO/^

• Moka uz indelius (deposits) 5% metiniu 
palūkanų, uz terminuotus 2 metams (ne
mažiau $ 500) 6%, už įnašus (shares) iki 
7% dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 5000, Įkeičiant ne- 
kiln. turtą, iš 7% — 8'o, asmenines pasko
las iki $ 3000 su garantuotojais iš 9% iki

$ 1000 be garantijos iš 10%. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

ĮSTAIGA VEIKIA ŠEŠTADIENIAIS NUO H IKI 2 VAI. P.P. 

UETUVHI NAMAI. 50 ERROL ST • NORTH MELBOURNE 

PAŠTO ADRESAS: TALKA • BOX 4051 .

6.P.O. MELBOURNE 3001

iių Vliko partijų —panašiai galėtų 
būti pertvarkyta ir Altą. Politinio 
monopolio niekas negali turėti. Vado
vybės uždavinys telkti bendram dar
bui jėgas.

St. Lozoraitis pažymėjo, kad ir 
maži dalykai turi didelės reikšmės 
politinėje veikloje. Reikia vieningos 
ir gerai organizuotos vadovybes.

Lietuvos laisvinimo ir ryšių su 
Lietuva palaikymo reikalais kalbėjo 
A. Balsys, J. Lukošius, Mičiudas, 
A. Slięsoraitis.

PLB pirmininkas S. Barzdukas 
pareiškė, kad PLB vadovybė politi- 
kon nesiveržė,_ nes jai trūko tam 
pasiruošusių žmonių, tačiau gynė 
principą: kiekvieno lietuvio pareiga 
dalyvauti Lietuvos laisvinimo reikale, 
juo labiau organizuotos Bendruomenės. 
Politinėje veikloje dalyvauja daugelio 
kraštų Bendruomenės. Bandyta į 
Vlikąeiti šiuo pagrindu - Vilkas" 
atstovauja Lietuvai, PLB - išeivijai. 
Deja, politinėse Vliko grupėse nerasta 
pritarimo.

***

MENO PARODA

JAUNIMO SIMPOZIUMAS
Rugsėjo 1 d. iš ryto įvyko gal 

geriausiai pasisekęs simpoziumas. 
Šiuo simpoziumu, buvo didelis susi
domėjimas atstovų, o taipgi ir sve
čių. Jo tema buvo: “Jaunimas tauti- 

nėję veikloje ir Lietuvių Bendruo
menėje”. Jam vadovavo M. Lenkaus
kienė, talkinama V. Kleizos.

Pagrindinę kalbą pasakė ^Jūratė 
Jasaity te. Pirmiausia' ji pabrėžė kad 
esame ne Lietuvos lietuviai, o užsie
nio lietuviai. Užsienio lietuvių jau
nimas nesirengia būti Lietuvos lietu
viais. Iš to reikia padaryti išvada, 
kad jaunimas turi būti skirtingai auklė
jamas, tas žinoma , nereiškia pasi
traukimą iš savo tautos.

Jaunimas per mažai žino apie 
Lietuvą ir lietuvišką veiklą išeivi
joje, reikia įvesti lituanistinėse 
mokyklose lietuvių visuomenės moks- 
lat ir jį skleisti per organizacijas. 
Lietuvybės išlaikymas esąs svarbes
nis dalykas , kaip Lietuvos laisvini
mas, kuris daugeliu atveju nepriklauso 
nuo musų.

Dr. Augustinas Idzelis kalbėjo 
apie jaunimą ateities veikloje. Ar
tėja ateities krizė, kalbėjo jis, lietu
viško jaunimo tradicine prasme jau 
nebėra; yra keli tūkstančiai besi
dominčiu lietuvybe. Ateityje bus tik 
etnine bendruomenė lietuvių kilmės 
žmonių, nebemokančių lietuvių kal
bos. Dabartinė jaunimo kalba yra 
virtuvine, pradžios mokyklos lygio. 
Norint perteikti lietuvišką kultūrą 
jaunimui, reikia atlikti gyvenamo 
krašto kalba. Tai nereiškia kad lie
tuvių kalba turi būti užmiršta, ar 
išstumta. Lietuvių kalbai išlaikyti 
reikia stiprinti lituanistinio švietimo 
lygį-

Kun. A. Saulaitis S.J. gynė 
PLJS reikalingumą ir jos savaran
kiškumą, esą nėra pavojaus, kad 
jaunimas išeitų iš ribų.

Diskusijose gyvai dalyvavo ir 
vyresniosios . kartos atstovai. Iškilo 
jaunimo organizacijos klausimas ir 
jos įjungimas Bendruomenėn. Lietu
vos Vyčių pirmininkė S. Barauskie
ne paklausė, kur jų vieta, bet niekas 
į tai jai neatsakė. Kalbėtoja pabrėžė) 
kad ketvirtos kartos jaunimas nori 
būti lietuviais, nors lietuviškai ir 
nemoka. A. Vakselis primine, kad 
New York veikė lietuvių atletų klu
bas, kuris susirinkimų protokolus 
rašė’ lietuviškai 70 metų. Vienas 
protokolas rašytas graždanka.

Senosios kartos kalbėtojai pa
darė daug priekaištų, simpoziumo 

' kalbėtojams, kurie atsikirsdami iš
lygino savo pozicijas, priartėdami 
prie vyresniųjų nuomones.

Simpoziume buvo paliesti ir 
PLJS statuto klausimas, bei jo su
derinimas su naujai pakeista konsti
tucija. (bus daugiau)

DR. R. ZAKAREVIČIAUS 
PASKAITA SYDNĖJUJE

Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Skyrius Sydnėjuje suruošė viešą 
paskaitą, pakviesdamas prelegentu 
Dr. Ramuti Zakarevičių pateikti ži
nių iš savo mokslinių darbų ir laimė
jimų elektronikos srityje.

Dr. R. Zakarevičių, kaipo jaunos 
kartos mokslo atstovą, susirinkusiems 
pristatė Inžį Arch. Sydney Skyriaus 
p-kas p. I. Jonaitis. Tikrumoje, inž. 
I. Jonaičio z'odziais, jaunojo mokslinin
ko nereiktų pristatyti visuomenei, 
kadangi Dr. R. Zakarevičius gerai 
žinomas bendruomenėje kaipo paskai
tininkas, visuomenininkas ir talentingas 
pianistas.

Paskaitoje apie “Paviršiaus 
elastines bangas” prelegentas, kad 
ir sunkų, mokslinį, darbą, perdavė 
klausytojams vaizdžiai ir įspūdingai. 
Apie naują mokslo sritį galima buvo 
susidaryti vaizdą - kokie sunkūs yra 
moksliniai atsiekimai. Paviršiaus 
elastinės bangos, kaip prelegentas 
parodė, tai tik įvadas į signalizaciją 
ir į komunikaciją, kurių išdavoje 
televizijoje priimtuvai ir radio tele
komunikacija ateity galės suprastėti.

Dr. R. Zakarevičius metus pra
leido Londone , tyrinėdamas naujos 
srities galimybes. Ir kada 1972 metų 
gale jam pasisekė įrodyti teoretinį 
elastinių bangų pritaikymą praktikoje 
jo moksliniai laimėjimai šiltai pripa
žinti Anglijoje, Australijoj ir Ameri
koje.

Panašių paskaitų lietuvių visuo
menė laukia daugiau iš musų jaunųjų 
mokslininkų tarpo. į paskaitą susi
rinko apie pusšimtis klausytojų.

Dalyvis.
***
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
A. Maura gis

Reportažų apie Ameriką ir apie 
Amerikos lietuvius esame skaitę 
nemaža, ir aš ėmiau galvoti,ar verta 
man dar kartą kartoti tas pačias 
žinias; sunku būtų ką, nors naujo pa
rašyti. Betgi kiekvienas keliautojas 
turi savo išgyvenimus, savus nuoty
kius ir savaip interpretuoja tą. pačią 
aplinkų ir įvykius: ta prasme gali 
būti kiekvienas aprašymas įdomus ir 
naujas. Tuo labiau, kad savo" bičiulių 
buvau paskatintas rašyti.

Aš mėginsiu pažvelgti Į Ameriką 
kaip turistas ir pasidalyti su skaity
tojais tais jausmais, kuriuos man teko 
išgyventi pačiam, jie bus, be abejo, 
subjektyvūs, tačiau tikri, surišti su 
mano patirtimi ir išgyvenimais.

ANGELILMIESTE

sodytos, dar tebėra gyvas žmogus.ku- padėjo man susitikti su draugais 
ris jas sodino. Amerikoje.

- Tokių palmių tai gal mes Toliau važiuojame į Sv. Kazi- 
Australijoje ir neturime, man neteko miero parapiją aplankyti prelatą Joną 
matyti tokių, aukštų, tokių dailių... Kucingi. Sustojame prie bažnyčios.

Čia Jurgis šyptelėjo patenkintas. Budrumas , rodydamas ranka sako: 
Tikraijpastebėjau, kad nei tokių, auks- ' §itie visi pastatai, kaip ma
tų, pušų, kokias mačiau prie Kojelių įaį. yra parapijos. Tenai vienuolynas, 
alėjose,nei tokių palmių, kokias čia j dešine parapijos salės, toliau mo- 
dabar matau,niekur neteko matyti, tykios pastatai, kelbonija ir čia va 
Californijoje^ medžiai auga labai bažnyčia. Stebiuosi tokia daugybe 
aukšti, tai žinoma tiesa. pastatu, taip gerai atrodančiu. leina-

Atsisveikindamas su p.p^ Gliau- me į klebonija, sutinka mus ’ pats 
dais z paraginau juos atvažiuoti į, preia£as Kučingis, mane Budriūnas 
Australiją. pristato kaip australietį, atvykusį iš

- Gerai,- sako Jurgis, - Kitais kengūrų žemės. Malonus prelatas 
metais galime susitikti Australijoje, sutinka parodyti pastatus. Nuveda į

Šį mano susitikima su Jurgiu sales, nuvedat i, klases, visur pavyz- 
Gliauda “Dirva” pagarsino, tai daug dingą, graži tvarka. Mokosi apie 150

Tokiu gražiu vardu pavadintas 
tas miestas, kuriame dabar esu. Mili
jonai fotografijų liudija apie jo 
grožį, ir žavesį, kuriuos išgyveno 
lankydami šį miestą gausūs turistai. 
Kiekvienas atsilankęs nori kaip gali
ma daugiau ir gražesnių dalykų pama
tyti. Su tokiais norais ir aš čia esu 
Lietuvių Dienų redakcijoje, klaus
damas savo bičiulių, kaip ir ką galė
čiau pamatyti; p. Budriūnas maloniai 
pasisiūlo man padėti. Puiku. Atsi
sveikinu su p. Skirium, su p. Macke- 
liene, pasimatysime Washingtone, o su 
p. Bernardu Brazdžioniu susitiksime 
dar šį vakarą, pas p. Kojelius. Tad 
iki pasimatymo.

— Ką nori pamatyti? - klausia 
Budriūnas.

z — Pirmiausia. lietuviškas 
įžymybes, - atsakiau.

— Gerai sukime vairą pas Jurgį 
Gliaudą.

- Puiku.
Važiuojame, stebiu gatves, na

mus, krautuves. Viskas įprasta,mies
čioniška, nieko naujo nematau, tar
tum važiuočiau Sydnėjuje Canter
bury Rd. Važiuojame toliau, matosi 
aukštos palmes dengia savo šešė
liais gražias rezidencijas. Sustojame 
prie vienos, čia Jurgis Gliaudą gy
vena. įeiname, sutinka mus pats 
seimininkas, mielas, šnekus Jurgis. 
Čia pat ir ponia-susipažįstame. Jur
gis mus veda į sodelį ir klausia 
manęs lotyniškais vardais ar mes 
turime Australijoje tokią ir tokią 
gėlę, toki medelį, o aš lotyniškų 
vardų nežinau, negaliu jų atsiminti; 
rodyk man augalą, tada pasakysiu. 
Jis manęs klausia, o aš atsakau — 
turime, turime ... ir pritrūko sodelyje 
gėlių ir medžių, kurių mes Australi
joje neturėtume. Jo sodelis ^didelis, 
pilnas egzotiškų gėlių ir medžių, bet 
Australija didesnė.

Paprašiau rašytoja^ atvykti į 
Australiją pažiūrėti, kokia yra flora 
ir fauna Australijoje. Tik aš, žino
ma, negalėčiau jų nei dalies išvar
dyti lotyniškais vardais, kaip jis 
kad padarė. Jurgis Gliaudą yra dide
lis gėlių ir augalų mylėtojas, jo 
sodelis gražiai sutvarkytas ir retais 
augalais papuoštas. Mane stebino, jo 
gera atmintis. Palmės,kurios puošė jo 
gatvę ir namus, buvo pries 75 metus

VIRGINIJA RADINAITĖ, Australijos Miss World princess, lapkričio 27 d. 
dalyvauja Londone pasaulio grožio karalienės konkurse.

Virginijos karjera prasidėjo 1971 m. kada ji atsitiktinai buvo išrinkta 
“Miss Spring Princess at Randwick”, toliau 1973 m. “Miss Roselands” ir 
dabar yra išrinkta Australijos “Miss World Princess”. Linkime mielai - Vir
ginijai pasiekti pasaulio karalienės titulą Londone.

Virginija gavo dovanu $1000.00; 6 savaičių kelionę aplink pasaulį ir 
daug kitų dovanų.

Virginija SydnėjisTdams yra labai gerai pažįstama, ji ateina į lietuvis'kas 
pramogas ir i pamaldas. Ji lankė Bankstowno savaitgalio mokyklą, dalyvavo 
vaidinimuose ir tautinių s’bkių grupėse. Ji buvo aktyvi skautė, moka gerai 
lietuviškai kalbėti.

mokiniu, mokytojų yra 15, Parapija 
turi per 1000 žmonių, o bendrai 
lietuvių Los Angeles apie 5000.

Parapijoje dirba trys kunigai. 
Aukų Lietuvos Bažnyčiai palaikyti 
surinkta $2079.00. Bažnyčia nedidelė, 
bet jauki, švari ir šviesi. Savo iš
vaizda ji panaši į lietuvišką svirną. 
Bokšto vietoje^ yra didoka kryžkelės 
koplytėlė su Sv. Kazimiero statula. 
Vidus atrodo labai paprastai. Didy
sis altorius originalus, jo papėdėje 
yra 24 pėdų aukščio lietuviškas 
masyvus kryžius, „ kurį suprojektavo 
arch. Ed. Abras. Žiūrint į tuos dide
lius ir gražius pastatus, darosi 
nuostabu, kad šita parapija su tokiu 
dideliu turtu yra sukurta jau mūsų 
pokariniais laikais. 1941 met. prel. 
J. Maciejauskas įkuria parapiją, 7 
metus paklebonavęs miršta ir palieka 
savo įpėdiniu kleboną, J. Kučingį, 
kuris iki šiol sėkmingai klebonauja. 
Čia ne tik kunigų didelis nuopelnas, 
bet ir parapijos žmonių, kurie su tokiu 
entuziazmu sukūre parapiją. Para
pijos chorui (apie 50 asmenų) vado
vauja muzikas Bronius Budriūnas.

Atsisveikinant prelatas dovanojo 
atminimui Jurgio Gliaudos redaguotą 
Sv. Kazimiero Parapijos knygą ir, 
grįžtant iš Chicagos, pakvietė apsis
toti klebonijoje. Ačiū.

— Kur dabar? - paklausiau savo 
vadovo.

— Dabar pas mane pietų , žmo
nos neturiujšvažiavusi į New Meksiką 
bet pietus vistiek pavalgysime. , 
Atvažiavome prie baltos vilos/palmė
mis apaugusios.

w — Čia, - sako vadovas, ir mašina 
įvažiuoja į garaža, o mes patys laip
tais pasikėliam. į vila. Vaizdas gra
žus. Sutinku netikėtai sena, pažįstamą 
adv. Dargį,, pasirodo, jo dukrelė yra 
p. Budriūno žmona, ir aš pasijutau 
kaip namie radęs pažįstamą. Valgome 
pietus ir klausome p. Budriūno para
šytas dainas ir giesmes, dainuojamas 
Los Angeles lietuvių choro. Po pietų, 
kompozitorius paskambino naujus 
savo kūrinius, _ kuriuos dar nėra 
paskelbęs. Gražu, z’avinga, miela 
būti čia, bet... miestą reikia pamatyti. 
Sėdame į kita, mašiną, nes dabar 
numatėme tolimą kelione, kad nepri
trūktų gazo. Šį kartą lekiame greitke
liais į miesto centrą; keletas aukštu 
pastatu,; važiuojame pro Beverly Hills', 
Hollywood, s keli fantanai, aikšteles, 
bet to žavesio, kuris matomas foto
grafijose ir aprašymuose. negaliu 
pagauti, tur būt, jo ir nėra. Grįždami 
patekome į tragiką; dar norėtųsi ap
lankyti Alę Rūtą. Kadais kun. P. 
Butkus , lankydamasis Los Angeles, 
aplankė ir Alę Rūtą, jis tada man’ 
pasakojo, kad ji gyvena kaip kara
lienė , meno kūrinių apsupta, gamtos 
idilijoje ir Dievo palaimoje. Norėjau 
ta, laiminga, kūrėja,-rašytoja, pamatyti 
ir aš. Pasirodo.kad ji gyvena netoli 
Kojelių, taigi veržiamės namų link.

Ir “ tikrai f rašytojos vila gražiu 
sodeliu apjuosta. Medžių daug, ramu. 
Rūtą, radome vieną, ji maloniai buvo 
nustebinta mūsų vizitu. Menininkes 
dukrelės paveikslai puošia namų 
sienas. Pasikalbėjome su Ale Rūta 
apie Australiją, apie bendrus pažįs
tamus, apie kūrybą-Terra Australis 
ji skaitė ir prisiminė. Man buvo ma
lonu ją matyti ir palinkėti kūrybingu 
metų. Atsisveikinant atminimui 
padovanojo savo paskutinę knygą 
“Po Angelų Sparnais”, „ *. . .

(bus daugiau)

Kompozitorius Bronius Budriūnas prie savo vilos Los Angeles. Lietuvių Dienų redakcijoje - Bernardas Brazdžionis, redak
torė D. Macke iienė ir A. Mauragis.
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Algis Vaitas prie savo naujo Kings- 
wood”.

BUNDANTIS MILŽINAS
- INDONEZIJA

Algis Vaitas
Algis Vaitas yra Aus

tralijos užsienio reikalų 
ministerijos tarnautojas, 
paskutiniu laiku dirba Aus
tralijos Ambasadoje, Jakar- 
toje. Mums Algis yra gerai 
pažįstamas, kaip buvęs Can- 
berros skautų vadovas.

Red.
_ Kai dar Barobodure stovi senųjų 

amžių šventyklos, sostinėje Jakartoje 
sparčiai auga modernūs Įstaigų pasta
tai ir Javos salos gyventojų kultūra.' 
Jakartos miestas sparčiai moderni
zuojamas, naujos statybos vyksta 
kur tik pažvelgsi. Koteliai ir Įstaigų 
pastatai atsiranda taip sparčiai, kaip 
skubiai jie suspėjami pastatyti. Indo
nezijos vyriausybė numato kraštų 
plačiai atidaryti turizmui ir gyvento
jai tam ruošiami - mokomi. Turi ir 
savo lėktuvu bendrovę “Geruda”, 
kuri jau reklamuojasi Australijos 
laikraščiuose. Miestuose kas kart 
vis atidaromos naujos pramogų vie
tos, naktiniai klubai ir teatrai. '

Jakarta yra labai savotiškas 
miestas. Tokio dalyko, kaip miesto 
centras, čia nėra. Gatvės blogai 
suplanuotos ir važiuojant yra sunkoka 
surasti teisingą kelią. Didžiausia 
prekyba vyksta įvairiose turgavietėse, 
kur po lietaus "reikia iki kelių pa
braidyti purve. Taip pat reikia sau
gotis, kad eidamas neužliptum ant 
suns ar viščiuko, nes jie čia,kaip ir 
vietinai vaikai Jakšto be tvarkos.

Jakartos gatvės yra pilnos viso
kių vertelgų ,ką nors siūlančių par
duoti. Nuo aušros iki vudurnakČio 
gali pirkti ką tik nori. Pradedant 
maistu (kuris čia tuoj pat pagamina
mas) ir baigiant šluota ar balionu. 
Pardavėjai šūkauja, reklamuodami 
savo prekes. Kas ką parduoda, tas tą 
ir šaukia. Išgirdęs šaukiant “min- 
yak” (minyaaak), žinai, kad tai 
žibalo pardavėjas. Kiti stengiasi 
praeivių dėmėsi patraukti savotiškais 
bubnais, mušdami juos lazdomis, 
arba barškina akmenukų pripiltomis 
skardinėmis. Indonezijoje dar labai 
mažai yra prekybos centrų, kuriuose 
būtų nustatytos kainos, todėl kas 
susikalba ir nesivaržo pasiderėti, 
prekes nuperka žymiai pigiau.
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Mieste matosi labai daug polici
ninku, kurie savo rudose uniformose 
su baltais batais ir diržaislabai 
gražiai atrodo. Policija važiavimo 
taisyklių beveik nežiūri (jų yra 
mažai), gal tik nubaustų pervažiavusį, 
raudonas šviesas. Čia gyvenime 
priimta viena važiavimo taisyklė, 
kas didesnis ir greitesnistas ir turi 
pirmenybę. Provincijos keliuose dau
giausia sutinkami jaučiais tempiami 
vežimai, taip pat daug triračių “bet- 
caks” (triračiai tokie kaip Singapūro 
gatvėse) ir vadinami “Bemos”, tai 
maždaug iš Holdeno didžio mašinos 
padarytas mažas autobusiukas.

Klimatas čia tinka tik vietiniams 
gyventojams (Indonezijoje yra apie 
120 mil. gyventojų), nes dieną - naktį 
yra karšta ir tvanku. Australijos 
ambasados Įstaigose ir tarnautojų 
butuose yra įrengti vėsinimo aparatai, 
kitaip nebūtų įmanoma nei dirbti, nei 
po darbo miegoti. Visa bėda, kad 
elektros tiekimas čia nėra labai
patikimas ir kai sustoja elektrinė, 
sustoja veikę ir mūsų vėsintuvai, 
išėjęs' iš buto ar įstaigos į lauką, 
pajunti didz'iausia temperatūros pasi
keitimą, o po to neretai pasireiškia 
sloga. Vaistinėse jokių “aspro” ir 
kitų panašių vaistų negausi.

" Pagal australišką uždarbį vieti
nis maistas yra labai pigus. Už S4.00 
gali gerai pavalgyti 3 žmonės gerame 
restorane. Ryžių litras dabar parda
vinėjamas po 150 rupiahs, o kilogra
mas žuvies kainuoja apie 500 rupiahs. 
Rūbai irgi nėra brangus.

Siuvykla Jakartoje

Indonezija yra didelių kontrastų 
kraštas. Kai dar daug žmonių gyvena, 
kaip mes esame įpratę girdėti, ant 
“bread line’’, kiti, net ir vakarietiškų 
kraštų standartais, gyvena dideliame 
liuksuse. Vidutiniškai paprastas 
darbininkas uždirba 150 rupiahs 
(30C) per valandą. Pastoviai dirbančių 
algos svyruoja tarp 7,000 - 14,000 
rupiahs ($14 - $28) mėnesiui.

Atvykęs į Jakarta,gavau butą ir 
3 man skirtus patarnautojus (juos 
parūpina ir algas moka Australijos 
vyriausybė), iš jų geriausiai yra ap
mokamas šoferis - 16,000 rupiahs, 
valytojas gauna 15,000 rup. ir .virėjas 
tik 10,440 rup. mėnesiui. Be to jie 
dar gauna priedo: nevedęs-30 litrų 
ryžių, vedęs-60 litrų mėnesiui.

Pries' išvažiuodamas iš Austra
lijos, pirkau Holdeną su “air condi-

Indonezų kaimas ant upes kranto.

tioner” (duty free).* Čia seniau at
vykę tarnautojai man patarė prieš 
iškrovimų susitikti su uosto darbinin
kų bosais ir “patepti’(, kitaip iškrau
tas automobilis nebus tinkamas važia
vimui. Ką padarysi, į, balą, kritęs 
sausas nekelsi. Kainavo šimtine bet 
“Kingswood” gavau nesužalotą.

Mūsų ambasados tarnautoju so
cialinis gyvenimas dažniausiai' su
kasi bendraujant su kitų kraštų atsto
vybių tarnautojais. Dažnai dirbame 

ilgas valandas, todėl laiko,vadinamo 
laisvalaikiu, turime labai mažai. 
Mūsų laiškai ir kitos siuntos yra 
siunčiamos per užsienio reikalų 
ministeriją Canberroje, nes Indo
nezijos pašto patarnavimas dar 
labai lėtas ir nepatikimas.

Patys indonezai yra draugiški 
žmonės, gerbia autoritetą ir savo 
papročius. Už bet kokią padarytą 
paslauga, ar parodytą draugiškumą, 
jie labai stengiasi atsilyginti. Jei 
su indonezu išėjęs pasidairyti jam 
ką nors nuperki, jis ieško artimiau
sios progos ir tau ką nors, net ir 
geresnio nupirkti.

Vaikai daug daugiau gerbia savo 
tėvus, negu tai daroma Australijoje. 
Kai tėvai pasensta, yra vaikų pareiga 
jais rūpintis ir išlaikyti. Tokie tėvai 
yra išlaikomi visų vaikų pakaitomis, 
ir šeima, kurioje gyvena tėvas, jis
yra šeimos centras. Tėvai laikomi 
kaip tarpininkai tarp šeimos ir Dievo. 
Toks tėvų pagarbos supratimas yra 
visoje Indonezijoje. Yra priimta, su 
pagarba į senus žmones kreiptis, 
juos pavadinant Bapak (tėvas) arba 
Ibu (motina), nors jie tiems žmonėms 
nėra jokie tėvai nei giminės. Visi 
gyventojai tiki ir rūpinasi savo krašto 
gerbūvio pakėlimu.

Man atrodo, kad jeigu krašto eko
nominis augimas ir toliau ^taip kles
tės, nepajusime, kaip už kelių ar 
keliolikos metų. Indonezija lyginsis 
su kitomis, pilnai subrendusiomis, 
valty bėrais.

***
Ar dar skauda?

— Negalėjau ateiti. Skaudėjo 
dantį ...

— Ar dar skauda?
— Nežinau, jis liko pas gydy

toją.
(Genys)

IŠSIŠIEPUS KASDIENYBĖ
Aga.

Kasdienybė Lietuvoj. Ten, austra
lai sakytų, kasdien kas nors vyksta 
ir “never a dull moment”. Amžinai 
neramu. Nesakyčiau, kad ten kokios 
revoliucijos ar sukilimai. Ne! Ten 
tik šiaip paprastai vargšams rusams 
yra gadinami nervai. Jie jau nuo senų 
amžių skundžiasi ir dejuoja, jog nė su 
jokiu okupuotu kraštu neturėję tiek 
bėdos, kiek su Lietuva. Aš labai 
nuoširdžiai juos atjaučiu,nes juk visi 
žinome, kad lietuviai beveik profesio
nalai revoliucionieriai. Tačiau rusai 
lietuvius vadina kontrarevoliucionie- 
riais, bet tai dėlto, kad lietuviai kelia 
revoliuciją prieš revoliuciją. Kartais 
dar lietuvius pavadina teroristais, 
nors jie bombų nei Molotovo kokteilių 
dar nemėto. Jie tik šiaip, su Šypsena, 
kartais gana skaudžiai užmina ant 
rusišką mozolių ir iš Sibiro atsivežtų 
“čilblainų”. Už čilblainus irgi lietu
viai kalti; nebūtų tokie . . . na, lietu
viai - nereikėtų į Sibirą varyti, ten 
kojas nušalti ir vėl grizus kitą, trans
portą, vežti ir taip pasaka be galo.

Bet nėra ir to blogo, kuris taip 
jau visiškai neišeitų į gerą. Pavyz
džiui, Nixonui lankantis Maskvojeatoks 
“prakeiktas” nuotykis Lietuvoj Krem
liaus ponus buvo beveik iš lygsvaros 
išmetęs. Per banketą, ėmė ir išsprū
do kažkokiam galiūnui keiksmas: - 
Čiort vazmi, tuos litovcus. - Žodį 
pasigavo Nixono žurnalistai ir dabar, 
štai, Brežnevui lankantis Amerikoj, 
Nixonas ant baltųjų rūmų gonkų,vos 
spėjus Brežnevui" išlipti iš limuzino, 
pripuolė ir , kai senas burliokas, be 
jokio akcento, gražiausiai pasveikino 
;- Čiort vazmi tave, tavarišč Leonidai! 
Tai atvažiavai. - O Leonidas paskui 
laimingas šypsojo spaudos fotogra
fams ir džiaugėsi; girdite, kaip Nixo
nas “gavorit po ruski”. O kai Nixonu 
vasarnamy Brežnevas Nixonienei rodė" 
du vos tik išriedėjusius balandžiukus, 
vienas žurnalistas neiškentė per spau
dą nepaklausąs; ar ten Brežnevo 
kiaušiniai buvo jau Maskvoj užperėti 
ir atvežti, ar amerikonas komunistas 
balandis bus propagandai pasitarna
vęs? . . . Bet pagaliau, kas mums 
Amerika ir Brežnevo balandžiukai?!

Dabar Lietuvoj vyksta tokie daly
kai, jog net ^ir “Pravda” neranda 
leksikone žodžių, kaip pavadinti. Dėl 
visa ko.ateidami “_Pravdai” į talką, 
pavadinkime kultūriniu terorizmu. 
Dėlto mano labai jau sena, dėdę. 
Mykolą^ Augę uždarė į kolchozo tuš
čią vištidę. Mat, kolchozas savo nuo
savo kalėjimo dar nepasistatė, o bepro
čiu, komisija dar nenusprendė,, kur jį 
komandiruoti. O buvo šitaip.

Vos tik komunistams užėmus 
Lietuvą, komjaunuoliai iš dyko bu
vimo nutarė Lietuva, apšviesti —- iš 
pagrindų išnaikinti analfabetizmą. 
Galbūt ,ir jūs dar kai kas atsimenate 
tuos kultūros klestėjimo pradžios lai
kus, tą naująjį renesansą. Senaisiais 
Lietuvos laikais kaimiečiui daug 
mokslo ir nereikėjo. Pasirašydavo ant 
seniūno paliepimo kelią pataikyti, ar 
už pieną pakvituoti pinigus. “Ūkininko 
Patarėją” sekmadieniais paskaitė 
sodžiaus šviesuoliai. Na, dar malda
knygę patys asmeniškai skaitydavo 
bažnyčioj, kol snausti nepradėdavo. 
Komjaunuoliams šviesti pradėjus, 
mūsų kaimas pasirodė labai tamsus. 
Didesnė pusė kaimo . dėdavo kryžiu
kus vietoj pavardės, kiti padėdavo

4



| ; ■<-

| , . ž, ’ . Mykolas Vaitkus
p _ •; ■■■''■/S® '

TOLIMIEJI KRAŠTAI

Tolimieji kraštai, saulingieji kraštai! 
Malonieji, regiu jus iš tolo...
Ten žaliuoja miškai, susikimšę ankštai 
Prie tyriausio vandens, prie krištolo. 
Ir blikčioja jame, vandeny giliame, 
Geltonieji saulutės piršteliai, 
Prasigręžę takus per žaliuosius lapus, 
Kad pašviestų auksinei žuvelei...
Tankumynai miškai! Pasislėpę giliai, 
Aš norėčiau jumps’ pailsėti!
Su didžiūnais žaliais, su linksmais spinduliais 
Užsimiršęs tyliai pašnekėti!
Vandenėlio gelmėj, — debesėlio versmėj, 
Slėpiningų gražybių ieškoti...
Ir čiurlenant vilnims ir žybčiojant žuvims — 
Sau svajoti, svajoti, svajoti!.. Kan. Mykolas Vaitkus savo “Ramybės slėnyje”, kur jis i$gy- 

veno 20 metų. Nuotr. B. Kerbelienės

porą kryžiukų greta pavardės, nes 
galiojo devizas, kad sviestu košės 
nepagadinsi; su kryžiukais pavardė 
atrodė tvirčiau. Keletas savo pavar
des taip dailiai su meniškais išraity
mais pasirašydavo, jog ir pats Čiur
lionis būtų gėrėjęsis. Toks čiurlioniš
kas parašo menininkas buvo ir mano 
dėdė. Tikra teisybė pasakius, jis 
mano tėvo dėde. Pasitaikydavo kar
tais, magaryčių užgėrus, kad nevisa- 
da aišku būdavo, ar Mykolas Augė, 
ar Mykolas Auga. Bet čia tokia smulk
mena ir Rygiškiu, Jonas dėlto būtų 
jau vien dėl magaryčių kiekio galvos 
nesukęs. Komjaunuoliai rūpestingesni. 
Per viso kaimo egzaminus rado ir 
mano dėdę bemoksliu ir įtraukė į nai
kinamų analfabetų sąrašą. Jeigu kas 
esate ‘girdėję, apie Radviliški, ir jo 
apylinkių kaimiečius, tai gerai ži
note, jog radviliškiečiai ne šiaip sau 
kokie molio Motiejai. Padarė alaus 
ir per vieną naktį komjaunuoliai iš
pildė net keliais šimtais procentų 
analfabetą naikinimo planą. Mano 
dėdės keturių raidžių pavardė dar 
keturiom raidėm pailgėjo, ar bent 
tokia ilga atrodė su visais išraity
mais. Tą visą ilgą eilę okupacijos 
metų, galėjo bent koks enkavedistas 
pažadinti žmogų kad ir vidury nak
ties; būtų gražiausiai, kaip nieko 
dėtas su visais išraitymais pasirašęs, 
tik pakišk jam popieriaus lapą. Vienu 
žodžiu, mūsų kaimas skaitėsi visos 
Radviliškio apylinkės inteligencija. 
O dabar, lyg koks perkūnas iš giedro 
dangaus, tiesiog revoliucija. Raudo
nosios Pergalės kolchoze, taip dabar 
vadinasi mūsų kaimas, premijų mokė
jimo sąraše tarp visos eilės elegan
tiškų parašu atsirado trys kryžiukai. 
Kolchoze buchalterija vos tik negavo 
ųervų sukrėtimo. Pirmininkas lėkė į 
Šiaulius, skambino į Kauną, į anal
fabetų naikinimo komisiją, kuri jau 
beveik ant laurų ramiai miegojo. 
Laksto, kremtasi įvairios įstaigos. 
Žinia žaibo greitumu pasiekė "Maskvą. 
Lietuvoj atsirado trys kryžiukai. 
Analfabetizmas vėl kelia galvų ir 
nežinia kuo dar gali išsilieti. į kol
chozą, atvyko speciali komisija ištirti 
reikalo ir užgniaužti kultūrinio tero
rizmo. Pamažu susekė, jog tas kontra- 
revoliucionierius—mano dėdė Mykolas 
Augė. Aha! Tuojau areštavo ir tardy
mas. Kiša jam parašų sąrašą su kry
žiukais po nosim ir klausia: Tavo čia 
kryžiukai? - Dėdė ir be akuliorių pa
vartęs sako: iš rašysenos matau, kad 
mano. Na tai ką? -

— Ar nebuvo komisija? Nelikvi
davo analfabetų? -

— Taigi, buvo. Likvidavo. Visa* 
naktį likvidavo.

— Tai kodėl tu tamsus likai?
- Ne dėl tamsybės, - sako dėdė 

Mykolas, - bet už nuo premijos nu
suktus arkliašūdžius. (Čia aš turiu 
atsiprašyti už mano dėdės neornamen
tuotą kalbą. Jis daiktus vadina tik
rais vardais. Daugiau to žodžio nebe
minėsiu).

Matote, dėdė kolchozo pensinin
kas per dienas vaikštinėja su maišu 
ir renka savo sklypeliui trąšas. Kol
chozo vadovybė konfiskavo vieną jo 
maišą arklinių trąšu ir už^ tai Įtraukė 
jj Į premijų gavimo sąrašą. Premija 
buvo trys rubliai, o dėdė savo,maišą 
vertino kur kas daugiau. Dėdė sėdi 
vištinyke ir laukia sprendimo iš Mask
vos. Tuo tarpu važinėja įvairios komi

sijos ir beveik maldauja, kad dėdė 
pasirašytų pavarde, vietoj tų revoliu
ciją sukėlusių kryžiukų, bet dėdė kie
tas? Ne, ir baigta.

- Atiduokit maišą, o ne, tai pa
pūskit man į... - ženklu nurodo komi
sijoms maždaug, kur jie pusti galėtų.

Maskvai tikras galvosūkis. Tik
ras “čoirt vazmi” ir vėl. Mokslininkas 
Zacharovas ir mano dėdė Mykolas 
beveik vienodoj padėty. Zacharovas 
kenčia nedėkingumą už vandenilio 
bombą, o dėdė dėl savo maišo. Skirtu
mas tik toks: Zacharovas šaukiasi 
Vakarų pagalbos ir duoda interview 
pasaulio žurnalistams. Dėdė jokių 
interview neduoda, tik papūsti siūlo 
ranka parodydamas kur. Raudonosios 
Pergalės kolchoze . aplink vištidę ju
dėjimas didesnis, negu raud. kampelyje.

***

5000 METU. RADINIAI 
ŠVENTOJOJE

Rastos dvi apeiginės lazdos, rodan
ti os seną lietuvišką ku Itūrą.

VILNIUS. - Senųjų amžių Švento
sios neolitinės stovyklos pamažu 
atskleidžia Lietuvos praeitį. Jos 
buvo aptiktos 1965, melioratoriams 
kasant kanalus Pajūrio pelkėse. Nuo 
to laiko kas metai jos buvo okup. 
Lietuvos archeologų tyrinėjamos, jų 
radiniai atidžiai studijuojami ir kon
servuojami. Nustatyta, kad šių sto
vyklų apatinis kultūrinis sluoksnis 
susidarė trečiajame tūkstantmetyje 
pr. Kr., tuo tarpu kai viršutinis sluoks
nis tik prieš 300 metų. Pajūrio pel
kės įstengė apsaugoti archeologinius 
dirbinius tūkstančius metų.

NEŽINOMO SKULPTORIAUS 
DROŽINIAI

Paskutinių tyrimų duomenys buvo 
aprašyti ir paskelbti dr. Rimutės 
Rimantienės ir geologo Kęstučio 
Šulijos š.m. “Mokslo ir Gyvenimo” 
žurnale, Nr. 3. Iš svarbesniųjų radi
nių pažymėtini: smailadugniai moli
niai puodai, kauliniai žeberklai ir 
ylos, mediniai irklai, kultuvės. Be jų 
išsiskiria kiti, labai būdingi ano 
meto žmonių dvasinei mąstysenai 
nušviesti, rasti 1972 vasarą. Apie 
juos archeologe R. Rimantienė, tyri
nėjusi Pajūrio pelkę, rašo: “1,4 
metro gylyje šalia puodų šukių, žuvų 
ašakų ir tinklų pasvarų iš dumblo 
pasirodė ausytės. Ir štai ekspedici
jos dalyje M. Razmukaitė jau valo 
šepetėliu dar ligi šiol Lietuvos 
archeologinėje medžiagoje nematytą 
radinį! Tai 44 cm ilgio lazda, pada
ryta iš rago (greičiausia elnio), 
keturkampio piūvio kotu su skylute 
gale ir dailia skulptūriška briedės 
galvute. Snukio vietoje turėjusi būti 
nupiauta rago rozetė, dvi nedidelės 
lygiagrečios ausytės išpjautos iš 
akinės atšakos. Nežinomasis skulpto
rius turėjo labai gerai pažinti šio 
Žvėries anatomiją, kad taip realistiš
kai sugebėjo jį pavaizduoti”.

NE VISIŠKAI BAIGTAS DROŽINYS
Praslinkus savaitei, apie 10 

metrų nuo minėtos pirmo radinio 
vietos, dar arčiau buvusio ežero 
kranto, tik 80 centimetrų gylyje vėl 
pasirodė ausytės ir ekspedicijos 
dalyvė V. Kevalaitytė atkasė antrą 
panašią figūrą. Tai buvo ne visiškai 

baigtas drožinys, nes kotelyje dar 
ryškiai matytį piovimo žymės; pa
viršius tik šiek tiek nugiudintas, 
snukis neužbaigtas, galvos detalės 
neišryškintos.

Tyrinėjant aplinką išryškėjo, 
kad stovykla bus staiga žuvusi, ne
baigta drožti lazda numesta, o baig
tosios paviršius labai gerai išlikęs.

Šiedu radiniai - apeiginės lazdos, 
archeologinėje medžiagoje labai retas 
radinys. Okup. Lietuvos archeologai 
nustatė, kad visa Šventosios 3-sios 
stovyklos keramika priklauso vietinei, 
probaltiškai, o ne kuriai kitai kul
tūrai. Ji vadinama Nemuno - Narvos 
vardu. Panašios rūšies giminingų 
radinių rasta Latvijoje, Estijoje ir 
Suomijoje.

SENI RADINIAI - NEABEJOTINAI 
BALTŲ. KILMĖS

Geologas Kęstutis Šulija minė
tame rašinyje tvirtina, kad radiniai 
esą iš 3380 metų pr. Kr. laikų. Pasak 
jį, “vakarinė Narvos - Nemuno kul

5000 metų senumo apeiginės lazdos, užtiktos Šventosios apylinkėje.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Pat. . kad lapkričio 10 - 11 d. 

į Sydnėjų atvyksta ALB Krašto Valdy
bos pirmininkas Vytautas Neveraus- 
kas ir ALB Kultūros Tarybos pirmi
ninkas Viktoras Baltutis. Bus taria
masi su vietos apylinkės valdyba ir 
“M.P.” Administracine Komisija.***

“M.P.” redaktorius t būdamas 
Amerikoje,, susitiko Australijos lietu
vius, keliaujančius per pasaulį: Gedi
miną* Antanėlį “M.P.” rėmėją, jubi
liejinėje skautų stovykloje Beau
mont - Ohio. Mūsų Antanėlis jumoro 
ir džiaugsmo pilnas, pabuvęs 4 dienas 
stovykloje, iškeliavo į Europą.

***
Geelongiškis Apylinkės sekreto

rius p. Skėrys, prieš tris mėnesius 
iškeliaves iš Australijos, buvo suras
tas PLB Seimo bankete, Washingtone, 
puikiausioje nuotaikoje, šokant Strauso 
valsą. Geriausios sėkmės mūsų keliau
tojams.

***
PLB Seimo atstovas p. Dr. V. 

Doniela, pasibaigus seimui,dar pasi
liko Amerikoje, kur jis studijų reika
lais dar išbus iki sekančių metų sau
sio mėnesio. Albertas Balsys su po
nia iškeliavo į Europą ir ten žada 
pavažinėti porą mėnesių. Gero vėjo 
linkime.

*** 

tūra (apatinis sluoksnis) šventojoje 
egzistavo IV tūkstantmečio prieš Kr. 
antrosios pusės pradžioje, virvelinės 
keramikos kultūra, (viršutinis kultūri
nis sluoksnis) Šventoje egzistavo 
III tūkstantmečio pr. Kr. pradžioje“. 
Pastarasis rezultatas ypač esąs 
vertas ypatingo dėmesio, kadangi 
baltų genčių pasirodymas siejamas 
su virvelinės keramikos kultūra.

Archeologė Dr. Rimutė Riman
tienė dirba Mokslų akademijos Istori
jos institute. Ji nuolat tyrinėja ak
mens ir žalvario amžiaus gyvenvietes. 
Pr. metais ji paskelbė studiją. “Pir
mieji Lietuvos gyventojai”. Parašė 
eile* kitų darbų, yra viena knygų, seri
jos “Lietuvos liaudies menas” parne
šėjų. Ateinančią vasarą ji, drauge su 
kitais archeologais, ves tolimesnius 
Šventosios pelkių tyrimus, kurie, tikė
kime, dar labiau atskleis senąją 
Lietuvos praeiti.

(bk)
***

Sydnėjuje mirė ANTANAS SAR- 
KAUSKAS 70 m. amžiaus, paliko 
žmoną ir du sūnus, abu vedę. Jo šei
moje visi giliai susipratę ir sąmoningi 
lietuviai. Mirtis ištiko penktadieni 
rugs. mėn. 28 d., palaidotas trečia
dienį Lietuvių sekcijoje Rookwoode. 

***
, Teko patirti, kad Melbourne Liet. 

Ciurlionies Diskusijų Klubo inicia
tyva yra telkiama modernių dailininkų 
originalių grafikos darbų kolekcija, 
kuri bus padovanota studijų tikslu 
dailininkams Lietuvoje.

Pirmieji trys tokie atspaudai: 
japonų dailininkų Amano, Tajimos 
ir Miyoshitos darbai jau yra pasiekę 
Vilnių ir įteikti Dailės muziejui. 
Muziejaus direktorius dail P. Gudynas 
išreiškets nuoširdžią padėka* už tokią 
gražią dovaną.

***

Rugsėjo 22 d. grįžo is Lietuvos 
Ksenia ^Dauguvietytė - Sniukštienė 
tenai išbuvusi tris savaites. Teko 
susitikti su giminėmis ir pažįsta
mais teatralais.

***

Parduodama Lietuvių Enciklo
pedija, norintieji pirkti gali kreiptis 
dėl adreso į “M.P.” redakciją.

***
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NEVELTUI
Salės seniūnijoj Tau

tos Šventės minėjimo proga 
A. Baltrukonienės paskai
tos mintys.

Švenčiame šiandien mūsų lietu
vių tautos didžiąją šventę. Tai džiaugs 
mo, kartu ir susikaupimo švente. 
Džiaugtis mes galime, kad lietuvių 
tauta amžiais buvo didi ir garbinga. 
Poetai sudėjo jai skambiausias eiles, 
kompozitoriai sukūrė gražiausias 
melodijas, dailininkai nutapė savo 
nuoširdžiausius paveikslus. Man gi, 
paprastai Suvalkijos krašto dukrai 
gal bus sunku keliais žodžiais iš
ryškinti _ susikaupimo pagrindą ir 
viltį, musu, tautos šviesesnės atei
ties pranašavime. Gi kiekvienas iš 
mūsų šia šventę, kitaip išgyvena, 
kiekvieno širdyje yra savitas jaus
mas, nors bendra mūsų praeitis ir 
bendri mūsų ateities interesai. Gy
vendami svečiame kraštejaučiamės 
pavargę, be metų pasenę, vieni ki
tais nepatenkinti. Del šviesesnės 
mūsų vaikų ateities, turime paduoti 
vieni kitiems rankas, kad istorikas 
galėtų rašyti: “Neveltui jie čia 
gyveno”.

Kai šiais metais birželio ir 
liepos mėnesiais važinėjau po 
Europą, ilgesniam laikui buvau apsi
stojusi Vokietijoje. Sutikau nemažai 
lietuvių s“eimų ten gyvenančių, net 
tokių, kurios tik prieš 9 metus surado 
galimybių iš okupuotos Lietuvos iš
vykti. Tai yra lietuviu šeimos, kurių 
tėvai, ar vienas iŠ šeimos,,!940 metais 
rusams užėmus Lietuva, kaip nors 
galėjo prisijungti prie 'repatriacijos 
i Vokietiją, o karui pasibaigus, ru
sams užėmus kai,kurias Vokietijos 
sritis, buvo sugražinti Lietuvon. To
kiu seimu sutikau ir Vasario 16 
gimnazijoj/ir iš ju gimnazija gavo 20 
nauju mokiniu, galonu buvo matyti, 
ką r palyginus /maža lietuvių bendruo
menė Vokietijoje atsiekė. Kiek ji 
pasitarnauja lietuvybės išlaikymui 
ir jaunos lietuviškos kartos išugdy
mui. Gimnazijos direktorius Vincas 
Natkevičius man pasakojo, kad jau 
keletą kartų, del mokinių^ stokos, 
grėsė gimnazijos likvidavimo pavo
jus, bet stiprus užsispyrimas ja, iš
laikyti padėjo surasti būdą mokinių 
skaičiui papildyti. Mokytojai patys 
važinėjo per atostogas verbuodami 
šiaurės ir net pietų Amerikos valsti
jose. Man teko kalbėtis su mokiniais 
iš Įvairių kraštų, ir su visais galėjau 
susikalbėti viena bendra kalba - tai 
lietuvių kalba. Nežiūrint jų jaunų 
metų, nežiūrint jų išaugimo skirtin
guose kraštuose, su visais radau 
bendrų pokalbį, nes mus riša vienas 
ir tas pat tautos kamienas. Vasario 
16 gimnazijos išauklėti jaunuoliai 
ir jaunuolės neš Romo Kalantos 
heroizmo žibintą ir bus gyvi tautos 
junginiai iš kartos į kartą. Jie tęs 
tą kovą, del tautos laisvės, nors ta 
kova gali būti ilga ir sunki. Ir aš 
tikiu, kad jie tęs tą. kova, iyairiais 
būdais. Kokiame krašte jie begy
ventu, vien prisipažindami lietuviais, 
susigrupavę į kultūrinius vienetus, 
jie prisidės prie lietuvių tautos vardo’ 
garsinimo, prie tautos gyvybės iš
laikymo. Nesvarbu kokia politinė 
partija bevaldytų, koks režimas be
būtų, tauta kenčianti, ar tauta lai
minga, kol tauta jauna, vieninga ir 
ieško laisvės, ji bus gyva. Neverta 
nuklysti nuo realybės ir nesmerkim 
perdaug nepasisekimus. Apie tautą, 
kai ji buvo laisva ir nepriklausoma 
Lietuvos valstybė kūrėsi, šiandien 
kalbama dvejopai, bet vis perdaug 
romantiškai. Musų jaunieji mus sap
nuojančiais gali vadinti. Mes per daž- 
nai pamirštame šešėlius, tematome tik 
šviesulius, esame pilni ilgesio ir 
graudumo. Nemažiau romantiškai 
Žiūrima Į tai ir komunistinėje Lietuvos 
spaudoje, sukeisti tik vaidmenys: 
priešvalstybiniai komunistai suro- 
mantinami, o pati valstybės buitis su- 
juodinama. Nenoriu minėti senosios 
istorijos. Visi žinome apie Vytauto 
Didžiojo garsų viešpatavimą ir lie
tuvių tautos garbingus laimėjimus, 
žinome ir apie nepasisekimus. Turė
jome jų ir po nepriklausomybes pas
kelbimo. Lietuvių tautos būtis ir 
buitis, ekonomika ir politika, socia
liniai santykiai ir visuomenės branda, 
švietimas ir kultūrinis gyvenimas
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GYVENOM
nebuvo vien tik rožėmis klotas takas 
į laimėjimus. Buvo klaidų, buvo skau
dulių, buvo pralaimėjimų, kaip ir 
kiekvienoje žmogiškoje gyvenimo 
eigoje. Naujai buvo įkurta demokra
tinė Lietuvos respublika, bet ilgai
niui netekome demokratijos. Turėjome 
daugiau kaip 30 lietuviškų generolų, 
bet per dvidešimtmetį nespėjome iš
naikinti neraštingumo. . Gyveno 
skurde ištisi gyventojų sluoksniai 
- kumečiai, trobelninkai, priemies
čių biednuomenė. Ne vienas Lietuvos 
rašytojas - nei Krėvė, nei Vaižgantas, 
nei Putinas - negalėjo pragyventi iš 
savo kūrybos.

Nebijokime tikrovės, nors ji nesi
derina su mūsų suromantintuoju 
įvaizdžiu, bet iš istorijos neišrau
nama. Tačiau nežiūrint visa to, mes 
esame ta tauta,ir ji mums labai reikš
minga, tokia gyvybiškai svarbi ir 
lemtinga, kad jokie buvę skauduliai 
negali sumenkinti jos svarbos ir lai
mėjimų. Ne dėl tų skaudulių, bet ne
žiūrint jų,lietuvių tautos ir Lietuvos 
istorinis laikotarpis yra toks reikš
mingas.

Nepriklausomybės dvidešimtme; 
tis sucementavo lietuvių tautą, išugdė 
tautinę savigarbą, išryškino savitą 
jos veidą. Per tą laikotarpį chlopų ir 
mužikėlių Lietuva galutinai subrendo 
į naciją. Išsimokslino tūktančiai 
lietuvių inteligentų, sparčiais šuo
liais buvo prisivejami kultūringieji 
Vakarų kraštai, buvo beišnykstąs 
tautinis lietuvių menka vertingumo 
kompleksas.

Tą turėtų prisiminti ir nepriklau
somą Lietuvą norintieji sumenkinti 
apjuodinti Lietuvos komunistai. Jei 
nebūtų buvę anos buržuazinės Lietu
vos, Šiandien jau nebebūtų lietuvių 
tautos, bet tik lietuviškai kalbančios 
žemdirbių genties likučiai. Lietuviš
kai nekurtų nei tarybiniai rašytojai. 
Lietuvos universitetai ir aukštosios 
mokyklos paruošė ir išugdė moks
lininkus, menininkus, intelektualus, 
kurie savo patyrimą vėliau perdavė 
jaunesnėms kartoms. Ar iškilieji 
Vilniaus operos solistai, kaip Noreika, 
Daunoras, Stasiūnas nėra nepriklau
somos Lietuvos Valstybinės operos 
kūrėjo Kipro Petrausko mokiniai? 
Ar dabartiniai vadovaujantys Lietuvos 
agronomai ^nebuvo _ nepriklausomos 
Lietuvos Žemės Ūkio Akademijos 
absolventai?

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju tiems tautiečiams, kurie mane lankė po 

sunkios operacijos ligoninėje ir namuose ir tiems, kurie linkėjo 
geros sveikatos per telefoną ir gyvu žodžiu. Taip pat dėkoju ir už 
gražias gėles, kurias man atnešė ligos metu.

J. Kecorienė

PADĖKA
Sydney Lietuvių Moterų Socialinė Globos Draugija dėkoja 

“Mūsų Pastogės” Spaudos baliui aukojusiems pinigais, maistu ir 
kitu būdu prisidėjusiems prie bufeto paruošimo.

Nuoširdus ačiū!
Valdyba

ŽMOGAUS IŠVAIZDA IR KRAUJO 
GRUPĖ

Galimas ^dalykas, kad žmogaus 
išvaizda ir ūgis yra susiję su jo 
kraujo grupe, rašo Kolorado valsti
jos universiteto tyrinėtojai žurnale 
“Žmogaus biologija” (’’Human Bio
logy” t. 44).

Jie ištyrė 400 studentų ir nu
statė, kad vyrai, turintys O kraujo 
grupę, turi pailgesnius veidus, negu 
vyrai, turintys A kraujo grupę, sveria 
daugiau, negu moterys, turinčios O 
ar B kraujo grupę. Straipsnyje nuro
doma ir daugiau išvaizdos priklau
somybių nuo kitų kraujo savybių.***

VĖŽLIO KELIONĖ
Mokslininkų Suriname apžieduo

tas jūrų vėžlys po kurio laiko buvo 
aptiktas už 3700 jūrmylių (1 mylia - 
1.6 km) nuo Pietų Amerikos - netoli 
Ganos krantų Vakarų Afrikoje. Tarp
tautinis gyvyny apsaugos fondas 
vėžlio nueitą kelią užregistravo kaip

1918 metu Lietuva buvo ekono
minė, kultūrinė ir mokslinė nykuma. 
Iš nieko, iš visiško nieko susikūrė 
aukštosios mokyklos, gimnazijų tink 
las, teatrai, konservatorijos, išsi
vystė ištisas kultūrinio, meninio ir 
mokslinio gyvenimo kompleksas ir 
subrendo tauta.

Toliau reikia klaustis: kas mums 
mažos tautos vaikams išeivijoje 
belieka daryti? Vis dėlto tenka šauk
ti, kad Lietuva yra okupuota, kad 
Lietuva turi seną ir garbingą, kaip 
valstybė ir tauta, praeitį, kad Lietu
vos buvimas laisvųjų tautų tarpe yra 
būtinas. Matome ką iškovojo laukinės 
Afrikos tautelės, o ką bekalbėti apie 
daug mažesnes Europos tauteles, 
kaip Luxemburgas, Andorra ir kitos, 
kurios niekada neturėjo svetimos 
okupacijos. Kodėl gi mes, sena, kul
tūringa tauta turime būti okupuoti?

Visi girdėjome Josefinos Abai- 
jah vardą, iš laikraščių, matėme ją 
televizijoje, Tai juodoji Papuietė, 
jauna graži akademinio išsilavinimo. 
Jos pagrindinis siekis artimiausioje 
ateityje iškovoti Papuai nepriklauso
mybę su atskira savivalda, nes ji pa
brėžia, kad Papua yra atskira tauta, 
nenorinti priklausyti prie Naujos 
Gvinėjos. Iš tikrųjų Papua tokia ma- 
žyčiukė, vos 600,000 gyventojų, bet 
jos gyventojai turi etninių ir kultū
rinių skirtumų nuo Naujos Gvinėjos 
gyventojų , ir jie turi savo kalba, 
reiškia} atskira tauta. Panelė Abaijah 
surado būdus sukelti politinės para
mos savo judėjimui. Ji surado būdus, 
kaip savo tautiečiuose įskiepytų tau
tinę sąmonę ir žadinti juos aukštes
niems siekiams. į jos veiklą visas 
pasaulis atkreipė demėsį ir jos Įta
ka ir populiarumas didėja. Ji mums 
parodė, ką vienas pasiryžęs ir tautai 
pasišventęs asmuo gali padaryti.

Viešoji opinija dažnai daug lemia. 
Lemia Į vadovaujančiųjų vyrų galvo
seną, veiksmus ir atsakomybę. Tad 
mums ir belieka belstis visais gali
mais būdais i viešąją opiniją, įtai
goti valstybių vadovaujančius Žmo
nes, kad jie" stovėtų ir už mažųjų 
tautų laisvės principus, tada, laikui 
atėjus t jie žinos ? kad lietuvių tauta 
Šaukia ir laukia laisvės.

Žinoma, ir į viešąją opiniją, ke
lias sunkus. Čia daug pasitarnauja 
spauda, radijas ir televizija. Lietuviai 
Australijoje sunkiai prasiveržia šioje 
srityje, nors jau ne vienu atveju 
spauda ir Įtakingi valstybės atstovai 
stovėjo lietuvių tautos kovos pusėje. 
Reikia nenuleisti rankų ir pavie
niams asmenims, ar mažoms bendruo
menėms ir šį reikalą vystyti toliau.

jūrų vėžlių persikėlimo tolumo pasau
lio rekord'ą. Organizacijos priimta 
programa ragina pasaulio visuomenę 
globoti ir saugoti šiuos labai retus 
jūros gyvūnus, kurių kasmet vis 
mažėja.

•Į; jĮ- jįc

KAD ANTRĄ KARTĄ ATRASTU,
Pačiame šiauriniame Suomijos 

pakraštyje archeologai aptiko akmens 
amžiaus gyvenvietę. Suomijos Na
cionalinis muziejus paskelbė, kad 
gyvenvietės amžius - 10,000 metų. 
Panašių gyvenviečių pėdsakai aptikti 
ir Norvegijos šiauriniuose rajonuose.

Tačiau archeologams iškilo ne
išsprendžiama problema. Mat, gyven
vietė, kuri turi didžiulę mokslinę 
reikšmę, šiuolaikine technika negali 
būti atkasta, nepažeidus jos atskirų 
dalių. Mokslininkai nutarė išsaugoti 
gyvenvietę ateinančioms kartoms, 
kurios, gal būt, panaudos naujus, to- 
bulesnius archeologijos mokslo meto
dus.

***

Jaunasis kovietis Al. Šliogeris meta 
sviedinį į krepšį.

Prie kiekvienos progos, kalbantis 
su australais, laisvės mintį propa
guoti. Reikia puoselėti ir ‘skatinti 
daugiau žmonių y sugebančių savo 
plunksna išeiti ‘į kova, už Lietuvos 
laisvę,ir tai australų ir kitų tautybių 
spaudoje.

Juk Johann Fichte yra pasakęs: 
“Ne kariuomenės dydis ir ne ginklų 
šaunumas, bet kovojančiųjų dvasia 
iškovoja pergales”.

Mūsų kova dar tęsiasi čia išei
vijoje, nemažiau ir anoje pusėje jau 
virš ketvirčio šimtmečio,ir sunku pa
sakyti j kiek ilgai reikės laukti. 
Svarbu mums neprarasti vilties. 
Patys giliai tikėkime ir stenkimės 
tą tikėjimą įskiepyti jaunimui rišei- 
dami su jais į atviras ir nuoširdžias 
diskusijas. Nuolatos budėkime, ir 
sąmonės ausimis klausykime ,ką ken
čianti tauta mums nori pasakyti. w

„ Klausykitės Dr. J. Girniaus žo
džių, jis sako: “Nors partizaninis 
sąjūdis jau priklauso herojinei praei
čiai, jo dvasia yra tautoje gyva ir 
kieta kova tebevyksta toliau, tik 
kitu pavidalu - atkakliu branginimu 
visa kas lietuviška. Turime jautriai 
sekti šią tautos kovą: ji be žodžių 
rodo kelią ir išeiviams!”

Suprasdami mūsų tautos padėtį 
darykime viską .,kiek mums sąlygos 
čia išeivijoje leidžia, kad tauta pul
suotų, kad ir kiekvienas iš mūsų 
atsigręžęs galėtų sakyti: - Neveltui 
čia gyvenau. - ***

RETA KNYGUTĖ
ALT Sąjungos Richmond Hill 

skyrius išleido Algirdo Bra- 
zinsko-Balto knygutę — “Už 
mylimą Baltiją”. Tai yra eilė
raščių knygutė, iliustruota 
dail. J. Bagdopo abstrakčiais 
ir pusiau abstrakčiais piešiniais.

Knygutės autorius yra bėglys, 
kuris su tėvu veržėsi į laisvę 
iš Sovietų Sąjungos ir pateko j 
Turkijos kalėjimą. Dabar ten te
besėdi, kol pasibaigs jų byla.

Kalėjime jis mokosi, išmoko 
net angliškai. Iš kalėjimo atsiun
tė ir šiuos literatūrinius bandy
mus. Čia jie buvo aptvarkyti, 
suredaguoti. Dail. J. Bagdonas 
padėjo daugiausia rūpesčio, kad 
eilėraščiai būtų išleisti atskira 
knygute. Jis tuos eilėraščius ir 
išvedė į visuomenę. Knygutėje 
yra 15eilėraščių, 32pusl.,kaina 
2 dol.

Dovana tėvui
— Tėvo Dienoje mes tau, mie

las tėveli,dovanojame šią amžiną 
plunksną. Išbandyk ją.

—Kaip išbandyti?
— Pasirašyk mums čekuti.
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SYDNĖJAUS LIETUVIU
PLUNKSNOS KLUBO 

DVIDEŠIMTMETIS

(Atkelta iš 1 psL)

Atsakymas į tai trumpas - bičiu
lystė. Šis vienas motyvas suvedė 
asmenis skirtingu pažiūrų, skirtingu 
profesijų, skirtingų polėkių. Visi 
klubo nariai, įsikinkę i visuomeninę 
ar kultūrinę veiklą, yra persisotinę 
oficialumais. Tad atvangai jiems 
būtina turėti priebėga, kur jaukiame 
šeimyniškame ratelyje būtų galima 
bičiuliškai pabendrauti. Taip narių 
tarpe išsivystė bičiulystė, kuri pa
laikoma ne idėjomis ir įstatais, o 
asmenimis, kurie jos siekia ir kurie 
ja palaiko. Bičiulystė kaip ugnelė, 
kuri nekurstoma gęsta. Jeigu ji per 
dvidešimtį metų neužgeso, o gražiai 
liepsnojo ir maloniai šildė, tai tik 
dėl to, kad visi jos norėjo ir visi 
ją palaikė. Tiesa, buvo per tą laiką 
visa eilė žmonių, kurie buvo atėję į 
klubą kažko kito ieškodami ir nejuto 
šitos bičiulystės nei pulso, nei šilu
mos, ir, neradę sau atramos, pasi
traukė. Klubo sudėtis per dvidešimtį 
metų keitėsi, bet nepakito charakteris.

Gal labiausiai šitą Plunksnos 
klubo bičiulišką charakterį, o drauge 
ir jo intymumą išlaikė klubo uždaru
mas. Klubas nesiveržė į viešą veiklą 
ir nesistengė plėstis narių skaičiumi. 
Kad jis neišsiplėte nariais, tai čia 
gal lėmė praktiškas motyvas^ klubo 
posėdžiai ir veikla neišėjo iš priva
čių namų. Susirinkimai vyko klubo 
narių būtuose, o po posėdžio toli
mesni pašnekusiai vyko prie vaišių 
stalo. Mažesni 10-15 žmonių būreli, 
šeimininkams nebuvo sunkų priimti 
ir pavaišinti. Iš kitos pusės klubas 
nesiveržė į, viešą. veikla., nes. kaip 
minėta, visi klubo nariai pavieniai 
buvo įsikinkę į. tą veiklą, o sudaryti 
oficialią organizaciją ir per ją kon
kuruoti su keturiasdešimcia Sydnėjuje 
jau veikiančių organizacijų, nebuvo 
nei reikalo, nei prasmės.

Kalbėjau ir akcentavau pradžioje 
bičiulystę. Bet klubas vien bičiulyste 
nesiribojo. Kiekvienas Plunksnos 
klubo posėdis buvo brandus ir kūry
bingas. Kiekviename posėdyje būdavo 
išklausoma rimta ir rūpestingai pa
rengta paskaita arba referatas, kuris 
pereidavo per klausytojų kritiką. 
Dažniausiai tokia posėdyje* persijota 
paskaita nepalikdavo referento stal
čiuje ar klubo bylose, o būdavo 
paskelbiama spaudoje. Gal tos paskai
tos, arba geriau sakant studijos 
atskirais klausimais niekad ir nebūtų 
išėjusios į viešumą, jei nebūtų buvę 

IMIGRACIJOS PATARIAMOSIOS TARYBOS
KOMITETAS BENDRUOMENES REIKALAIS
ŠITAS KOMITETAS YRA SUINTERESUOTAS GIRDĖTI IŠ MIGRANTŲ, YPATINGAI 

TAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ, KURIE TURI INFORMACIJŲ^GALINCIŲ PADĖTI TAM 
KOMITETUI DABARTINIAME TYRINĖJIME DĖL DAROMŲ,SKIRTUMŲ ( DISKRIMINACIJOS) 

PRIEŠ MIGRANTUS, MIGRANTŲ EKSPLOATAVIMU (IŠNAUDOJIMĄ) IR JŲ NAUDO JIMUSI 

ARBA NESINAUDOJIMU BENDRUOMENĖS PATARNAVIMAIS.

TAI BUVO ĮSTEIGTA SITAM TIKSLUI IMIGRACIJOS MINISTERIO, GERBIAMO A.J. 
GRASSBY, PARLAMENTO NARIO IR SUSIRENKA VISOSE VALSTIJOSE PRIIMTI PALIU
DIJIMUS ANT ŠITŲ DALYKŲ.

SUSIRINKIMAI BUS LAIKOMI GREITU LAIKU SYDNĖJUJE IR MELBOURNE IR SUIN
TERESUOTI ŽMONĖS TURI SUSIRIŠTI KAIP GALIMA GREIČIAU, BET NEVĖLIAU KAIP

10 SPALIO 1973, PIRMIAUSIAME ATVEJYJE SU ŽEMIAU PASIRAŠIUSIUOJU, PLAČIAU 

PAŽYMINT TAS YPATINGESNES IŠVADAS JIE PAGEIDAUJA TA KOMITETE SVARSTYTI.

(K.E. SCOTT) 
SECRETARY

COMMITTEE ON COMMUNITY RELATIONS 

IMMIGRATION ADVISORY COUNCIL 

NORTHBOURNE HOUSE

CANBERRA. 2601

Plunksnos klubo; . Klubas turėdavo 
įmetus apie penketą posėdžiu. Tokiu 
būdu per 20 metu susidarė apie 100 
paskaitų, kurių apie 75% buvo paskelb
ta spaudoje. Tai gražus Plunksnos 
klubo įnašas į lietuviškąjį visuomeni
nį ir kultūrinį gyvenimą.

Plunksnos klubas protarpiais 
išeidavo ir į viešumą. Suruošdavo 
tokius parengimus, kurie buvo būtini 
suruošti, o kitos organizacijos jų 
neruošė. Taip per tą laikotarpį 
Plunksnos klubas turėjo eilę pasiro
dymų, kurių bent dalį norėtųsi čia 
suminėti. 1954 m. klubąs pirmas 
suorganizavo ir išleido "Musų Pasto
gės” Sydnėjaus apylinkės numerį. 
Taip buvo padaryta pradžia, paska
tinusi vėliau ir kitas kolonijas leisti 
savo numerius, sukaupiant medžiagą 
ir lėšas. Tai buvo labai pozityvi 
iniciatyva, neužgesus! dar iki šiandie. 
Tais pačiais metais Plunksnos klu
bas surengė grandiozinį spaudos 
atgavimo 50 metų sukakties minėjimą. 
1955 m. buvo surengta literatūrinė 
popietė. Vėliau seke įvairūs kiti 
parengimai: lietuviškosios spaudos 
uždraudimo 100 metų sukakties prisi
minimas, rašytojų Vaižganto, Myko
laičio - Putino ir Pulgio Andriušio 
minėjimai. Putino minėjimas buvo 
pakartotas ir Wollongonge. Keletą 
kartų klubas talkino Sydnėjaus apy
linkės valdybai t ruošiant tautinių 
švenčių minėjimus, paruošdamas ir 
išpildydamas minėjimų programą. 
Savo veiklos dešimtmečio sukakties 
proga Plunksnos klubas išleido kolek
tyvinį. paskaitų ir kūrybos rinkinį, 
pavadinta^ “Plunksna ir Žodis . 
Knygą savo lėšomis išleido klubas, 
o turinį sudarė narių kūrybiniai įnašai.

Tai viešoji ir vidine" klubo veik
la. Nors klubas ir uždaras, bet jo 
darbo vaisiais, kaip matėme t plačiai 
naudojasi ir visa bendruomenė. Kokį, 
įnašą visuomenei davė atskiri klubo 
nariai, tai šito neįmanoma nei apskai
čiuoti, nei įvertinti. Čia tik smalsu
mui patenkinti suminėsiu keletą bū
dingų poreiškių, neminėdamas pavar
džių. Plunksnos klubo nariais buvo 
ar ir dabar tebėra 10 rašytojų - poetų, 
3 dailininkai, 2 profesoriai, 6 redak
toriai, 1 kunigas, 1 muzikas - diri
gentas, 3 rezisoriai, 2 ALB Krašto 
Valdybos pirmininkai, ir 6 kitų orga
nizacijų vadovai. Dvylika klubo narių 
yra išleidę po 1 ar daugiau savo kny
gų. Žodžiu, klubo narių sudėtis nėra 
jau labai eilinė. Visai neperdėtai 
galima teigti, kad Sydnėjuje nebuvo 
nė vieno reikšmingesnio visuomeninio 
ar kultūrinio parengimo, prie kurio 
nebūtų savo rankos ar galvos pridėjęs 
bent vienas ar keli Plunksnos klubo 
nariai. Pagaliau Plunksnos klubo na

rių iniciatyva į, Australijos lietuvių 
bendruomenės gyvenimą^ atėjo tokie 
kontinentalinio masto parengimai, 
kaip Lietuvių Dienos ir Studijų Die
nos. Žodžiu, jeigu norėtume pasi
girti, tai būtų ir yra kuo, juo labiau, 
kad toji paties klubo ir atskirų jo 
narių veikla nesiriboja viena kokia 
siaura sritimi, bet reiškiasi plačiau
sia prasme. Ir nors klubas ir yra už
daras vienetas, tačiau jo veikla ir 
itaka siekia daug plačiau ir įtakin- 
giau, negu bet kurios kitos organiza
cijos. Tuo mes galime atvirai ir pa
grįstai pasididžiuoti,nes šis viene

tas, nesiekdamas nei reklamos, nei 
konkuruodamas su kuo nors, pasiekia 
ir net Įtakoja visas lietuvių kultūrinio 
gyvenimo sritis”.

Toliau savo pranešime pirmi
ninkas nupasakojo klubo atsiradimo 
istoriją, paminėjo steigėjus: Paulių 
Sirgedą, Juoza< Žukauską, Vincą. 
Kazoką, Jurgį Kalakonį ir Joną P. 
Kedi, o taip pat ir pirmininkus, kurie 
per *20 metų klubui vadovavo: Paulių 
Sirgedat, Vincą Kazokat, Antaną Lau
kaitį, Vytenį. Šliogerį ir Antaną Skirką. 
Ilgiausiai klubui vadovavo ir dabar 
vadovauja V. Kazokas. Pirmininko 
teigimu, per 20 metų klubo narių skai
čius buvo pastovus - apytikriai 15 
asmenų. Viso per klubą perėjo 48 
asmenys; tačiau aktyvių narių skai
čius ir paliko toks pats' - 15. Iš tų 
48 vieni, ilgiau ar trumpaiu pabuvę 
išstojo, kiti išvyko_ gyventi į kitus 
miestus ar net į užjūrius. Eilė narių 
nesugrįžtamai išvyko amžinybėn.. 
Pirmininkas susikaupęs perskaitė 
septynių mirusių klubo narių pavardes: 
Jurgis Ėalakonis, Steponas Kovalskis, 
Juozas Tininis, Kazimieras Kava
liauskas, Stasys Baltramięjūnas, 
Vaclovas Ratas.
Šventės dalyviai jų atminimą pagerbė 
atsistoję tylos ir susikaupimo minu
te. Savo žodį pirmininkas baigė vil
tingomis mintimis:

“Nariams išsikėlus kitur gy
venti, iš veiklos pasitraukus ar mi
rus, klubas, kaip gyvas vienetas, savo 
veiklos nesustabdė. į jų vietą_ buvo 
kviečiami nauji nariai*". Ir esu tikras, 
kad šis būrelis gyvuos dar ilgus 
metus, nes jį riša du patikimiausi 
ryšiai - intelektualinis bendradar
biavimas ir bičiulystė”.

Raštu klubą sveikino jo steigimo 
iniciatorius Povilas Sirgedas ir PLIAS 
Sydnėjaus, skyriaus pirmininkas Įz. 
Jonaitis. Žodžiu sveikino: ALB Krašto 
Valdybos vardu ir Sydnėjaus skautų 
vadovybės vardu ALB Krašto Tarybos 
pirmininkas V. Bukevičius, ALB 
Sydnėjaus apylinkės pirmininkas Juo
zas Maksvytis, Sydnėjaus Lietuvių 

Klubo pirmininkas, Vytautas Simniš- 
kis, Filisterių Būrelio ir Gydytojų 
Draugijos pirmininkas Dr. Irvis 
Venclovas, klubo __ steigėjų grupes 
narys ir svečias iš Melbourno rašy
tojas Juozas Žukauskas ir “Mūsų 
Pastogės” redaktorius Dr. Aleksan
dras Mauragis.

Oficialiosios minėjimo dalies 
pabaigoje poetė Aldona Veščįūnaitė 
padeklamavo du savo eilėraščius ir 
svečias aktorius Paulius Rūtenis 
išraiškiai paskaitė kelis eilėraščius 
iš Algimanto Mackaus knygos “Cha
pel B”.

Tolimesne šventes eiga vyko 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo restorane 
prie vakarienės stalo, kur klubo nariai 
ir svečiai jaukioje nuotaikoje pa
bendravo dar kelias valandas.

- Sagittarius -
***

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA 

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI spalio mėnesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas^ 
bendrąja^ — UŽ misijonierišką 
dvasią visuose Bažnyčios nariuose, 
misijų — Kad Bažnyčios valdy
mas galop patektų į vietinių, dvasiškių 
rankas.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!
Brangus Broli, Sese!

“Kam trūksta revoliucijonieriš- 
kos dvasios, tas nėra krikščionis” - 
taip kartais girdima sakant. Tikrumo
je ir patys apaštalai buvo tokiais 
revoliucijonieriais. Jų skelbiamas 
mokslais ligi pagrindu nuvertino anų 
laikų bendrai pripažintąsias tiesas ir 
vertybes. Kad turtuoliai ir beturčiai, 
vyrai ir moterys, laisvieji ir vergai 
esą lygiaverčiai, atseit - verti vieno
do dėmesio, arba, kad visi žmonės 
be jokios išimties yra Dievo skirti 
tai pačiai garbingai ateičiai - tai 
buvo aną laikų piliečiams visai nau
jas, revoliucijonieriškas mokslas, 
staigmena ir nesuprantama idėja. Toks 
mokslas prigijo tik pamažu.

Žmonėms intriguojančios Kristaus 
paskelbtos tiesos turi būti vis iš 
naujo skelbiamos, pakartojamos 
paskiruose gyvenamuose: Šimtmečiuose, 
Kitaip žmonės lengvai išlempa ir 
daugiau nebepajėgia pastebėti, kad 
Kristaus mokslas ir principai jų 
laikų pradedami ignoruoti, kad artimo 
meilė ir socialinė teisybė pažeidžia
mos, kad žmonės praranda aukštes
nes aspiracijas, apsiribodami vien 
žemiškais siekiais. Tokie paprastai 
nemato nei reikalo reaguoti į savo 
laiko negeroves. Kiti net sudraudžia 
uolesniuosius, išvadindami radika
lais arba komunistais tuos, kurie 
pastebi, kad ne viskas tvarkoje, kad 
daugelis nukenčia dėl socialinių ne
teisybių, kad Kristaus laiva nuožmiai 
supa visokiausi pavojai.*" Šiandien 
tokių užmetimų bei aštrių puolimų 
neišvengia nei popiežius, nei uoles
nieji vyskupijų ganytojai. Gi kraš
tuose, kur viešpatauja smurtas, tero
ras ar religiniai persekiojimai, ten 
kiekvienas tiesos žodis slopipamas, 
vyskupai, kunigai ir pasauliečiai už
daromi kalėjimuose, tremiami ar net 
žudomi. Gi kitur, kur dvasiškiai tyli, 
ten daugelis nustoja drąsos, pra
randa tikėjimą arba net pasitraukia 
į. priešo gretas.

Taigi, apaštalavimas ypač mūsų 
laikais yra suristas su aukomis ir 
pavojais. Bet ir Sv. Povilas apašta
laudamas daug privargo ir prityrė; 
Štai, jis pats prisipažįsta: “Varge 
ir skurde, daugelyje budėjimų, alkyje 
ir troškime... Kas yra silpnas ir aš 
nesidarau silpnas? Kas yra piktina
mas, ir aš nedegu?” 2 Kor. 11.27.
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BLAIVUS ĮSPĖJIMAS
„ Rugsėjo 23 d. “Adelaidės Lietuvių 
Žinios“ atspausdino straipsnį “Lie
tuviška Spauda ir mes”, šio straipsnio 
mintys yra giliai teisingos ir vertos 
musų visų dėmesio, todėl jį čia persi
spausdiname.

Red.
Nepriklausomybės laikais Lietu

vos Žurnalistų S-ga buvo paskelbusi 
konkursą^ geriausiam šūkiui, liečian
čiam spaudą.

Geriausiu buvo pripažintas šis: 
“Laukinis žmogus laikraščių neskaito’

Ir iš tiesų.atimk žmonijai spau
dą - nutruks tarpusaviai ryšiai, sus
tos bet kokia pažanga ir grįžtumėm į 
urvinio žmogaus būklę.

Spauda yra pasidariusi ne tik 
pagrindiniu informacijos šaltiniu, 
bet ir visuomenės nuotaikų bei vie
šosios nuomonės formuotoja. Jos 
negali nukonkuruoti nei radijo, nei 
televizija, nes spauda, kaip doku
mentinė medžiaga, turi išliekamą, tuo 
pačiu ir istorinę vertę.

Musų laikais spauda pasidarė 
tokia galinga, kad gali atsverti la
biausia destruktyvinius ginklus, arba 
juos pakeisti, pati tapdama destruk- 

tyvine jėga.
Dėl tos priez'asties kiekviena 

tauta ar paskiri jos junginiai savajai 
laisvai spaudai skiria ypatingą dėme
sį ir ją visokeriopai remia.

Lietuviai savąją spaudą labai 
vertino net ir tada, kai pati buvo 
paversta vos ne beraščių tauta. Tik 
prisiminkime vieningą pasipriešinimą 
ir sudėtas aukas spaudos draudimo 
laikais. Šios pastangos, trukusios virš 
40 metų, ne tik grąžino mums spaudą, 
bet išbudino tautinę sąmonę ir paga
liau išvedė tautą į nepriklausomą 
valstybinį gyvenimą.

Emigracijoj lietuviška spauda 
įgauna dar didesnę reikšmę. Būdami 
apsupti svetimos kultūros ir jos 
įtakų veikiami, tik savosios spaudos 
dėka galime išlaikyti savo tautinį 
savitumą ir. jei ne pašalinti, tai bent 
žymiai lėtinti nutautėjimą.

Lietuvių bendruomenė Australi
joj nėra gausi, bet būdama ekonomiš
kai pajėgi, lengvai gali išlaikyti 
keletą dabar leidžiamų laikraščių, 
jei kiekvienas iš musų turėtų pakan
kamai tautinės ambicijos ir geros 
valios. Jei kiekviena lietuvių šeima 
Australijoj prenumeruotų savus laik
raščius, leidėjams nereikėtų sielo
tis dėl kiekvieno numerio išleidimo. 
O ir patys laikraščiai, turėdami iš 
savo tautiečių tvirtą ekonominę pa
ramą, galėtų daugiau dėmesio kreipti 
į turinio pagerinimą.

Turime bendruomenės laikrašti 
"Mūsų Pastogę”, bet koks paradok
sas ir sakyčiau net gėda, kad dalis 
tautiečių šio laikraščio neprenume
ruoja, visą leidimo naštą sukraudami 
ant sąžiningesnės bendruomenės 
narių dalies pečių.

Krašto V-ba, norėdama šią. naštą 
palengvinti, ieško būdų surasti pa
pildomų lėšų ir laikraščio finansinę 
būklę pagerinti. Viena iš priemonių 
- visose didesnėse lietuvių koloni
jose kas 
Pastogės” 
rengiamas 
27 d.

Adelaidiškiai, proporcingai 
imant, turi mažiausia “Mūsų Pasto
gės” prenumeratorių, tuo pačiu ma
žiausia prisideda prie “Mūsų Pasto
gės” leidimo. Todėl visi mūsų bend
ruomenes nariai, kurie supranta ir 
vertina lietuviškos spaudos reikšmę, 
yra nuoširdžiai kviečiami į šį balių 
atsilankyti ir tuo paremti bendruo
menės laikraštį.

metai ruošiami “Mūsų 
baliai. Toks balius yra 

ir Adelaidėj š.m. spalio

"KOVAS” METINĮ BALIU

ĮĖJIMAS: S3.00, o jaunimui iki 15 m. $1.50
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SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBAS “KOVAS” 
maloniai kviečia visus atsilankyti į

kuris įvyks 1973 m. spalio 20 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Ukrainiečių 
klubo didžiojoje salėje, 11 - 15 Church St. Lidcombe.

Programoje: Sydnėjaus lietuvių tautinių Šokių grupe “Grandinė
lė”. 1973 metų “KOVAS” gražuolės rinkimai.

Gros puikus orkestras, veiks maisto ir gėrimų bufetas.

dos 
jos

81
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VALGYKLA - RESTORANAS***

i
6
6

Valdyba skel- 
Bendruomenės 
buvo išrinkta 

pasi-

PERTH
Perth’e Apylinkės 

kad įvykusiame
12 rugp.

PAMALDOS
Spalio 21 d., sekmadienį, pamal-
Can bertos lietuviams Š*v. Mari-

koplycioje Braddon 12 vai.
Prieš pamaldas išpažintis.

Kun. P. Butkus

bia, 
susirinkime 
nauja Valdyba. Pareigomis 
skirstė tokia tvarka: pirmininkė - 
J. Kuzmickienė, vice - pirmininkas 
A. Valiukėnas, sekretorė - A. Krutu- 
lienė, Kasininkas - V. Valaitis, Kul
tūros reikalams - O. Liutikienė.

Valdyba

Š.m. lapkričio men. 17 d. 8 vai. 
p.p. rengiamas “Priešadventinis” 
balius Leedervilles salėje. Pras'ome 
gausiai dalyvauti.

Naujų Metų sutikimas^ Įvyks 
Shariton hotelyje. Prašome iš anksto 
apsirūpinti bilietais pas pirmininkę 
p. Kųzmickienę.

Š.m. gruodžio 26 d. Kalėdų 
Eglutė Leederville salėje 7 vai. p.p. 
Kviečiami visi tautiečiai.***

St.,

MELBOURNO LIETUVIU KLUBO 
TARYBA

Pirmininkas - Antanas RAMA
NAUSKAS, Tel. 47 7561, 51 Gilbank 
St., Reservoir, 3073. Vice - pirmi
ninkas -AlbinasPOCIUS,Tel: 38 5969 
338 Brunswick Road, Brunswick, 
3056 (Bendriems reikalams ir patalpų 
išnuomavimui). Vice - pirmininkas - 
Algis KLIMAS, Tel: 86 6161, 26 
Laver St., Kew. 3101 (namų tvarkymo 
reikalams), iždininkas - “ Martynas 
DIDŽYS, Tel: 398 1309, 192 Queen 
St., Altona, 3012. Sekretorius - Ignas 
ALEKNA, Tel: 96 6013, 4/79 Union 
St., E. Brighton, 3187. Tarybos 
narys - Vincas ŽIOGAS, Tel: 45 6266, 
29 Quinn St., Heidelberg, .3084 (paren
gimu reikalams). Tarybos narys - 
Vytas KARAZIJA, Tel: 728 1363, 
Jasper Lane, Kalorama, 3766 (paren
gimu reikalams).

M.L. Klubo adresas: - 50 
North Melbourne, 3051.***

Errol

P RAN ESIMAS
A.L. Katalikų Kultūros Draugija 

1973 m. spalio 14 d. .tuoj pat po lie
tuviškų pamaldųfLidcombės parapijos 
salėje šaukia visuotiną narių susi
rinkimą. Bus renkamos: Nauja' Drau
gijos Valdyba ir Revizijos Komisija. 
Prašome visų Sydnėjaus Katalikų 
skaitlingai dalyvauti.

*** Valdyba

Žmogus ne vien duona gyvas. 
Laikas nuo laiko jam reikalingas ir 
dvasinis 
jinimas.

Tai 
kultūros 
tūrines 
nius parengimus. Deja, atsilankančių 
skaičius juose būna gana negausus. 
Tai rodo mūsų dvasinį nuosmuki ir 
niekuo nepateisinama^ apatijų.***

atsigaivinimas bei atsinau-

suprasdami, mūsų tautinės 
puoselėtojai suruošia kul- 

popietes ir kitokius kultūri-

16 - 18 East 
TEL:

KLUBO VALANDOS
4 - 10.30 v.v. pirm. - ketv.
4-12 v.v. penktadieniais.
12 - 1 v. ryto Šeštadieniais.
12.30- 10.30 v.v. sekmadieniais

TREČIADIENIAIS

6-9 v.v. šeštadieniais
1-3 v.p.p. sekmadieniais

ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuolatiniai groja 

klube. Muzika patiks “senimui” ir 
jaunimui. Repertuare virš 400 dalykų.

* Užkandžiai bus servuojami 
išokių vakarais

* Prašome įsidėmėti pakeistas 
įKlubo valandas.

REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE?
Alus, degtinė, vaisvandeniai ir kiti. Klube jų galima gauti 

normaliomis kainomis. Pirkdamas gėrimus kitur, nuskriaudi savo 
Lietuvišką Klubą!

lietuvis*'-

PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Klubo biblio

tekai - skaityklai padovanojo p. Tomas 
Sidlavičius 7 knygas ir p. Mečys 
Laurinavičius 8 knygas ir 3 lietuvis*'- 
kas plokšteles.

Aukotojams 
džią padėkų.

reiškiame nuošir-
ValdybaKlubo***

PERTHO KRONIKA
Mūsų b-nės valdybos pasikeiti

mas įvyko dėl kelių priežasčių, bet 
svarbiausia. yra, kad pirmininkas 
J. Miliauskas turėjo išvykti tarnybos 
labui j. provinciją.

Rugsėjo 9 d. buvo iškilmingai 
atšvęsta Liet. B-nės Tautos šventė. 
Pradėjome nuoširdžia malda bažny
čioje, kur pritaikintą tai dienai pamoks
lai. pasakė mūsų kap. Kemėšis, jau
nimas stovėjo prie tautinės vėliavos. 
3. vai. susirinkome į salę iškilmin
gam posėdžiui. Posėdį atidarė komi
teto pirmininkė J. Kuzmickienė. 
Susikaupę sugiedojome Tautos Himną, 
pagerbėme atsistojimu žuvusiuosius 
ir kenčiančius mūsų brolius paverg
toje tėvynėje. Gi mūsų vėliava mums 
priminė Karo muziejų, kurr dar jauni 
būdamiz susirinkdavom tokiom iškil
mėm. Posėdį užbaigėm “Tėvynė 
brangi...”

_Po to sekė menine dalis: A. 
Paščekaitė ir A. Plučaitė padekla
mavo, o E. Stankevičius paskaitė 
tai dienai pritaikintas mintis.

Tautinių s'okių grupė, vadovau
jama V. Miliauskienės^ pašoko kelius 
šokius.

Laike vaišių pirmininkė padarė 
pranešimą, ’ ’ -
patalpų, o 

kad mes neturime savu 
turime nuolat samdyti 

sale tautinių šokių grupei, visiems 
minėjimams ir 1.1., todėl mes turime 
turėti tam lėšų. Vienintelis būdas 
apsidėti visiems* b-nės nariams Pertho 
Apylinkės rinkliava. Valdyba prašo
10C nuo seimos ir pensininkams 5C į ■ 
savaitę, kas sudarytų pagrindui j kapi- C
tala išlaidoms padengti.

c Po to buvo paskelbta, kad Naujus 
Metus sutiksime Sheraton Kotely, 
visi buvo paraginti iš anksto užsi
rašyti kas nori dalyvauti.

Iškilmingai buvo atšvęstos 
Dianos Kateivaitės 21 m. gimtadie
nis. Jaunimas pasilinksmino šeš
tadienį, t.y. 15 rugsėjo, o sekančią 
dieną gražiai bebendraudama praleido 
senesnioji karta. Laimingos Dianai 
ateities...

Svečias iš Melbourne, V. Kuzmic
kienė, aplankė savo seserį Perthe, 
ir turėjo progos pabūti savo senų 
pažįstamu draugijoj, kur praleido 
tikrai malonų laiką už ką išvažiuo
dama nuoširdžiai dėkojo visiems.

Žinys

R

S
9 
i

***

Terrace, Bankstown 
708 - 1414

UŽKANDŽIU BARAS
6-8 v.v. pirm. - penkt.

- 2 v.p.p. šeštadieniais
- 9 v.v. šeštadieniais.
- 8 v.v. sekmadieniais.
- ŠACHMATAI!

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. P. Redaktoriau,

“M.P.” Nr. 35, p. A- Kutka laiš
ke redakcijai palietė mano asmenį, 
tad randu reikalinga duoti šiuos : 
paaiškinimus:

LVS “Ramovė’į Sydney Skyriaus 
Valdyba buvo užklaususi Centro 
Valdybos t kokia tvarka gali būti ap
skųstas Ramoves Garbes Teismo spren
dimas byloje su p. A- Kutka. Centro 
Valdybos pirmin. gener. Dirmantas 
raštu š.m. gegužes mėn. 31 d. 
oficialiai paaiškino, kad Centro Gar
bės Teismo sprendimą galima apskųs
ti Vyriausiam Sąjungos organui - 
Skyrių. Atstovu suvažiavimui. Taip 
ir padaryta; buvo apeliuota į skyrių 
atstovų suvažiavimą, > pasiuntus ati
tinkamą skundą Centro Valdybai, įtrau
kimui šio skundo svarstymą į suva
žiavimo darbotvarkę. Skundas buvo 
priimatas ir šiuo atveju, laikantis 
Centro Valdybos ankstyyesnių paaiš
kinimu, Ramovės Garbės Teismo 
sprendimas nėra galutinis ir neįsitei
sėjęs.

Tuo būdu, byloje su p. A. Kutka 
galutinis rezultatas paaiškės skyrių 
atstovu, suvažiavimui padarius spren
džiamąjį nutarimą, kuris bus galuti
nis ir privalomas abiems šalims.

Antra vertus, bendruomenėsbendruomenės 
interesų ramybei aš buvau ir esu 
nusistatęs kiekvienu atveju baigti 
kilusi ginča( tarpusaviu taikingu susi-, 
tarimu, jei iš abiejų pusių butų iš
reikštas išbalansuoto lygio asmeni
nis respektas.

Su tikra pagarba,
S. Pačėsa***
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