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VILNIUI 650 METŲ
O VILNIAUS NEUŽMIRŠK LIETUVI!

✓
Čia ne tiktai kad praeitis,
Čia tavo irgi ateitis,
Čia kova vedama už būvį ...

Maironis
Kaip žiedas iš mažo pumpurėlio, 

Vilniaus, Lietuvos sostinės pradžia 
atsiskleidžia iš legendų. Kur Neris 
ir Vilnelė, ties Šventaragio slėniu, 
susitikusios tarp kalnelių ir plačiųjų 
giriu, savo vandenis sujungia, prieš 
650 metu_ Didžiajam Lietuvos Kuni
gaikščiui Gediminui sapne pasirodžiu
si Vilniaus ‘ vizija - galingo miesto, 
per ateinančius šimtmečius skelb
siančio Lietuvos garbų. Per šį ne
trumpų laikotarpį Vilniuje metai po 
metų, šimtmečiai po šimtmečių buvo 
rašoma Lietuvos istorijos puslapiai 
- galingos ir plačios valstybės, silps
tančio, nuvargusio milžino, prispausto 
vergo. Bet vergas nerimo pančiuose, 
išsikovojo vėl laisvę, tik ... neilgai 
ja džiaugėsi. Dabar vėl vergija virš 
Lietuvos, bet tebežiba ir vilties 
žiburėlis, kuris, tikime, kaip praeities 
sunkiais laikotarpiais, ve’l sušvis 
laisvės saulė.

Gedimino sostinė, pasikėlusi iš 
legendų j tikrovę, didėja, jos garsas 
sklinda už Lietuvos ribų, ji žinoma 
Europoje, nes Lietuva galinga valsty
bė, dominuojanti .E-tuose.

XIV š. pabaigoje, Šventaragio 
slėnyje esančias lietuvių tikybos 
šventyklas pakeičia naujos tikybos 
šventovės . . Lietuva įsijungia į. 
krikščionių tautų s’eima... Vilnius tam
pa šios naujos tikybos centru, pa
laipsniui pasipuošia puikiomis nau
jos tikybos šventyklomis, turtingomis 
meno turtais . • Bet šiame laikotar
pyje, nors politine Lietuvos valsty
bės galybė tebeklesti, dinastiniai 
ryšiai su kaimynine valstybe, nors dar 
kaip neryškus šešėlis, pakimba virš 
Lietuvos. Sis s'ešelis didėja dar la
biau politiniams ryšiams stiprėjant 
XVI š. antroje pusėje. Tuomet ir sve
timos kultūros banga, kuriai nepasta
toma savo pasipriešinimo, siaubia 
kraštą ir Lietuvos sostinė Vilnius ver
čiama į tos svetimos kultūros centrą. 
Siame laikotarpyje įsteigiama pirmoji

ATVYKSTA I.SYDNĖJU.
ALB Valdybos pirm. Vytautas 

Neverauskas ir Kultūros Tarybos 
pijrm. Viktoras Baltutis lapkričio 
3 d. atvyksta į Sydnėjų. Čia turės 
pasikalbę j imą su ALB Tarybos pir
mininku p. Vytautu Bukevičium, 
Sydnėjaus tarybos atstovais, “M.P.” 
redaktoriumi ir Administracijos Komi
sijos nariais. Norintieji susitikti 
su svečiais galės juos pamatyti sek
madienį Sydnėjaus Liet. Klubo patal
pose.

Inf.
***

STEBISI AMERIKOS NAIVUMU
WASHINGTONAS. - Kongreso 

nariai, kurie neseniai lankėsi Kini
joj ir buvo susitikę su Cu En-Lajum, 
pasakoja, kad Cu buvo nemaloniai 
nustebintas amerikiečiu naivumu, jog 
galima su sovietais daryti tokias 
svarbias sutartis, kaip nevartoti ato
minių ginklų. Jis sako, kad susitari
mas, kurį, pasirašė Nixonas su Brež
nevu, nėra vertas nei to popieriaus 
gabalėlio, ant kurio pasirašytas. 
Jokia sutartis sovietams nesvarbi, 
jie niekad nejautė moralinio įsiparei
gojimo jų laikytis, ir atėjus tinka
mam momentui bus sulaužyta ir toji.

Lietuvoje aukštojo mokslo institucija
- Vilniaus Akademija (1579.) Per pora 
šimtų metų ši institucija daug davė 
Lietuvos istorijos tyrinėjimui, suža
dino ne vieną veiklų lietuvį (K. Sir
vydas ir kit.), tačiau ši institucija 
buvo svetimos kultūros dominuojama 
ir dar iki šiol nėra tikrai įrodyta, kad 
joje būtų buvusi lietuvių kalbos kate
dra, nors šiek tiek lietuvių kalbos buvo 
mokoma grynai praktiniams tikslams
- kad kunigai galėtų aiškinti kaimie
čiams tikėjimo klausimus.

Siame laikotarpyje prasideda 
buvusios galingos Lietuvos, dabar 
drauge su Lenkijos palaipsniškas 
politinis silpnėjimas. Lietuvos teri
torija nuolat mindoma svetimų armijų 
kojų, kraštas apiplėšiamas, miestai 
deginami. . Vilnius daug kartų niokio- 
jamas, plėšiamas, deginamas. 1655 m. 
Vilnių užėmė rusai ir jį valdė 6 metus. 
Jis pirmiausia buvo visiškai apiplėš
tas, gyventojų dauguma išžudyta, o 
besitraukdami jį visai sudegino. Gais
ras, niekeno negesinamas, trukęs 
kelias savaites. Nespėjusį atsistaty
ti Vilnių užklupo maras (1708 - 1711).

Vilnius betgi gajus. Po buvusių 
nelaimių vėl atsistato, nors politinė 
krašto nepriklausomybe eina prie 
galo. Vilnius pasipuošia puikiais 
architektūros ir meno paminklais 
bažnyčiomis, Aurxais. Bet galutinas 
nepriklausomybės panaikinimas buvo 
sunkus smūgis Vilniui. Jis tapo tik 
Rusijos imperijos provincijos miestu. 
Nors Vilniaus Akademija dabar per
tvarkoma į universitetų, bet Šis po 
pirmojo sukilimo uždaromas, tik jo 
dalys perkeliamos ir Rusijos miestus: 
Teologijos - į Petrapilį, kur pertvar
koma į Katalikų Akademijų, o medi
cinos fakultetas - į Kieva,. Daug uni
versiteto turtų, įrengimų, turtinga 
biblioteka išskirstomą ir išvežama. 
Uždaroma daug bažnyčių, vienuolynų. 
Panaikinamas Lietuvos Statuto vei
kimas, daug žmonių ištremiama ar 
išžudoma.

Nors Vilniaus universitetas gy
vavo trumpai ir jame svetimos kultūros 
dvasia tebebuvo, jis betgi daug davė 
Lietuvos atbudimo parengimui, iš jo 
išėjo daug žmonių - S. Daukantas,

NAUJAS KARAS
KAI KURIOS ARTIMŲJŲ RYTU KARO PRIEŽASTYS

Š.m. gegužės mėn. 15 d. Izraelis 
atšventė savo 25 m. įsisteigimo su
kaktį. Viso pasaulio žydai šią su
kaktį šventė labai pakiliai, pačiame 
Izraelyje vyko didelės iškilmes, į 
kurias iš visur sukeliavę daug žymių, 
asmenų, ne vien žydų. Žydai džiū
gavo, kad išsipildžiusi jų svajone, 
kad jie turi savo židinį, savo nepri
klausomą valstybę, pilnateisį narį 
pasaulio valstybių tarpe. Tačiau žydų 
valstybė, juostelė z'emes prie Vidur
žemio jūros, jau nuo pat nepriklausomy 
bes paskelbimo momento, yra apsupta 
nedraudingų kaimynų, ketvirtą kartą 
veda karą, beveik visame pasaulyje 
tyko jos piliečių gyvybių kitos tau
tos žmonės, žydų vadinami teroris 
tais, o tų pačių žmonių - kovojančiais 
už savo ievyne patrijotais. Tik kai 
kurių galingų valstybių globojama 
ir remiama, jos pačios turtingų tau
tiečių finansuojama, nepriklausoma 
Izraelio valstybė laikosi, spiriasi 
prieš jos nemėgstančius kaimynus.

Vilniaus katedra ir varpinė. Tolumoje Gedimino kalnas. Komunistai pavertė katedrą 
paveikslų galerija ir pašalino iš ten šv. Kazimiero palaikus.

Mot. Valančius, Simanas Stanevičius 
ir kit., kurie dėjo pagrindus vėles
niam pilno atbudimo suklestėjimui.

Po spaudos atgavimo Vilnius 
vėl atgyja naujam gyvenimui, pasi
daro jo centru. Čia 1905 m. renkasi. 
Didysis Vilniaus Seimas, 1907 įstei
giama Mokslo Draugija, čia rengiamos 
pirmosios meno parodos, čia išeina 
pirmieji Didžiojoj Lietuvoj leidžiami 
laikraščiai; 1917 m. Vilniuje susi
renka Tautos konferencija, kuri 
išrenka Tautos Tarybą, 1918 m. vasa
rio 16 d. paskelbusią Lietuvos Nepri
klausomybės Aktą.

Taigi Vilnius, Gedimino miestas, 
naujai atgimusios Lietuvos sostinė. 
Tačiau tuo neilgai džiaugiasi - vėl 
svetimųjų užimamas. Nors ir atskir
tas nuo Lietuvos kūno, Vilnius vis 
tik pasilieka tautos širdimi, kol paga
liau su visu kūnu susijungia. Bet 
neilgam.

Vilnius yra Lietuvos etniškai, 
Vilnius neatskiriamas nuo Lietuvos 
ekonomiškai. Jau nuo senų laikų 
Vilnius yra didelis susisiekimo maz

Kodėl taip yra? Kokios to prie
žastys? Neįmanoma trumpame straips
nelyje plačiau tas priežastis paliesti. 
Tenka betgi keli žodžiai pasakyti, 
kad dabar, vykstant naujam karui, būtų 
lengviau' suprasti jį sukėlusias ir iš 
anksčiau nenutrūkstama grandine seku
sias priežastis.

Daugiau kaip prieš aštuoniolika 
šimtų metų romėnams, Titui vadovau
jant, sugriovus Jeruzalės šventyklą, 
nemaža žydų turėjo palikti savo tėvy
nę, nes jų valstybe liovėsi gyvavusi. 
Nemaža žydų buvo išsisklaidė po pla
čių Romos imperiją ir anksčiau, bet 
apie 5% vis tik pasiliko senojoj tėvy
nėj. Kartais jų šiek tiek grįždavo ir 
vėliau(bet niekad procentas neprašoko 
10cc, o dažniausia krisdavo iki 5. Zv- 
dai pamažu apsiprato svetur. Ten jie 
įsikūrė, vertėsi prekyba, verslais, 
amatais ir savo senąją tėvynę prisi
mindavo tik maldose, nes jiems ji 
tebebuvo jų religinis centras, patri
archu ir pranašų žeme. 

gas, Vilnius yra Lietuvos sostinė, 
tautinių, kultūrinių, religinių tradici
jų centras. Čia ilsisi Vytauto Didžio
jo, Lietuvos galybę personifikuojan
čio valdovo, palaikai; Sv. Kazimiero, 
lietuvių tautos religinių ir ž5 .ovės 
jausmų reiškimo idealas. Vilniuje tar
si plazdena Lietuvos praeities dva
sia, kiekvienas akmuo yra istorijos 
puslapis. Ir dabar, gyvendamas sun
kius priespaudos laikus, Vilnius yra 
kaip gaivinantis šaltinis tiems, kurie 
su ,juo yra drauge Lietuvoje, lygiai 
ir tiems, kurie tik savo mintimis ji 
aplanko.

Sveikintinas pulk. V. Šliogerio 
priminimas (“T. Aidai”, 1973 - 39) 
Australijos lietuvių bendruomenei 
minėti mūsų senelio, bet ir vis jauno 
Vilniaus 650-jį gimtadienį. O tas 
minėjimas galėtų reikštis akademija, 
koncertu, paskaitų ciklu ar straips
niais.

O Vilniaus neužmiršk, lietuvi!
J. SI.

***

Buvusi žydų tėvynė betgi neliko 
tuščia vieta - joje apsigyveno kita 
tauta, jau senais laikais Biblijoje 
minima kanaanitų vardu, su ~ kuriais 
nekartą z'ydai buvo kovoję. Si tauta 
ten gyveno varginga gyvenimą, su li
kusiais žydais taikiai sugyvendama. 
Visame pasaulyje išsisklaidę žydai 
į savo tėvynę jau nebegrįždavo. Tik 
XIX š. pabaigoje Rusijoje ir Lenki
joje kilę prieš žydus pogromai kai 
kuriuos jų nukreipė į jų prosenelių 
gyventų kraštų. Čia jie, būdami tur
tingesni už vietinius gyventojus ir 
turėdami daugiau patyrimo, gerai 
isikūrė ir daugeliu atvejų arabai pas 
juos dirbo kaip paprasti darbininkai. 
Sugyvenimas tarp jų buvo taikingas. 
Tik prieš pat pirmąjį pasaulinį karą, 
kilus sionistiniam judėjimui, kurio 
tikslas - apsigyventi Palestinoj, įsi
tvirtinti ir galutinoj išdavoj eta įkurti 
savąją valstybę. Tik šitam judėjimui 
ir jo tikslams išryškėjus, tarp arabų 
ir žydų kilo trintis. Tada pradėjęs 
atgimti arabų nacionalizmas susidūrė 
su žvdų nacionalizmu. Arabai prie
šinosi sionizmo tikslams - ne dėl rases 
ar religijos: _H J (nukelta į7 -tą, psM
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BENDRUOMENĖ IR ORGANIŽACIJOS

Socialiniame žmonių, gyvenime 
reiškiasi įvairūs socialiniai junginiai. 
Jie turi įvairius tikslus, savo veiklos 
turinį, formą, metodus ir būdus. Tuo 
būdu visuomenė yra diferencijuota, 
bet ne suskaldyta. Interesai žmones 
jungia ir išskiria. Vieni socialiniai 
junginiai yra natūralūs, prigimtiniai, 
kaip pavyzdžiui - tautos, bendruo
menės, kiti - proto sukurti, interesų 
inspiruojami veikia, turi savo narių 
sąrašus, statutus, juos vadiname orga
nizacijomis. Organizacijos gali būti 
ideologinės, politinės, tautinės, kul
tūrinės, karitatyvinės, profesinės ir 
t.t. Jų yra daug.

Kalbant apie mūsų Bendruomenę, 
reikia pasakyti, kad ji yra retas socia
linio gyvenimo reiškinys, o gal ir 
vienintelis. Ji turi savo konstituciją į 
kurią įrašyta*. “Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę sudaro visi pasaulyje 
gyvenantys lietuviai”. Tas pasako, 
kad PLB yra Lietuvių Tauta? kaip 
tauta ji yra natūralinės prigimties 
bendruomenė. Ji spontaniškai auga,, 
plėtojasi kaip organizmas, kaip Dievo 
sutvertas reiškinys. Tačiau, kai 
mes imame kalbėti apie Bendruomenės 
konstituciją, tikslus, narius, uždavi
nius, veiklos metodus ir kovą uz 
nepriklausomos Lietuvos atkūrimą, 
tai toji bendruomenė tampa organiza
cija, kurios funkcijos yra analogiškai 
panašios į valstybės. Žinoma, be 
priverstinės galios. Tačiau jos tiks
las yra apsaugoti savo tautos gyvy
binius interesus, sukurti jai sąlygas 
augti, kurti ir gyventi. PLB-nė organi
zuoja tauta,, ir jai vadovauja iki kraš
tas bus išlaisvintas iš . okupacijos.

Tuo būdu PLB yra socialinis 
fenomenas, nuostabus reiškinys, nes 
ji būdama tik bendruomenė savo pri
gimtimi, atlieka valstybines funkcijas 
be įstatyminės galios - be sank
cijų, - panaudojimo. Turi būti gilus 
sąmoningumas, aukšta moralė ir 
didelė tautos meilė, kad Bendruo
menė galėtų vykdyti tokius uždavinius. 
Jei Šiandien Bendruomenė tik dalinai 
atlieka tuos savo uždavinius, tai čia 
kaltas yra mūsų lietuviškas sąmonin
gumas. Juk neturint valstybės , kas 
nors tautai turi vadovauti, per trumpą 
laiką organizacijos stiprios nesukursi. 
Vienam kitam žygiui atlikti sukuriami 
komitetai,.bet jie atlieka kas jiems yra 
pavesta. Tačiau šiandieninė padėtis 
mus verčia organizuotis į vieną visuo- 
tnę tautai vadovaujančią organizaciją 
- Bendruomenę, kuri ne tik tautai at
stovautų, o pati tauta būtų.

Bendruomenė, kaip tautinių jėgų 
organizatorė , negali kištis į organi
zacijų savarankiškumą, į jų vidaus 
reikalus, ji tik gali jas kviesti bend
ram sutelktiniam darbui atlikti. Šioje 
vietoje bendruomenė yra tarnaitė, o 
ne tautos valdžia^ Ji valdžia yra tiek, 
kiek mes savo laisva valia ją pripa
žįstame, tačiau jei norime, kad tauta 
turėtų vadovybę, kad visų gyvų tau
tiečių balsas būtų išgirstas ir supras
tas, turime organizuotis aktyviai daly
vauti Bendruomenės gyvenime.

Išeinant iš šių svarbių uždavinių 
mūsų visos lietuviškos organizacijos 
turėtu, suglaustais pečiais remti 
Bendruomene, kad ji pajėgtų visus 
tautos vaikus apjungti ir jiems vado
vauti, kol atgausime Lietuvos nepri
klausomybę ir sukursime savo valsty
be.

am

Daug sužinosi 
skaitydamas
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SYDNEJAUS LIETUVIU CHORAS “DAINA” dalyvavo (spalio 20 d.) Sydnejaus 
Operos namų atidaryme, kuriuos atidarė karalienė Elizabeta II.

P.L.B. SEIMAS
A. Mauragis.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Paskutinė seimo diena (rugsėjo 
2 d. sekmadienis) prasidėjo nomina
cijos Komisijos pranešimu, PLB 
Valdybos ir kitų PLB organų rinki
mais. Kaip visados,rinkimų klausimas 
kelia intensyvaus susidomėjimo. Buvo 
pateikti Nominacijos komisijos du 
sąrašai kandidatų į PLB Valdybą, 
Atstovai pradėjo siūlyti savo kandi
datus iš salės, kilo nesutarimų dėl 
tvarkos. Atsirado daug kalbėtojų ir 
taip ne maža laiko buvo sugaišta dėl 
nieko. Pagaliau padaryta pertrauka ir 
po pertraukos, papildžius prezidiumą 
parlamentaru, visi kandidatai buvo 
priimti. Balsavimas buvo pagal eilę, 
bet ne pagal sąrašus, kiekvienas kandi
datas buvo renkamas individualiai.
Vėliau/suskaičiavus balsus paaiškėjo, 
kad išrinkti buvo visi pirmojo sąrašo 
asmenys iš Chicagos. (Sąrašą Valdy
bos skelbė,me atskirai). Nors antra
me sąraše buvo daug žinomų pavar
džių, ir deklaruota stipri vienybė su 
Vliku ir Altu, nes kandidatavo šių 
veiksnių pirmininkai ir kiti įvairių 
grupių vadovaujanti asmenys, tačiau 
nebuvo išrinkti. Tam tikrose grupėse 
galėjo kilti nusivylimo, ir, tur būt, 
kilo, nes teko girdėti nepasitenkinimų.

Iš antrojo sąras'o kandidatų įvai
rumo galima buvo susidaryti nuomonę, 
kad siekiama visus mūsų veiksnius 
pakišti; po vienu Bendruomenės stogu. 
Ir čia, reikia manyti, buvo silpniausia 
šio sąrašo vieta. Užuot sulaukus vie
nybės, galima buvo tikėtis, tokiame 
valdybos sąstate nesutarimo ir politi
kavimo? tuo atveju valdyba, kad ir iš 
žymių žmonių sudaryta, nebūtinai bus 
darbšti, ji gali tupinėti vietoje. Tuo 
tarpu pirmame sąraše Bronius Nainys 
kandidatus pristatė kaip vyrus, pasi
ryžusius vieningai ir darniai dirbti 
PLB labui. To galima tikėtis, nes 
visi yra iŠ vienos vietovės, vienas 
kitą gerai pažįsta ir gali sudaryti 
vieningą, darbo junginį, ko labiausiai 
seimas ir pageidavo. Kitų PLB organų 
rinkimai nesudarė jokios įtampos.

Toliau seimas priėmė visą, eilę 
rezoliucijų, kurios, reikia manyti, bus 
seimo paskelbtos vėliau.

Seimo pamaldos Washingtone bu
vo iškilmingai atlaikytos Šv. Mato 
katedroje. Šv. Mišias atlaikė vysk/ 
Vincentas Brižgys, dalyvaujant vysk. 
Deksniui, prel. J. Balkonui ir e lei 
kitų dvasiškių.Pamokslus pasakė tė- 
vas G. Kijauskąs JS, kun. Trakis
ir kun. A. Žilinskas. Pamaldose 
giedojo Liet. Tautinio Meno Čiur
lionio Ansamblis.

Po pamaldų teko skubėti į paskai
tą: “Tarptautinė padėtis ir Lietuvos 
laisvinimas”, kuria, skaitė Stasys 
Lozoraitis Jr. Paskaita tiek savo 
tema, tiek ir prelegento populiarumu 
domino ne tik seimo narius, bet ir 
svečius. Todėl salėje prisirinko pilna 
klausytojų.

Paskaita buvo daugiau informa
cinė, galima sakyti, kad dalykai apie 
kuriuos buvo kalbama, buvo visiems 
žinomi, tačiau prelegento interpretaci
joje buvo įdomūs, aktualūs ir gyvai 
nupasakojami. Tai buvo politinė

įvykių apžvalga su labai maža viltim 
Lietuvą išlaisvinti. Tačiau politiniai 
darbai, kuriuos mes atliekame per savo 
veiksnius/ yra didelės reikšmės nau
joje pasaulio formacijoje. Mes turime 
veikti, nes mūsų veikla padeda išsi
laikyti Lietuvai’ gyvai, o tai yra 
svarbiausia.

Paskaita nesukėlė diskusijų, o 
tik paklausimų ar papildymų. Reikia 
manyti/ paskaita pasirodys spaudoje.

Seimo darbų baigiamąjį žodį, už
daromąją kalbą: “Tautinės mūsų vil
tys ir ju atramos” pasakė Stasys 
Barzdukas. Jis susumavo seimo dar
bus, konkretizuodamas juos kaip toli
mesnės veiklos atramas. Reikia tikė
tis, kad PLB augs ir plėsis, tik visi
vienybėje dirbdami galėsime išlikti 
ir prisidėti prie Lietuvos išlaisvinimo.

Seimas buvo užbaigtas banketu, 
kurio programą sudarė PLB Valdybos, 
seno ir naujo pirmininkų kalbos, me
dalių ir piniginių premijų Įteikimas 
keturiolikai kultūrininkų. įteiktos pre
mijos po $1000 kompozitoriams už 
vienveiksmes operas - J. Kačinskui 
ir J. Gaideliui, jų libretistams po 
$300 - A.‘ Landsbergiui už operą 
“Juodieji laivai”, A. Kairiui - už 
“Lakštutės meilę”. Rašytojui E. 
Cinzui, gyvenančiam Belgijoj, įteikta 
$1000 premija už roman a, “Brolio 
Mykolo gatvė”. Nesant autoriui, čekį 
priėmė LRD pirm. kun. L. Andriekus, 
OFM.

Kultūros Tarybos pirm. dr. A. 
Nasvytis paskelbė, kad eilei kultū
rininkų paskirti Lietuvių Fondo meda
liai, būtent: A. Mikulskiui, A. Kučiū- 
nui. G. Breichmanienei, B. Brazdžio

ONA IR ANTANAS BAUŽES

GRIŽO ONA IR ANTANAS BAUZĖS
Pereitą penktadienį (spalio 12) 

sveiki ir laimingi grįžo iš Europos 
po trijų mėnesių atostogų p. Baužės. 
Džiaugiasi sugrįžę, - visur buvo 
gerai, bet namuose bus geriausiai, - 
sako p. Baužė.

Ponai Baužės vyko aplankyti 
savo sūnaus dr. Roberto, kuris stu
dijų reikalais jau metai laiko kaip 
gyvena Londone. Tuo pačiu laiku ir 
duktė Antuanetė su žentu Henriku 
i uvo apsistoję Londone^ jiems Čia 
besant gimė dukrelė. Tuo būdu p.

KARALIENĖ SYDNEJUJE
Spalio 20., šeštadieni, karaliene

Elizabeta II atidarė' Sydne'jaus Operos 
namus. Šiose didelese iškilmėse 
dalyvavo ir lietuviai - “Dainos” 
choras ir Sydne'jaus “Grandinėlė”, 
tautinių šokių grupe.

Tolimesni “Dainos” choro pasi
rodymai vyksta: spalio 24 d., trečia
dienį, 7 vai, vak. visų bendra repe
ticija Operos namuose, be oficialios 
aprangos. Spalio 25 d., ketvirtadieni, 
7 vai. vak. dalyvauja aprangoje Re
cording Room. Spalio 26 d., penkta
dienį, 8 vai. ryto, Concert Hall, 
pilnoje aprangoje, bendra repeticija. 
Koncertai publikai 2 vai. p.p. ir 8 vai. 
vak. Sipalio 27 d., šeštadienį, nuo 
2 iki 5 vai. po pietų vyks repeticija 
Domain Parking Station, Spalio 28 d., 
sekmadieni, 1.45 vyks Domain parke 
dovanų įteikimas, nedainavimas. 
(Atvykti 1 vai. p.p.). Spalio 30 d., 
antradieni, 7 vai. vak. dainuos Hyde 
Pakre, oficialioje aprangoje.

***

niui, Stp. Zobarskui, J. Kapočiui, 
A. VarnuL.Ą. Bielskui, L. Sagiui._ 
Kitą dalis programos buvo literatūri
nė - savo humoristinius eilėraščius 
skaitė poetas A. Gustaitis.

Bankete dalyvavo daug svečių 
iš visos Amerikos, buvo proga susi
tikti su daugeliu mūsų žymių žmonių.

Vertinant šį PLB IV-jį Seimą,, 
tenka pasidžiaugti, kad mes dar 
esame tiek gyvastingi, kūrybingi ir 
veiklūs, kad galime ir sugebame suor
ganizuoti tiek žmonių, sutraukti juos 
iš visų pasaulio kraštų į vieną seimą, 
ir Čia svarstyti ir spręsti mus liečian
čias problemas. Kol esame gyvi, 
kūrybingi, niekas negali mus palai
doti, mes kalbame už visą tautų ir 
reiškiame norą nepriklausomai ‘gy
venti. ***

Baužės turėjo didelį malonumą daly
vauti savo dukraitės krikštynose.

Ponai Baužės pakeliavo po 
Angliją ir kitas Europos valstybes, 
visur buvę malonu ir įdomu. Pailsėję 
iš kelionės žada parašyti “M.P.” 
savo kelionės įspūdžius.

Sūnūs dr. Robertas Baužė jau 
baigė savo specialias studijas Lon- 

•done ir išvy-ko į Ameriką ir Kanadą, 
ten pakeliavęs kokį mėnesį?grįš atgal 
į Adelaidę.
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
iTęsinys iš praėjusio nr.)

PASAULIO LIETUVIU SOSTINĖ 
CHICAGA

Tur būt, nėra lietuvio, kuris ne
būtų girdėjus šio miesto vardo. Daug 
lietuvių šiame mieste gyveno ir tebe
gyvena. Niekas tikro skaičiaus ne
žino, tačiau Chicagoje sakoma dau
giau lietuvių gyvena kaip Kaune. 
Didžiausios lietuvių kolonijos yra 
Marquette^ Parke, Bridgeporte, Cicero 
ir kt. As kaip tik atsidūriau pačioje 
didžiausioje kolonijoje, Marquette 
Parke. Pirmiausia kas mane Įdomavo 
tai aplinka: gatvės, namai ir vaizdai.

Gatvės kryžiuojasi kaip šachma
tu lentoje, viena kryptimi lygiagre
čiai einančios gatvės pavadintos 
vardais, o kita - pažymėtos tik nume
riais, tuo būdu labai lengvai suran
dami gyvenami namai. Pagal namų 
numerius iš karto gali susiorientuoti 
kokiame^ kvartale kas gyvena. Iš 
sykio aš nesupratau, kaip tie čika- 
gieciai gerai žino miesto situaciją, 
kol man neišaiškino šios paslapties. 
Pačios gatves Marquette Parke yra 
gana plačios, iš abiejų pusių dideli 
medžiai, geri šaligatviai, s'alia 
žaliuoja pievelės juostelė ir toliau 
jau tamsių plytų dviaukščiai mūri
niai namai. Malonu, kad čia gali 
važiuodamas ar eidamas kiekvienų 
karta, pamatyti mažytes pilkas vove
rytes striksenančias tarp medžių ir 
net gatvėse, jos mane visados ma
loniai nuteikdavo. Kai tuo tarpu paukš 
čių negirdėjau ir ' nemačiau.

Panaši yra ir Cicero lietuvių 
kolonija. Šios abi lietuviu, gyvenvie
tės man padarė gerą įspūdį tiek savo 
švara, tiek ir tvarka. Kiek mačiau 
visų namai yra geriu.

Lyginant Chicagos lietuvių gy
venimą su mūsų Australijoje yra 
didelio skirtumo. Jie gyvena kompak
tinėje masėje, turi visas reikalingas 
socialiniam gyvenimui institucijas 
savo lietuvių kalba, todėl jie jau
čiasi gyveną kaip Lietuvoje. Mums 
Australijoje to viso trūksta. Mūsų yra 
per maža ir per plačiai esame išsi
sklaidę, kad galėtume turėti savo 
lietuvišką teritoriją,

Tačiau iš kitos puses, man la
biau patinka erdvė aplink namus fkaip 
suglaustų namų eilės. Mes turime 
gėlių darželius prieš savo namus ir 
užpakalyje namu, barbeque sodeliuą 
su žydinčiais medžiais. Mes didelę 
dali, savo laisvalaiko praleidžiame 
kieme, verandoje, ar žalioje pergolo- 
je, tuo tarpu jų gyvenimas yra tik 
tarp keturių sienų.

Klimatas blogesnis Chicagoje, 
Clevelande, Baltimorėje ir Washing
tone kaip Sydney, Adelaide, Bris
bane; čia vasaros yra labai tvankios 
ir karštos, o žiemos šaltos. Susidaro 
daug išlaidų kurui ir šiltiems rūbams. 
Taip pat ir mokesčiai uz“ namus yra 
labai aukšti. Ten beveik kiekvienas 
lietuvis už savo namus moka mokesčių 

permetus už namą $1000 - 1500, kai 
mes Sydney mokame $100 - 300. 
Žinoma tiek tenai, tiek ir čia yra 
išimčių, tačiau aš kalbu apie daugumu, 
kurią man teko matyti.

Toliau, kas svarbiausia, mes
čia turime saugumą ir ramybę, kaip 
tuo tarpu Chicagoje, o ir visoje Ameri
koje, kur teko man būti, žmones bijosi 
gangsterių, bijosi negrų, gatvės ne
saugios nei dieną nei naktį, nei pės
čiam nei važiuotam. Bet apie tai dar 
turėsime progos kitoje vietoje pakal
bėti.

Būdamas Chicagoje stengiausi 
kuo daugiausia aplankyti savo senų 
draugų kražiškių ;su kuriais teko kartu 
mokytis gimnazijoje. Ponai, Giniočiai 
kaip tik buvo vieni iš tų. Šiuo metu 
jie abu pensininkai „ turi mašiną, ir 
laiko ir, kas svarbiausia, noro mane 
pavažinėti po Chicagą. Tik jų pagal
ba galėjau aplankyti ir pamatyti per 
tas kelias dienas tiek daug savo 
bičiulių.

Tą pačia, diena, aplankiau gimna
zijos laikų draugą, Antaną, Rūką ir 
susipažinau su jo Šeima. Malonu 
buvo prisiminti anas jaunystės die
nas, dabar jau nuskendusias praeityje, 
atpaz'inti tuos gerokai pasikeitusius 
veidus. Antanas ir jo ponia vaišino 
mane, pasakojo tiek daug, o aš žiūriu 
į Antanų ir galvoju, - gerokai pasenęs/

A. Mauragis

bet dar stiprus; matau jo veide užsi
likusius jaunus bruožus, ta pačią 
šypseną, temperamenta,, tuos''pačius 
gestus ir net išsireiškimus. Laikas 
ne viską sunaikina, kas svarbiausia 
pasilieka. Atsisveikiname nuoširdžiai, 
bet daugiau susitikti vilčių nebeturime.

Važiuojame pas dr. Vladą Simaitį. 
Jau vėloka . Tamsu name, tik vie
name lange matosi šviesa. Vanda man 
paaiškina, kad prof. Dirmantas knygą 
skaito, ji mato pro užuolaidų kraštelį. 
Skambinkime,sakau, barsis nesibars, 
bet pamatyti reikia, o kada aš kitą 
karta, su juo besusitiksiu. Skambiname, 
niekas neateina, greičiausiai miega, 
o generolas negirdi. Po valandėles 
atidaro duris daktaras Vladas. Atrodo 
įpykęs, is’ miego prikėlėme. Pamatęs 
Giniočius atsileido, o Į mane žiūri 
kaip į svetimą, neatpažįsta, bet veda 
į vidų. Vanda aiškina kad čia Maura
gis iš Australijos. Vladas kaip tai 
nenori tikėti, paduoda šaltai ranką, 
ir prašo sėsti, Pagaliau atšyla ir 
skuba atnešti čerkeles, atsiprašo,,kad 
ponia miega, bet rytoj susitariam susi
tikti ir važiuosime į restoraną vaka
rienės drauge. Vladą aš iš karto at
pažinau, nedaug pasenęs, tik pastotė
je,s, išponiškėjęs, gerai įsikūręs.

Vizitas trumpas ? atsisveikiname 
iki rytojaus. Bet daugiau jau nebuvo 
progos besusitikti.

Dar reikia aplankyti Pranai Raz
miną, bet jau per vėlu, paliksime ryto
jaus dienai.

Jau antra diena Chicagoje. iš 
ryto važiuojame pas Praną Razminą, 
nors mudu korespondencijos nepalai
kėme, bet jį sekiau spaudoj e. Jis gavo 
kelias pirmąsias premijas už straips
nius “Laiškai Lietuviams” ir bendrai 
retkarčiais pasirodo rimtais savo 
straipsniais “Drauge”. Senas, nuo
širdus draugas, viename kambaryje 
gyvenome Kražiuose, daug šiltų prisi
minimų,

Vanda mėgina mane pristatyti, 
bet Pranas atpažino iš karto. Greitai 
užsimezgė nuoširdi kalbą, jis toks 
pat mielas, greitas;jo ponia dar jauna, 
matytajam neleidžia pasenti. Pasikal
bame f pasidalijame Įspūdžiais ir, kai 
grįšiu antrą kartą į Chicagąrsusitarėm 
susitikti ilgesniam pabendravimui. 
Deja, antrą kartą man jau neteko jo 
sutikti, laikas neleido.

Inz. ir archt. Konvencijos prezidiumas Canberroje. Iš d. į k. Iž. Jonaitis, 
A. Genys, A. Jakubauskas, N. Volkas ir Kaspariūnas.

SĖKMINGAS LIETUVIU.
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTU 

SUVAŽIAVIMAS CANBERROJE
Š.m. rugsėjo mėn. 29 - 30 dieno

mis, Canberroje, Lietuvių Klubo 
patalpose įvyko Pasaulines Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos, 
Australijos Rajono Konvencija.

Tos konvencijos rengimo mintis 
buvo iškelta Canberros skyriaus atsto
vo kol. V. Genio per panašų suvažia
vimą Sydnejuje, įvykusį ‘ pereitais 
metais “Lietuvių Dienų” metu. Suva
žiavimą, 1973 metais pravesti Can
berroje susirinkusių buvo šiltai pri
imta ir pavesta Canberros skyriui jį 
suorganizuoti.

Canberros skyrius organizuoda
mas ta, konvenciją, turėjo omenyje 
keleriopą tikslą, būtent - norą sustip
rinti ryšius tarp atskirų rajono skyrių, 
plėsti narių techniškas žinias, taip 
pat aptarti rajono bėgamuosius reika
lus ir pagaliau suteikti nariams progą 
užmegzti glaudesnius tarpusavio san- 
tikius.

Na, o dabar važiuojame į “Draugo” 
redakciją. Nustebau pamatęs tokias 
dideles patalpas, neįsivaizdavau kad 
“Draugas” toks turtingas. Tik spėjau 
įeiti į vidų , sutinku kun. Prunskį, 
kuris mane pamatęs tuoj įsivedė į 
savo kabinetą ir surašė trumpą žinutę 
apie mano atvykimą, šaukėsi fotografo, 
jo nesuradęs pats nufotografavo. 
Ta jo žinute mane pagarsino Ameri
koje. Mums besišnekučiuojantį ate'jo 
Bronius Kviklys, “Draugo” redak
torius, mes seni pažibtam! iš anų 
universitetinių ir laimingo skautavimo 
dienų. Pasisveikinome kaip broliai 
su kaire, nuoširdžiai,ir jis mane Įsi
vedė į savo kabinetą, o po to aprodė 
visą “Draugo” spaustuvę, mašinas ir 
vykstantį, darbą. Stebėjausi “Draugo” 
spaustuve ir tais dideliais darbais, 
kuriuos atlieka knygų spausdinime. 
Sunku buvo atsisveikinti. Kviklys 
pakvietė mane apsilankyti pas jį į 
namus ir pamatyti knygų, nuotraukų ir 
kitus jo rinkinius. As žinojau, kad 
jis turi daug ir Įdomios medžiagos 
surinkęs, todėl ir pats norėjau visa 
tai pamatyti. Susitarėm vakare pas 
ji, susitikti 7 vai. Padariau trumpą 
vizitą ir vyr. redaktoriui kun. Garš
vai. Ten sutikau ir kun. Bagdonavičių, 
kuris kaip tik daugiausia sielojasi 
dėl prel. Mykolo Krupavičiaus pa
minklo -pastatymo.

Taip visus aplankęs ir pamatęs^ 
išskubėjau į Margutį. Petras Petrutis 
prašė mane, kad aš pasakyčiau keletą 
žodžių per Margučio valandėlę. Manau 
sau į gerai, pasveikinsiu Čikagiečius.

Vakar lijo, o šiandien tvanka ne
svietiška, trūksta oro kvėpuoti. 
Sunku. Petrutis aprodo Margučio (iš 
dviejų kambarių j studiją, supažindina 
su bendradarbiais, parodo archyvą. 
Archyve yra Pulgio Andriušio, Simo 
Narušio ir Antano Krausos įkalbėtos 
juostelės. Prašau kad__ pagamintų 
kopijas man, noriu parvesti į Austra
lija. Pažada padaryti. Ačiū. Reikės 
grįžtant atsiimti.

Pradedame pasikalbėjimą, deja, 
ponas Petrutis ne žodį man duoda pra
bilti į čikagiečius, o štato klausimus 
į kuriuos tenka atsakyti. Jam, o gal 
ir daugumai, rūpi sužinoti, kaip ten 
Australijoje yra su ta lietuvių bendruo
mene, ten vėl pasikartojo lietuviš
kos peštynės. Taigi; kas dabar ten

Tam užsimojimui atsiekti rugsėjo 
mėn. 29 dieną vakare buvo suruoštas 
balius, o rugsėjo mėn. 30 dieną buvo 
paruoštos- dvi techniškos paskaitos, 
būtent: - “Canberros Vandentiekio 
ir Kanalizacijos Projektavimo Taisyk
lės, Normos ir Standartai”, kurią 
skaitė ko N. Volkas ir "Miesto 
Gyvenviečių Planavimo Problemos” 
skaityta kol. I. Jonaičio.

Konvencijoje, įskaitant svečius, 
dalyvavo 47 asmenys, baliuje atsi
lankė 195 asmenys.

Konvenciją. atidarė Canberros 
skyriaus pirmininkas kol. A. Genys, 
pakviesdamas i, prezidiumą Sydnejaus 
skyriaus pirmininką kol- I. Jonaitį, 
Melbourne skyriaus atstovą kol. A. 
Jokubauską ir Canberros skyriaus 
sekretorių kol. A. Kaspariūną.

Suvažiavimą, raštu sveikino 
PLIAS Centro Valdybos pirmininkas 
kol. dr. P.A. Mažeika ir Canberros 
Lietuvių Apylinkės ir Lietuvių Klubo 
pirmininkas p. Petras Pilka.

Žodžiu suvažiavimą pasveikino 
Sydnejaus skyriaus pirmininkas kol.

Pasikalbėjimas su Ale Rūta jos 
sodelyje, Los Angeles.

dedasi, kas mane pavaduoja, kas 
redaguoja “Mūsų Pastogę” ir t.t. į 
tuos klausimus aš nebuvau pasiren
gęs atsakyti ir nenorėjau apie juos 
kalbėti. Mūsų bėdos, kam čia dabar 
aiškinti, kam čia turėtų rūpėti. Pasi
rodo, kad amerikonai labai gerai yra 
informuoti apie mus, tai pastebėjau 
jau būdamas Los Angeles “L.D.” 
redakcijoj ir kalbėdamasis su Gliaudą.

Bet kągi, į vandenį puolės sau
sas nekelsi. Aiškinu padėti kad ir 
nenoromis. Jaučiu, kad kalbu nesklan
džiai, bet ką galiu padaryti, neturiu 
tiesaus ir greito atsakymo. Galvoju, 
kad nepadaryčiau klaidos, kad nesu
klaidinčiau visuomenės ir kad nepasi
rodyčiau šališkas. Klausimai jautrūs 
tiek Australijoje, tiek ir čia Ameri
koje. Laikydamasis tiesos stengiausi 
nušviesti padėtį kaip galima teisin
giau, sakydamas, kad mūsų fronte 
nieko naujo nebėra ir gyvenimas eina 
normalia vaga. Klaidos dideles ne
būsiu padaręs, bet sklandumo mano 
mintyse nebuvo.

Petrutis paprašė, kad aš ir kita 
tema pakalbėčiau rytojaus Margučio 
programai, būtent: PLB IV-jo Seimo 
reikalais. Tuo būdu turėjau progos 
pareikšti savo nuomonę, kai kuriais 
klausimais, žinoma, kuriais buvau pa
klaustas, ir painformuoti visuomenę 
apie Australijos atstovu, atvykimą, 
bei pasiruošimą. Ačiū p. Petrui 
Petruciui.

(bus daugiau)

I. Jonaitis.
Abi pirma minėtos paskaitos 

prelegentų buvo kruopščiai paruoštos, 
susirinkusiųjų atidžiai išklausytos 
ir, dėl laiko stokos, užbaigtos trumpo
mis diskusijomis.

Uždarydamas suvažiavimą kol. 
A. Genys nuoširdžiai padėkojo vi
siems prisidėjusiems prie šios kon
vencijos sėkmingo pravedimo, o taip 
pat visiems dalyviams už atsilankymą. 
Be to, buvo priminta, kad sekantis 
Australijos Rajono Lietuvių Inžinie
rių ir Architektu Suvažiavimas įvyks 
1974 metais Adelaidėje kartu su “Lie
tuvių Dienų” parengimais.

Po to sekė bendros vaišės, kurių 
metu buvo dar diskutuotos paskai
tos, dalintasi Canberros apžiūrėjimo 
patirtais įspūdžiais, o taip pat džiaug
tasi sudarytais naujais asmeniškais 
kontaktais.

Pagaliau, gerai pasistiprinę ir 
su pakelta nuotaika, svečiai pamažu 
pradėjo skirstytis ir rengtis kelionėn 
namo.

N. V.***
Mūsų Pastogė Nr. 42 1973.10.22 psl. 3
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N enžinir škime
Čiurlionio

Paulius Rūtenis

1975 metais sukanka lygiai šim
tas metų, kaip gimė mūsų tautos geni
jus, iškilus dailininkas, muzikas, 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Įžymus prancūzų rašytojas, gar
sios L. van Beethoven biografijos 
autorius,Romain Rolland ( 1866 -
1944) štai ką sako apie mūsų garsųjį 

tautieti:
— ‘“Sunku išreikšti, kafp aš esu 

sujaudintas šio nuostabaus meno, 
kuris praturtino ne tik tapybą, bet ir 
praplėtė mūsų akiratį polifonijos ir 
muzikinės ritmikos srityje. Koks vai
singas būtų tokio turiningo meno iš
vystymas plačių plokštumų, monumen- 
talinių freskų tapyboje! Tai - naujas 
dvasinis žemynas, kurio Kristopu 
Kolumbu tapo Čiurlionis”. —

Gaila, kad R. Rolland mirė ^nepa
rašęs monografijos apie įžymųjį 
lietuvį. Jeigu jis būtų jų parašęs, 
šiandien pasaulis tikrai būtų daugiau 
žinojęs apie neginčijimą talentą, 
M.K. Čiurlionį.

Mes, lietuviai, galime didžiuotis- 
mūsų, tautos sūnumi, ir mūsų pareiga, 
atrodo^ būtų, kuo įdomiau ir išsamiau 
atžymėti Šio diuelio lietuvio 100 
metų gimimo sukaktį.

‘Dr. A, Ramūnas, Kanados univer
siteto profesorius, 1967 m. siūlė 1975 
metus pavadinti Čiurlionio metais. 
Aš tikras, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės organai tų pasiūlymą 
priims ir jį įgyvendins.

Siame straipsnyje as norėčiau 
pasiūlyti eilę parengimų šios sukak
ties proga ir tuo pačiu panagrinėti 
būdus ir galimybes, kaip šie paren
gimai mūsų sąlygose būtų pravesti. 
Taigi! v

1. Suruošti Čiurlionio kūrinių 
reprodukcijų kilnojamą parodą. Šios 
parodos organizatore, siūlyčiau dr. 
G. Kazokienę, mūsų būsimą, meno 
istorikę, jau dabar kruopščiai besiruo
šiančią Čiurlionio dizertacijai N.S.W. 
universitete. Suteikus jai finansinės 
ir moralinės ^paramos, šis sunkus 
darbas tikrai butų įvykdytas.

2. _ Suruošti paskaitų ciklą apie 
M.K. Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą.

a) “M.K. Čiurlionis” - Šią 
paskaitą ar referatą galėtų paruošti 
bet kuris kolonijos kultūrininkas.

b) “M.K. Čiurlionis - muzikas” 
šiai paskaitai siūlyčiau kviesti 
A. Karazijienę, jau nekartą^rašiusią 
mūsų periodikoje apie Čiurlionio 
muziką. Jos brolis Vytautas Lans- 
bergis, muzikologas, čiurlį onistas, 
tikrai jai daug padėtų šioje įdomioje 
temoje.

c) “M.K. Čiurlionis - dailininkas” 
- šiai paskaitai siūlyčiau, aukščiau 
minėtą, dr. G. Kazokienę, kuri šią 
paskaitą galėtų pravesti parodos 
metu.

3. Paskirti viena "Mūsų Pasto
gės” numerį M.K. Čiurlionio gyvenimui 
ir kūrybai apibūdinti. Šio numerio 
redaktorium kviesti buvusį mūsų ilga
metį “M.P.” redaktorių Vincą Kazoką.

4. Pasistengti gauti Lietuvoje 
gamintą,., berods^ 45 minučių ilgumo

Tautos šventes minėjimo proga Perth’o lietuviai po pamaldų prie bažnyčios, 
matomas vyskp. P. Quinn ir kapl. L. Kemėšis.
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M.K. Čiurlionio dokumentinį filmą 
ir jį parodyti mūsų kolonijų* tautie
čiams. Tarp kitko* šis filmas jau 
buvo rodytas Vokietijoje, 16 Vasario 
gimnazijos mokiniams.

Filmo negavus, prašyti Vytautą. 
Vosylių paruošti spalvotų skaidrių 
montažą iš M.K. Čiurlionio gyvenimo 
ir kūrybos.

5. Rašytojas Jurgis Gliaudą yra 
parašęs 3 v. pjese “Čiurlionis”?, ši 
pjesė jau buvo vaidinta Amerikoje, 
Los Angeles lietuviams. Adelaidės 
lietuvių teatras “Vaidila” tikriausiai 
galėtų šią pjeset gauti ir suvaidinti 
sukakties proga mums.

6. Suruošti M.K. Čiurlionio piano
forte kurinių - sonatų, nokturnų. reči
talį. Neradus šiam rečitaliui lietuvio 
pianisto, būtų labai natūralu, pasi
kviesti svetimtautį, kad ir australą. 
Šį -rečitalį ruošti miesto, ar kurioj 
nors kitoje vietoje, tinkamoje salėje, 
pasikviečiant ir svetimtaučių. Čiur
lionis yra rašęs ir simfoninės muzi
kos, tačiau vargu ar mūsų kišenius 
įstengtų pasamdyti profesonąlinį 
simfoninį orkestrą. Simfoninę Čiur
lionio muziką galima būtų pademons
truoti iš plokštelių ar magnetofono 
juostos.

7. Visose kolonijose suruošti 
grandiozinį M.K. Čiurlionio minėjimą 
- akademiją^ įtraukiant vietines ir 
kitų kolonijų menines pajėgas.

Jau būtų pats laikas prašyti, 
mūsų chorus išmokti Čiurlionio rašytų 
dainų choralus ir jas padainuoti minė
jimo ^akademijos metu.

Šiuos visus renginius, skirtingo
mis datomis, pravesti mūsų koloni
jose 1975 metų bėgyje. Žodžiu,visus 
75-mety kultūrinius parengimus ir 
popietes skirti M.K. Čiurlionio 100 
m. gimimo sukakčiai pagerbti.

Visiems šiems reikalams įgyven
dinti reikalinga jau dabar organizuoti 
minėjimo komitetus, o iniciatyvos 
šiems komitetams organizuotų ir 
renginiams ruošti turėtų imtis šioje 
srityje patyrę kultūriniai vienetai, 
kaip Sydnėjaus “Plunksnos Klubas”, 
Melbourne M.K. Čiurlionio Diskusijų 
Klubas, Adelaidės Ateitininkai Sen
draugiai (Pasižymėję metinių litera
tūros vakarų rengimu), Newcastelio 
Diskusijų Klubas ir 1.1, ir t.t.

Visus šiuos komitetus koordinuoti 
turėtų Melbourne Komitetas, (įtrau
kiant į jį ir mūsų bendruomenės iš
rinktą kultūros ministeri), kadangi 
1974 metų pabaigoje Melbourne lie
tuviai rotacijos keliu perims Austra
lijos Liet. Bendruomenės vadovavimą.

Daugeliui gal atrodys, kad tam 
mes turime dar daug laiko, bet žinant 
mūsų kultūrinio gyvenimo sąlygaą, 
man atrodo, jo net per mažai.

Šios didelės sukakties minėjimo 
organizavimas labai daug išjudintų 
mūsų kultūrinį gyvenimą, įneštų į jį 
gyvastingumo ir užtikrintų lietuvybės 
tęstinumą, šie visi parengimai būtu 
tarytum tautinės rekolekcijos, kurių 
mes karts nuo karto esame labai 
reikalingi.

***

VELNIAS AR GEGUTĖ?

Gyvename šviesiausiame, skaid
riausiame, istorijoj dar nebuvusiame, 
amžiuje. Ne delbto, jog visur elektra 
yra. Visai ne! Ši amžių vadina švie
siu, nes jame esą viskas aišku nuo 
A iki Z. Žmogus jau prišiukšlino 
mėnulį, aplink Marsą sukinėjasi, 
mokslininkai kalba, buk tai ir Venus 
jau viliojančiai šypso . . . Bet tiek 
jau to, dėl to Marso; mums čia Žemė
je dalykai panėrė į tamsius neaišku
mus, kokių pasaulio istorijoj irgi 
nebuvo girdėta.

Dėl aiškumo pradėsiu nuo pra
džios, nuo įkūrimo (tačiau abejoju, 
ar bus aiškiau).

Dėl ko Dievui anuo metu prireikė 
pasaulio, sunku pasakyti. Faktas, 

kad Jis per šešias darbo dienas 
jį įkūrė. Paskutinę dieną sutvėręs 
žmones, vyrą ir moterį(net apsidžiaugė 
ir pasigyrė, kad labai gerai. Nepa- 
manykit, kad aš peikti noriu; nors 
gal Jis pats, nabagas, seniai . pirštus 
griaužiasi į savo kūryba žiūrėdamas, 
bet čia ne mano bėda. Žinote, jog 
Jis tuos pirmuosius labai greit iŠ 
Rojaus išvijo, o dabar matote, kokia 
“population explosion” tiedu padarė? 
Tačiau ir ta “explozija” man ma
žiausiai rūpi. Man ir daugeliui mano 
rūšies kolegų rūpi, kas esame mes? 
Kokios būtybės, išperos, ar vadinkit, 
kaip norit, nes mes nežinome. Iki 
šiol ir mes save laikėme žmonėmis.

Aš suprantu, kad jums nelabai 
aišku, bet turėkit kantrybės!

Mūsų neaiškumas paaiškėjo atsi
tiktinai per tokį revizijos raportą, 
aiškumo dėleii net dviem kalbom 
rašytą. Bet man ir vėl reikia pradėti 
nuo pradžios.

Viename pasaulio mieste yra 
tokia institucija, galit vadinti klubu, 
jeigu norit, kuriai priklauso apie 
pora šimtų narių. Mokėjom nario 
mokestį ir šiaip ką padirbėdavau. 
Kas šiaudą, kas šapelį, nešėm į 
vieną lizdą; dirbom, bendravom nešnai
ruodami ir netikrindami, ar kurio no
sis be . skylučių, ar kairės kojos 
vietoj ožio kanopa. Manėm, kad visi 
esame žmonės ir tuo neabejojom. Bet 
štai, vieną dieną iš giedro giedriau
sio dangaus lyg' perkūnas trenkė ir 
mus, kaip iš to patarlės kelmo, ėmė 
ir išspyrė. Dviem kalbom.

Kad, pagal revizoriaus opiniją, 
mūsų institucijos “state of affairs” 
rasta tvarkoj, mes nesijaudinom. 
Visada buvo rasta tvarkoj, net ir kai 
būdavo netvarkoj. Neatkreipėm dėme
sio ir i kažkokią "Qualification” 
dėl negauto atsakymo į laišką apie 
kokį tai “para 2 (b)”. Bala jo nemate; 
tikriausia paralis bus nario mokesčio 
nesumokėjęs. Mus pritrenkė “Ethical 
Matters”. Verste išvertė iš klumpių.

Kad problemas "relating members 
and committee” reikia spręsti už už
darų durų, bet ne spaudoj, su tuo 
pasiginčiję galėtume beveik sutikti. 
Spauda tegul dainuoja lopšines ir

PERTHO KRONIKA
Tautos šventės minėjime gilios 

mintys pasakytos, laike pranešimo 
S. Kuzmicko liks mums visiems ilgą, 
laiką musų atmintyje. Džiugu, kad 
ir jaunimas buvo nepamirštas ir duo
tas jam vaizdas apie mūsų tėvynę 
Lietuvą.

Rugsėjo 30 d. suruošta padėkos 
kavutė mūsų taut, šokių grupės moky
tojoms ir jų mokiniams. Komiteto 
pirmininkė savo padėkos kalboje 
išreiškė viltį, kad ir toliau mūsų jau
nimas su mokytojoms priešaky dirbs 
kilnų pasišventusį mūsų tėvynės 
gerovei darbą. Nors ir mažos buvo 
įteiktos dovanėles p. V. Miliauskienei, 
p. B. Kateivienei, p. V. Rapševicie- 
nei ir p. Stankevičienei (kurios ne
buvo), bet visi jautė gilią padėką už 
didelį nuveiktą darbą...

Buvo padaryta keletas pranešimų 
iš mūsų b-nės gyv. veiklos, o ypač 
buvo padėkota visiems tautiečiams, 
kurie be jokių priekaištų remia savo 
lėšomis b-nes komiteto veiklą.

Tikimės, kad daugiau atsiras 
mecenatų, kaip J. Miliauskas, kuris 
paaukojo $10.00 sumokėti už salę. 
Ačiū jam.

Rugsėjo 22 d. Petras Radzevi
čius atšventė 21 m. sukaktį jaunįmo 
būry.

Ateity laukiam daugiau subu
vimų, plokštelių muzikos ir didesni 
skaičių tautiečių... z

Zinys***

Taip buvo atšvęstos dviejų Emilijų 
varduvės. Ar galite atspėti kur ir kas? 

(Buvo rašyta “M.P.”)

iš babkavų lapų vainikėlius tegul 
pina; komitetai ir institucijos ne jų 
reikalas: Bet kada sako: “The mem
bers of the committee and the group 
as a whole should have enough 
concience to fine themselves 
accordingly to the damage they have 
done to the club” — to mums perdaug. 
Galvą kraipom ir pečius traukom ir 
kai kur pasikasinėjam, bet išeities 
nerandam. Kokias “damages” pada
rėm komitetas ir grupė “as a whole”? 
Kaip ir kiek sąžines sumobilizuoti 
savęs nubaudimui? Ar sąžines “to 
join the club” sukviesti, ar pavie
niui kankintis? Ne, tai neįmanoma. 
Virs žmogaus jėgų. Žmogaus?Skai- 
tykit toliau.' “The objects of this 
institution are quite clear and there 
is no need to explain in as much that 
the preliminary function of this club 
is to promote cultural, youth and 
sport acitivities involving human 
beings only” Še, tau, bobut, ir de
vintinės !

Mes galime kultūrą “promotinti” 
sportuoti ir jaunimo*' “activities” 
(nesvarbu kokias) judinti, bet kaip 
mes irodysim , kad esam “human 
beings”? Kad nesame šokančios 
meškos, nei Bremo miesto muzikantai, 
ar keiktis mokančios papūgos; tas 
matosi iš mūsų paviršiaus. “Human 
being” jokio įrodymo neturime, čia 
ne juokai! Paso neturime ir jei turė
tume, nebūtų įrašyta. Australai tokių 
dalykųneišmano. Verčiamės po senus,T 
dar DP laikų,archyvus. Perėjom ne 
vieną skryninga^ anais laikais; bet 
žmogaus įrodymo nerandame. Hitlerio 
kokia “Kennkartą” ar kokį “Arbeit- 
sausweiss’a” dar užtikę pelių ap- 
griauŽtose dėžėse, ieškome įrodymo, 
kad buvome “Mensch”; bet nėra, nors 
galą gauk! O gyvas juk į žemę nelįsi! 
Vienas džiaugiasi; sako, pavardę ir 
vardą turiu, neišvarys. Kitas netiki, 
kad gelbės, nes jo gimtajame Užpir- 
džių kaime buvę du šunes Brisiai ir 
abu‘buvo su pavardėm: vienas galinio 
Brisius, o kitas — bambizo, nes ir jų 
gaspadoriai turėjo vienodas pavardes'. 
Australiškų šunų metrikai tokie gar
bingi, jog mes su savo “pedigree” 
galim tik po krūmu listi. Vienas atsi
nešė apkasų, kasimo pažymėjimą, nuo 
karo pabaigos užsilikusį. Ant 'tauty
bės ir pilietybės “Freiwillige” 
didžiuliu štampu už štampuota. Manė 
apgausiąs ir tą "Freiwillige” gal 
žmogum palaikys. Nė bieso! Net 
labiau nusižmogino. Pietų Afrikos 
juodukui lengviau įrodyti, kad jis 
baltas, negu mums mūsų žmogystą. 
Čia mums juodu ant balto reikia įro
dyti, kad esam . . . Yes, yes, gerai 
tu sakai; nė velnias nei gegutė.

Reporte pridėta: “Your comments 
in due course will be appreciated”. 
Buvo, geri “commentai” buvo; sul
tingi, bet tokie “unappreciatable”. 
Redaktorius “neappreciatina”, nors 
ant laikraščio dar nėra “for human 
only” užštampuota.

Galų galiausiai, šitos "Bulos” 
užbaigoj jau lietuviškai pridėta: 
“Nario išbraukimas ir praradimas 
nario teisių”.

Tegul išbraukia. Tegul praran
dame nario teises, bet “human 
being?! . . . Ant “human being” tei
sių nepašvilpsi. O ką parodysi, kad 
toks esi? Jeigu net ir pats Dievas 
tokių kaip mes nesiteikė sutverti ir 
į Nojaus Arką nebuvome patekę nei 
poromis, nei po septynis. Pagal 
revisorių ir jo opiniją, atrodo, jog 
tik iš kelmo išspirti ir esame.

Tautybės neminėjo. Gerai. Vis 
šis tas, galima sakyti, asmenybė 
liko, kaip Užpirdžių-bambizo Brisiaus.

Valerijonas Lašas ***
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Aušros Vartai

ALD. PRIZGINTAITE

VILNIUJE

Atnešusi aš metų ilgesį 
paklojau Tau po kojom - - 
visas dienas ir tas naktis 
su neviltim tremties 
kaip žiedatedelveiso -- - -

Ar aš savo jaunystes juoką 
Tavo gatvėse — —
senai jau dingusį 
ieškojau — —
kuri nusinešė 
nuplaukę, laiko upės 
At ateities planai didingi 
pamesti tenai 
mane vyliojo
- - juos vėl surast svajojau?

Ne, ne tik pagarba ir meilė manyje 
tai Tavo praeičiai didingai 
mane vėl atvede .
prie Tavo vartų 
kaip vargingą pakeleivį. . .

1971 m.

LIETUVOJE
(Is Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos
Nr. 6.)

LTSR Švietimo Ministerijai
Lietuvos moksleiviu ir jų tėvų

Mes, moksleiviai ir tėvai, 
suprasdami mokyklos tikslus 
pareigas jaunajai kartai, dažnai 
viliame, nes moksleiviams teikiama 
ne tai, ko iš tikrųjų reikia, c

"Visuomenės* Mokslo” vadovėly
je rašoma: “Patriotizmas yra vienas 
geriausių žmogaus prigimties pasi
reiškimų ... Jis pasireiškia meile 
kraštui, kuriame gimėme ir užaugome, 
meile jo istorijai . . .” Kaip moki
niams pažinti Lietuvos praeitį, jei 
J. Jurginio “Lietuvos TSR istorija” 
yra trumpa - vos 100 puslapių - ir 
vienašališka, o A. Gaigalaitės ’‘Lie
tuvos TSR istorija (140 p.) pasakoja 
vien apie revoliucinį judėjimą* ir 
pokario metus? Tuo tarpu “TSR 
istorija” sudaro keturios dalys - viso 
650 puslapių. Todėl moksleiviai, daug 
žinodami apie Pugačiovą, Petra I 
ir kt., beveik nieko nežino apie gar
bingą Lietuvos, praeitį.

Pati didžiausia blogybė yra prie
varta mokiniams skiepijamas ateiz
mas. Kalbama, kad religija Tarybų 
Sąjungoje yra privatus reikalas, kaa 
TSRS Konstitucija visiems garantuoja 
sąžinės laisvę, bet gyvenimo prak
tika byloja kitką.

Religingi moksleiviai nekartą 
yra išjuokiami, barami už religinę 
praktiką; jų karikatūromis “puošiami” 
mokyklų sienlaikraščiai. Iš mokinių 
atiminėjami medalikėliai ir kryželiai. 
Kartais mokytojai tikinčiuosius moki
nius net iŠ bažnyčios išveda, pvz. 
laidotuvėse.

Religingi moksleiviai yra 
čiami kalbėti ir rašyti prieš savo 
įsitikinimus 
karikatūras, 
niauti rašomi dvejetai arba vienetai. 
Mokytojai verčia religingus mokinius 
stoti į ateistines organizacijas ir 
būrelius ir dėl to daugelis paskati
nami veidmainiauti. Dalis mokytojų 
panaudoja pamokas ateistinei propa
gandai. Ateizmas mokyklose ir už jų 
sienų skelbiamas, panaudojant net 
apgaulę, pvz. rodant ‘stebuklus’, pik
tai išjuokiant bei sąmoningai iškrei
piant katalikų tikėjimą.

Kartais elgesys mažinamas iki 
patenkinamo vien už lankymąsi į 
bažnyčią. Į charakteristikas Įrašomi 
religingų moksleivių įsitikinimai ir 
tuo apsunkinama jiems‘įstoti į aukš
tąsias mokyklas.

Moksleiviai dažnai turi atsakyti 
į religinius įsitikinimus liečiančius 
anketų klausimus. Mums nesųpran-

gerai 
bei 

nusi-

sąžines? Dalis moksleivių, nenorė
dami atskleisti savo įsitikinimų, veid
mainingai atsako į tuos klausimus. 
Kam tai naudinga?

Paminėjome tik kai kuriuos moks
leivių sąžinės prievartavimo atvejus, 
bet ir jie verčiami manyti,kad tarybinei 
mokyklai labiausiai rūpi ne mokymas 
ar auklėjimas, o subedievinimas. 
Toks “auklėjimas” griauna mokyk
los autoritetą, o mokiniams daro neati
taisomą žalą.

Mums jau nusibodo prievartinis 
subedievinimas ir tai iššaukia reak- 
cijat - nusigręžimą nuo jėga peršamų 
idėjų. Kodėl šitaip elgiamasi mokyk
lose, jei TSR Konstitucija skelbia 
sąžinės laisvp?

Todėl mes prašome Švietimo 
Ministeriją užkirsti kelią šiems žalin
giems reiškiniams mokyklose, kad 
niekas moksleiviams nekliudytų są
žinės laisvės.
1973 m. kovo mėn. (14284 parašai moks- Lietuvos Bažnyčią”. Aprašo įvairius 
leivių pasirašė apie 25 procentai) mažesnio ir didesnio masto persekio

jimus ir trukdymus tikintiesiems 
praktikuoti savo tikybą. Įdeda Arki
vyskupo T. Matulionio nuotrauką, ap
rašydamas jo ištrėmimą į Sibirą ir 
kančias. Pažymi, kad informacijos 
gautos iš italų kalba Eltos.

***

***

Religijų Reikalų Tarybos _ Įgaliotiniui 
A. Tumėnui Lietuvos tikinčiųjų

PAREIŠKIMAS
1973 kovo 1 laikraštyje “Gim

tasis Kraštas” skaitėme vyskupo 
R. Krikščiūno pareiškimą:

Katalikai Lietuvoje leidžia 
knygas. Neseniai 
'Romos Katalikų 

Lietuvos Vyskupijoms”, 
“II Vatikano Susirinkimo 
ir kitas knygas. Štai, 

spaustuvės dažais tebekvepia
Sven-

sau reikalingas 
atspausdinome 
Apeigyną 
“Maldyną”, 
Nutarimus” 
dar 
labai reikšmingas leidinys - 
tojo Rašto Naujasis Testamentas”.

„ Mes, tikintieji, panorome įsigyti 
“Šventąjį Raštą”. Deja, vietos kuni
gai mums paaiškino, kad jo gavę tik 
po kelis ar keliolika egzempliorių - 
maždaug 300 tikinčiųjų po 1 knygą... 

Jei katalikai Lietuvoje leidžia 
sau reikalingas knygas, tai kodėl 
pokario metais neišsileido pačios 
reikalingiausios knygos - katekizmo? 
Kodėl “Šventojo Rašto” buvo išleis
ta tik 10.000 egzempliorių? Kodėl 
mes savo akyse nematėme *‘II Vati
kano Susirinkimo Nutarimų”, nega
lėjome gauti “Maldyno”, nors malda
knygę privalo turėti kiekvienas 
katalikas? Maža to, kodėl, patys ne
gaudami “Švento Rašto”, girdime, 
kad kažkas jo tūkstančius egzemplio
rių siunčia užsienio lietuviams? Ne
jaugi mums reikės gimines užsienyje 
prašyti, kad prisiųstų Lietuvoje iš
spausdintą “Šventąjį Raštą”?

Kadangi mums paaiškėjo, kad 
religines knygas labai mažais tira- 

___ ... .žais leidžia ne katalikai, bet, vysku- 
tama, kodėl prievarta braunamasi į pui prašant ir Jums, Įgaliotini tarpinin-

ver-

piešti antireligines
Atsisakiusiems veidmai-

Ilgamečiu! Sydnejaus Lietuvių Klubo nariui

ANTANUI ŠARKAUSKUI >
staiga mirus, jo liūdinčią žmoną, sūnus ir visus artimuosius giliai
užjaučia

Klubo Valdyba

kaujant, tarybinė valdžia, todėl pra
šome pasirūpinti, kad butų_ leista 
pakartotinai išspausdinti “Šventąjį 
Raštą”, ir “Maldyną”, kurių pakaktų 
kiekvienai katalikiškai šeimai įsigyti 
bent po vienų egzempliorių. Be to, 
prašome leidimo išleisti plačiam kate
kizmui. Priešingu atveju mums bus 
sunku patikėti bet kokiomis kalbo
mis apie reikalingiausių 
knygų leidimą^ Tarybų 
1973 m. kovo men. 
(16498 parašai) ***

katalikų 
Amore“

8 atspausdino ilgoką 
pavadintą “Sistematiškos

katalikiškų 
Lietuvoje.

laikraštis 
š.m. rugsėjo

Urbanijos 
“La Voce Del 
laidoje Nr. f 
straipsni, pavadintą “Sistematiškos 
ir progresyvios pastangos užsmaugti T iotmTnc Do rjnTTiri o ” A o o i

Festivalio

"ŽILVINAS” IR "LITUANIA” 
ADELAIDĖS FESTIVALIO TEATRE

Mūsų tauta yra garsi savo liau
dies menu, ypatingai savo puikiais 
šokiais, dainomis, rūbais.

Šokių ir dainų meną garsinam 
įvairiu koncertų - pasirodymų progo
mis. f?į kartą, rugsėjo 21 - 22 dieno
mis, “Gerųjų Kaimynų” pastangomis, 
tautinių šokių, dainų ir liaudies meno 
švente (“Hands across the World”) 
vyko naujame Adelaidės
Teatre. Tenka džiaugtis, kad mūsiš
kiai turėjo progos net 
(šeštadienį 2 vai. p.p. ir 8 vai. vakare) 
pasirodyti. Puiki scena, geras apšvie
timas, retai gera akustika ir pats 
teatras, manau, ne tik žiūrovus, bet 
ir pačius šokėjus nuteikė šventiškai. 
Tai buvo puiki tautinio meno šventė! 
Vos įėjus į teatrą, atsiduri parodoj, 
kur kiekviena dalyvaujanti šventėj 
tauta turi savo liaudies meno stalą. 
Mūsų stalas, atkreipe,s lankytojų dė
mesį, neperkrautas, skoningai su
tvarkytas. P; Algis Bernaitis vos 
spėja suktis su paaiškinimais į. duo
tus užklausimus. Apžiūrėjus parodą, 
apsirūpinau programa. Viršelis iš
kart šiltai nuteikė mane, pamačius 
Irenos Bielskytės ir Romo Vieraičio 
apybraižas, o paskutiniam puslapy 
ir nuotrauka tilpo. Atrodo, “Žilvi
nas” jau nesvetimas vardas australu, 
adelaidiškių tarpe. įėjus į salę, su
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du kartus

didele įtampa laukėm mūsų grupės, 
kuriai vadovauja Rūta - Zita' Bielsky
tė, pasirodymo. Staiga girdžiu prane
šimą, kad pasirodys lietuviai su 
3-mis šokiais. Apibudina šokius. 
Milžiniška užuolaida iš lėto kyla, 
atskleisdama mėlyną dangų su bal
tais debesėliais. Scena gili - gili - 
net ligi jūros . . . Pasigirsta tranki 
dviejų akordeonų grojama “Rugučiai” 
meliodija. Tai Irena Paškauskaite 
- Pulic su savo vyru groja iš peties. 
Jų meliodijos suvilioti šokėjai links
mai įšoka į sceną. Grupė šviesi, 
giedri, linksma. -Ir jų taip daug, kad 
net miela žiūrėti. Tą margaspalvę 
šokėjų _ grupę publika sutinka ploji
mu. Šokis seka šokį: Rugučiai, 
Blezdingėlė, Malūnas. Visi šokiai 
atlikti be jokios klaidos - niekas 
nepasimetė tokioj didelėj, erdvioj 
scenoj, niekas nepabūgo pilnutėlio 
teatro žiūrovų. Jiems šokant, girdė
jau aplink sėdinčius gražiai atsilie
piant apie mūsų šokius, šokių išpil
dymą. Grupė tikrai gerą įspūdį paliko, 
nes net užuolaidai nusileidus publika 
vis dar plojo. (Įsivaizduoju, kaip 
vadovei Rūtai buvo smagu matyti 
savo darbo vaisius).

Sekant koncertą. diena* ir vakare, 
išryškėjo, kad žiūrint iš viršaus, 
mūsų šokiai daug gražiau .atrodo, nes 
aiškiai matosi šokio brėžinys, perė
jimai ir pan. Šokiai tiek dieną, tiek 
vakare, tikrai buvo gerai išpildyti. 
Grupė save gražiai reprezentavo ir 
už tai jiems reikia pasakyti “valio”. 
Belieka linkėti, kad ir toliau jie taip 
gražiai dirbtų ir garsintų mūsų liau
dies šokius, kaip iki šiol. (Teko 
neoficialiai išgirsti, kad Rūta ruo
šiasi greit pasirodyti su naujais 
šokiais. Laukiam!).

Vakare, pirmąją programos dalį 
užbaigė “Žilvinas”, o po pertraukos, 
antrąją koncerto dalį atidarė mūsų 
“Lituania” choras, vadovaujamas 
p. Rūtos Kubiliutės. Choras pasirodė 
su trimis dainomis: Dainelė apie 
tiltą, Malūnėlis ir Joninių Daina. 
Dainos nuskambėjo gražiai, darniai. 
Mano nuomone, pasirinktas dainas 
choras atliko pajėgiai. Choras taip 
pat labai gražiai atrodė.

Per abu koncertus mūsų šokėjai 
paliko gerai susišokusios grupės 
vaizdą. Net ir p. Janis Gulbis, kuris 
buvo šio festivalio vyriausias direk
torius, besidalinant įspūdžiais po 
koncertų, nepagailėjo komplimentų 
R. Bielskytės vadovaujamai grupei. 
Festivaly dalyvavo 23 tautinės grupės.

m 8 Iš Adei. Žinių'***
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JAUNĖS FINALUOSE

Adelaidės jaunės iki 18 - kos 
metų krepšininkės užbaigė sezoną 
ketvirtoje vietoje. Viso turėta 21 
rungtynės. Iš jų laimėta 17 ir pra
laimėta 7. įmesta per šias rungtynes 
574 taškai/ Priešininkės i, mūsiškių 
sąskaitą. Įmetė, 420 taškų. Mūsiškių 
komanda pelnė viso 226 baudas. 
Varžovės padarė 228 prasižengimus 
prieš mūsų komandą. Vyties komandai 
taškus laike sezono pelnė'.
I. Rupinskaitė 190. R. Rupinskaitė 
110, J. Staugaitė 96, S. Visockaitė 
su L. Jaunutyte po 57, R. Paškevi
čiūtė 14, R. Sholze 10 ir P. Molnar 
8. Bendra taškų suma skiriasi nuo 
aukščiau duotos dėl turėtų vadinamų 
“forfeits” (laimėjimai be rungtynių).

Ketvirčio finalus teko žaisti su 
West Torrens komanda. Tikėtis su 
šia komanda laimėjimo buvo sunku. 
Ypatingai kada pagrindinė Vyties 
žaidėja Regina Rupinskaitė kelintas 
rungtynes žaidė su sužeista koja. 
Visgi mūsų jaunės parodė puikų ko
vingumą. Žaista buvo gerai, bet prie
šininkių didesnis patyrimas ir dides
nis atsarginių skaičius nulėmė laimė
jimą. Pralaimėta 40 - 58 (14 - 23). 
Taškus Vyčiui pelnė: I. Rupinskaitė 
14, J. Staugaitė 10, R. Rupinskaitė 
7, L. Jaunutyte 6 ir S. Visockaitė 3.

Užimta vieta reikia būti paten
kintiems, kadangi komanda dar jauna 
amžiumi. S. Visockis įdėjo daug dar
bo treniruodamas. Komanda turi gerą 
bruožą - kietą asmenišką gynybą. 
Neblogi kamuolio perdavimai. Reikia 
kaip kurioms^ žaidėjoms tobulinti 
driblingą, ypač su kaire ranka. Norė
tųsi taip pat matyti greitesnių prasi
veržimų ir aštresnio žaidimo po 
krepšiu.

Vasaros sezone ši komanda tikrai 
padarys gera žingsni Į priešakį.

B.N.***
IŠTRAUKA IŠ JONO BULIONIO 
LAIŠKO ANTANUI LAUKAIČIUI

Dabar norėčiau plačiau sustoti 
apie mūsų krepšininkų išvyką i Europą. 
Vakar su tavo laišku gavau ir “M.P.” 
numerį, kuriame Šoliūnas aprašo, kur 
keliaus, kaip žais ir nevykę prana
šavimai, nors ir humoristiniai, bet 
man jie visiškai nepatiko. Vėlieii 
matysi “Drauge” ar “Dirvoje’į jo 
gražbylystę, o naujadarų tai ir Čika
gos Kožėnas gali iš jo pasimokyti. 
Pačius rezultatus iškreipė ir “T.Z.”, 
bet aš bandysiu apšviesti daugiau 
apie mūsų rinktinę, ir jos priešus. 
Tai grynai mano nuomonė, gal kiti su 
tuo nesutiks, o ypač Qrybas, Soliū- 
nas ir kiti rengėjai iŠ Čikagos. Rink
tinė buvo sudaryta Detroite laike 
paskutinių žaidynių, priedo paimtas 
Baškauskas, kuris ir dabar F.A.S. 
K-ui nepriklauso. Sakys su Palu
binsku įstojo į Lituaniką ir taip 3 
žaidėjai‘ padėjo suklijuoti rinktinę. 
Dabar apie rinktinę: Puidokas (Cent
ras išviso 192 taškai), Modestas 
puolėjas (182 tšk.), Baškauskas puol. 
(179 tšk.). Palubinskas gynėjas 
(320 tšk.), Sakys gynėjas (78 tšk. jis 
žaidė tik 6 rungtynes, susižeidė žaiž- 
damas su belgų komanda.) Šie penki 
vyrai sudarė komandą, o likusieji - 
statistai. Prieš važiuojant man atro
dė, kad Gineitis, Varnas, Jesevičius, 
Čekauskas, bus neblogi pakaitai, bet 
praktika parodė kitaip. Toliau apie 
taškų medžiokle, kad galėtum susi
daryti tikresnį vaizdą. Jesevičius 
67 tšk., Varnas iš 10 rungtynių 80 
tšk. (važiavo patraukęs kojos gyslą 
ar pan.), Mažeika (jaunius) 66 tšk.,’ 
Baris 43 tšk. Miniotas 2 tšk., Kalnę- 
vičius 42 tšk. Gimeiitis 38 tšk., Če- 
kąuskas 16 tšk., Puidokas, Mažeika 
(Čikaga - jauniai), Miniotas, Kakne

“D A I N 0 S” CHORO METINIS KONCERTAS
DRAUGE DALYVAUJANT IR NEWCASTLE LIETUVIŲ CHORUI 

LAPKRIČIO 17 D. 7 VAL. VAK. 15 PARK RD., AUBURN
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P OBTAIN IŠ KREPŠINIO RUNGTYNIŲ. PO 
EUROPĄ
Mes čia spausdiname 

S. Amerikos Lietuvių Krep
šininkų išvykos į Europą 
pasekmes ir J. Soliūno apra
šymų ištraukos iš “Draugo”.

vičius (Toronto) antrasis tik iš jaunių 
išėjęs, o Miniota kuris buvo su Dir
venio komanda Lietuvoje turėjo būti 
suspenduotas ir apie bet kokį važia
vimą negalėjo būti ne kalbos. Bet 
reikėjo gauti pinigų iš Kanados. Aš 
griežtai tai visai išvykai nepritariau 
ir Hamiltonas neprisidėjo nė dolerin
iai. Grybas, Barius užpyko, bet aš 
savo nuomonės nepakeičiau, taip ir 
liko.

Dabar truputį apie priešus. Grybo 
pasakymas, kad žaidėme pries geriau
sias Europos komandas, ne visiškai 
pasitvirtino. Gisser 75:73, vice- 
meisteris savo zonoje - pralošė. 
Stuttgart - klubas, be aiškios vietos 
lentelėje 92-56, išlošėm. Alzaso rink
tinė 114:78 pajėgumas neaiškus, skam
ba gerai - rinktinė. Toliau Grybo is"- 
dirbta markė Prancūzijoje gavo stip
resnius priešus Berck) Prancūzijos 
meisteris) du kartu pralošė 94:88 ir 
96:92. Belgijos vicemeisteris pra
lošė 96:92, vėliau vėl prancūzai duo
da net savo rinktinę, pralošiam 
78:75, išlošiam prieš Monako Il-ly- 
gos meisterį 107:86, vėliau turnyras 
Italijoje, pralošiam Kanados stu
dentų olimpiniai rinktinei , 2 goriau
siems išvykus namo.

Šoliūnas vis mini rinktines, bet 
jos buvo grįžtančios iš Maskvos stu
dentų olimpijados 86:79. Italija už
deda 84:72 ir silpnutė Austrija ir 
ta sutvarko mus 94:89, taip mūsų aš
tuntasis stebuklas ir Co. įstengė užim
ti 4-tą vietą iš keturių komandų. 
Kaip tas atrodo. Toliau Lions vice
meisteris užtrauks 30 tšk. viršaus. 
106.76 atsigriebiam Šveicarijoje 
(neaiškus klubas) 90:75. Ir vėl turny
ras Mulhause (Grybo šventovė) atsi
revanšuojame pries' Genevą 99:88 
ir trečią kartą Berck paguldo mus ant 
menčių 95:80, įrodymas kas stipresnis. 
Prancūzai mandagūs savo spaudoje 
parašo, kad turime gerų prospektų, 
padirbėję galime tapti gerais krepši
ninkais, o mes galvojome, kad mes 
vežėm krepšininkus, pamokyti euro
piečius to meno ir įrodyti, kad lie
tuviai vis dar dominuoja pasaulyje 
šiame sporte. Po Grybo išdirbtos 
markės, lietuviai buvo gražiai priimti 
Prancūzijoje, bet kitur bendros vaka
rienės su vietiniais sportininkais 
neturėjo. Po šių gastrolių mums rei
kia žiūrėti į New Gvinėją, New Zelan
dija, ir kitus panašius kraštus gastro
lėms.

Taigi Mulhause turnyre užėmėm 
2 vietą iš 4 komandų. Po to pakelti 
komandos prestižui sulošta su Mul- 
haus priemiesčio komanda ir rungty
nės laimėtos 92:75 Bendras rezul
tatas 16 rungtynių žaista 10-6 priešo 
naudai. Pagal Šofiūną ir Grybą daug 
rungtynių nulėmė, teisėjai ir nesėk
mės. Mano nuomone, tai nulėmė netu
rėjimas komandos - 5 žaidėjai ir 8 
statistai, negalėtų laimėti nei Austra
lijoje. (NeužsigaukiQ.

Kartu su jais važiavo 32 ekskur
santai, kurie apkeliavo daug miestų, 
bet nieko gero nematė, nes autobuse 
tekdavo prasėdėti po 12-14 valandų. 
Aišku tas atsiliepė ir į mūsų krepši
ninkus. Tinklininkėms sekėsi geriau, 
jos ir jų rezultatai išėjo su pliusu. 
Po ranka neturiu ganėtinų rezultatų, 
bet berods 10 laimėjimu, 2 pralaimėji
mai ir vienos lygiomis. Tinklinio 
gastrolių nesekiau, todėl negaliu aš 
apie jas painformuoti.***

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ KREPŠI
NINKŲ IŠVYKOS Į EUROPĄ 

PASEKMĖS
1. Lietuviai — Giessen MTV

1848 (V) 73:75
2. Lietuviai — Stuttgart

Moeridgar (V) 92:56
3. Lietuviai — ASS Stras

bourg (P) 114:78
4. Lietuviai — AS Breck

(P. meisteris) 79:97
5. Lietuviai — AS Breck 88:94
6. Lietuviai — Brugge (Belg.) 92:96
7. Lietuviai — Prancūzijos rink

tinė (Paryž.) 75:78
8. Lietuviai — Monaco 107:86
9. Lietuviai—Kanada

(turn. Romoje) 79:86
10. Lietuviai — Italija

(turn. Romoje) 72:84
11. Lietuviai — Viena

(turn. Romoje) 89:94
12. Lietuviai — Lyon (P) 76:106
13. Lietuviai — Friburg

(Šveicarijoj) 85:70
14. Lietuviai — Giessen

MTV 1848 99:87
15. Lietuviai'— Berck 80:95

Iš viso sužaista 15 oficialių rung- 
tinių, iš kurių laimėta 5, pralaimėta 
10. Daug rungtynių pralaimėta ne
žymiu skirtumu. Be to, tekdavo žais
ti ir nepalankiose sąlygose. Kartais 
tekdavo kovoti ne tik prieš žaidėjus, 
bet ir prieš teisėjus. Ypač gerai lai
kytasi prieš valstybines Prancūzijos, 
Kanados ir Italijos rinktines. Sun
kiau buvo kovoti prieš atskiras ko
mandas, nes jose žaidžia daug ame
rikiečių. A. S.

E. A<odesTas

Su sportininkais per Europą (10)

Rugsėjo 7 dieną moderniame 
Udinės sporto stadijone (tai lig- 
šiol matytas Europoje gražiau
sias ir geriausias krepšinio sta- 
dijonas, talpinąs apie 6000 žiū
rovų) išsirikiavo ketvertas ko
mandų: Kanados ir Italijos olirr 
pinės rinktinės, mūsų rinktinė 
ir Vienos sporto kiubas (atrodo, 
kad Rumunijos olimpinė rinkti
nė netikėtai “susirgo”, ar tai tik 
ne dėl mūsų dalyvavimo?). Po 
visų keturių himnų mūsų rink
tinė išbėgo — gal būt, geriau 
tiktų sakyti “išėjo keturpėsti” 
— kovai prieš kanadiečius. Beje 
pirmą kartą po daugelio metų ir 
vėl mūsų trispalvė pakilo euro
piniame sporto stadione. Tik 
gaila, kad šita reta proga buvo 
mūsų rinktinės pernelyg kuk
liai atšvęsta. Mat, aikštėje gavo
me pylos. Kanados rinktinė par
klupdė mūsų vyrus 86:79 ( 46; 
31). Gaila, bet turime prisipa
žinti, kad šiam pralaimėjimui 
jokių, absoliučiai jokių pasitei
sinimų negali būti. Teisėjai — 
italas ir graikas — buvo be

E. Palubinskas 

priekaištų. Buvome pailsėję ga
na gerai. Gal būt, net per gerai, 
nes mūsų vyrai šitas rungty
nes... pramiegojo. Nieko dau
giau.

Rungtynes kanadiečiai pradė
jo pietietiškai: su azartu ir grei
čiu. Mūsų rinktinė atrodė kaip 
be kojų ir be rankų, niekas ne
judėjo, o sviediniai slydo per 
rankas, kaip silkės ant išparda
vimo.

Štai jau prabėgo trys (!) mi
nutės, o mes dar nė vieno taško 
nesukombinavome! Tikėsit . ar, 
per pirmąsias 8 minutes mūsų 
šauliai tejšovė tik du krepšius. 
Ponai, su tokiu pištalietu tai nė 
j kluono duris nepataikysi.

Užtat kanadiečiai — kaip vi
jurkas. Jų visur pilna, jie meta 
mūsiškiams krepšius glėbiais ir 
gina savo tvirtovę, lyg vanagai. 
Pasekmė tiesiog neįtikinėtina:; 
10:2, 20:4, 30:12, 38:22, 42:26 
ir pagaliau, ačiū Dievui, kėlinys 
baigiasi kanadiečių 46:31 pir
mavimu.

Tai buvo baisiausias krepši
nio kėlinys bet kokį, bet kada 
aš esu matęs mūsuosiuose. O 
kad kėlinys buvo neeilinis liu
dijo ir tai, kad Varnas už pen
kias baudas paliko aikštę dvy
liktoje minutėje! Neįtikėtina, 
bet tiesa.

Bent jau ligšiol mūsų išvyko
je mes dažniausiai laimėdavo
me pirmąjį kėlinį, o antrame 
mūsų vyrus nukaudavo teisėjai 
vienašališkomis baudomis. Šį
kart buvo atvirkščiai. Rinktinė 
pralaimėjo skandalingu skirtu
mu pirmąjį kėlinį, o antrąjį iš
traukė 48:40.

Išvada labai aiški ir papras
ta: kai norima — tai galima. 
Bet jei nėra noro, tai tada ne
bėra ir jėgų.

O kad jėgų mes turėjome su 
kaupu, "tai ką rinktinė pade
monstravo antrame kėlinyje. 
Tiesa, iškart Kanada pajėgė 
skirtumą išlaikyti, bet mūsiš
kiai puikiu Palubinsko šaudymu 
skirtumą nuolatos mažino ir li
kus penketai minučių kanadie
čiai tepirmavo tik 78:67. Nuo 
čia mūsų vyrai žaidė kaip liū
tai, bet pirmojo kėlinio kana
diečiams atiduota pasoga buvo 
perdidelė ir laiko nebeliko iš
spausti pergalę. Tokiu būdu 
rinktinė pati prašvilpė taip 
mums būtiną laimėjimą.

Taškus prieš Kanadą rinkti
nei pelnė: Palubinskas — 28, 
Puidokas — 12, Baškauskas—8. 
Mažeika — 8, Modestas — 6, 
Gineitis — 6, Kaknevičius — 4, 
Jesevičius — 4, Čekauskas — 3, 
Varnas — 0.
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NAUJAS KARAS

(Atkelta iš 1 psl.)
kova buvo politinė, kova 

tarp nuo seno laiko įsikurdinusių 
krašte gyventojų ir svetimšalių įsi
brovėlių, kurių tikslas anuos nušalinti.

Pirmo pasaulinio karo pradžioje 
Palestinoj žydų procentas jau buvo 
apie 14%. Tačiau šio karo laikotarpy
je ir tuojau po karo krašte įvyko la
bai reikšmingų įvykių ir pakitimų. 
Arabų sritis į rytus nuo Suezo kana
lo valdė turkai (įskaitant ir Palestinų). 
Mekos šerifas Huseinas, arabų judė
jimo vadas, ėmėsi iniciatyvos nusi
kratyti turkų valdžia. Jis pradėjo 
pasitarimus su britų atstovu Kaire 
Lord Kitchener, o vėliau su ši pa
keitusiu McMahon - ar gali arabai 
tikėtis britų paramos t savo tikslų 
siekdami. Turkijai tapus sąjungi
ninke Vokietijos, Huseimui pavyko 
susitarti su britais ir McMahon jam 
pranešė, kad britų vyriausybė priiman
ti arabų sąlygas. Arabai, vadovau
jami Huseino ir dalyvaujant britų 
Lawrence of Arabia, sukilo pries' 
turkus, užėmė eilę vietovių, sprog
dino turkų susisiekimo linijas - gele
žinkelius, tiltus ir, tikėdamiesi savo 
krašto laisvės atstatymo, mirė už ja, 
ir už britų interesus.

Tačiau tuo metu, kai arabai kovo
jo ir mirė, britai: 1) davė labai 
slaptai žydams pažadą (Balfouro 
deklaracija 1917), kad, karui pasi
baigus į Palestinoj bus įsteigtas jų 
tautinis židinys: 2) britai ir prancūzai 
slaptai pasirase vad. Sykes - Pico 
susitarimą dėl arabų žemių pasidalini
mo itakos sferomis (Sirija, Irakas, 
Lebanonas); 3) britai slaptai susi
tarė su prancūzais, kad Palestinoje, 
kol gyventojų santykis susinormuos 
(kol įvažiuos pakankamai žydų), bus, 
Tautų Sąjungai pritariant, įsteigtas 
britų „mandatas. Taigi įvyko arabų 
tautos, liejančios kraujų už savo 
laisve ir sąjungininkų interesus, 
slaptas išparceliavimas. Arabams 
pareiškus norą siųsti savo atstovus 
į Paryžiuje prasidedančią taikos kon
ferenciją, atstovai britų buvo suimti 
ir išsiųsti į Maltos salą. 1920 m. 
Hemo konferencijoj Palestina nutarta 
perduoti britų mandatui. Pietų Afri
kos min. pirm. Smuts, rengdamas 
mandato projektą, aiškiai pabrėžė, 
“Palestinai negali būti leista bet 
kokia autonominė valdžia, iki žydai, 
britams globojant jų imigraciją, joje 
sudarys daugumą. Dabar jau buvo 
viešai einama prie žydų imigracijos 
didinimo. Britams mandatą vykdantį 
žydų imigracija padidėjo, ypač juos 
Vokietijoje spaudžiant,,per metus iki 
60,000. Neoficialiai, britams “nema
tant”, jų įvažiuodavo daug daugiau.

1944 m. žydai įsteigė Palestinoje 
savo brigadą, inkorporuotą į britų 
pajėgas, ir tūkstančiai žydų gavo 
karinį apmokymą. Antroji organizaci
ja - Hagana - buvo įsteigta savisau
gos reikalams, ji turėjo ir slaptą 
teroro skyrių. J.A.V. prez. Trumanas 
ragino britus įsileisti į Palestiną 
(iš pabėgėlių) 100,000 žydų, o britų 
Labour Party valdžia, tada dar tik 
laimėjusi rinkimus, ėjo toliau - ji 
priėmė" rezoliuciją įsileisti į. Palesti
na neribotą žydų skaičių, o “arabai 
turėtų būti paskatinti, žydams atvy
kus, išsikelti kitur”.

Arabų susijaudinimas ir pasi
piktinimas apėmė visų kraštą, kilo 
su britą ir žydų daliniais susirėmimu, 
ir perėjo į atvira sukilimą. Kovų metu 
žuvo ir britų ir žydų, bet ypač daug 
arabų, kurie neturėjo tokio karinio 
pasirengimo. Daugelis arabų vadų 
buvo suimti ir karo lauko teismo 
sprendimais pakarti. Po šių įvykių 
žydai pasijuto krašto šeimininkais ir 
Hagana pradėjo vykdyti teroro aktus 
ne vien prieš arabus, bet ir prieš 
britus, kad greičiau atsisakytų man
dato. Hagana vadovai pifiilieji iš Jo 
sprogstamuosius laiškus, nuo korių 
žuvo britų karininkų. Buvo s 
d in tas karaliaus Dovydo vieš b* t is, 
pare ikaia vąs aukų, daugiau.-s i.

.. fJF i ’ ■■ - - - ‘

(Nepriklaūboinyb^ 'laimėjus, Hagana 
vadovai buvo apdovanoti ordenais ir 
apskelbti didvyriais).

Britų pade'tis pasidarė' nepaken
čiama ir 1948 m. gegužes mėn. 15 d. 
jie atsisakė mandato. Kelioms valan
doms pries' nustatytą laikav žydai 
paskelbė nepriklausomo Izraelio vals
tybės įsteigimą. Beveik tą pat mo
mentą prez. Trumanas J.A.V. vardu 
naują valstybę pripažino de facto ir 
de iure. Sekė eile kitą valstybių.

Prasidėjo karas, jį sekė JTO 
pasiūlytos paliaubos, vėl karas. Po 
numalšinto ankstesnio sukilimo arabai 
buvo nusilpninti ir galutinoj išdavoj 
buvo žiauriu būdu, naudojant terorą, 
išvaryti iš Palestinos, jų žemė, na
mai žydų nusavinti. Daug arabų buvo 
išžudyta. Spėję išbėgti, įsikūrė greti
mose arabų valstybėse,, kur nežmo
niškose sąlygose - iš skardos suirtose 
būdose, be higienos sąlygų, be svei
katos aprūpinimo, pusbadžiu kenčia 
tremtinių vargą, bet ir ugdo savyje 
pagiežą ir kerštą, kuriuos perduoda 
savo vaikams. Jie laukia valandos, 
kada grįš į savo žemę. Patirtos ne
teisybės, vargas, paniekinimas išugdė 
juose nepermaldaujamą keršto jausmą, 
pasireiškiantį irgi teroro, lėktuvų 
užgrobimu ir pan. veiksmais. “Tai 
darydami”, pareiškė vienas Pales
tinos Laisvinimo fronto vadų, “mes 
verčiame atkreipti pasaulio dėmesį 
į. mūsų skriaudas. Kitaip nieks mūsų 
neklauso”.

Arabai, nors ankstesnių okupa
cijų suskaldyti ir gyvena įvairių 
valstybių vardais, jaučiasi esanti 
viena tauta, jungiama tos pat kalbos, 
tos pat kultūros. Nors dažnai jie nesu
taria tarp savęs, bet juos jungia vie
nas tikslas - kovoti už prarastą žemę.

Dabartinis karas, prasidėjęs 
pries porą savaičių, yra netolimos 
praeities įvykių išdava. Jis prasidėjo 
arabų žemėse, Izraelio užimtose prieš 
šešerius metus (1967) Egiptiečiai pa
siekė laimėjimų Sinajaus pusiasalyje, 
bet šiauriniame fronte, po sirijiečių 
narsios pradžios, frontas persimetė į 
jų senąją teritoriją. į karą viena po 
kitos-įsijungia kitos arabų valstybės. 
Izraelis viešai remiamas amerikie
čių, bet nors mažiau skelbiama, ara
bus aprūpina sovietai. Karo veiksmai 
labai aršūs, tokios motorizuotų dalią 
ir lėktuvų koncentracijos nedažnai 
pasitaikydavo ir II pas. karo metais. 
Svarbus šiame kare veiksnys galįs 
būti žibalas, kurio dauguma šiuo metu 
gaunama arabų kraštuose. Daug kur 
jau dabar pradedama įvesti suvaržy
mus.

Praėjusi sekmadienį Izraelio 
min. pirm. Goldą Maier pareiškė: 
“Mes turim laimėti, nes mes turim 
gyventi”. Iš arabu pusės nemažesniu 
ryžtingumu pareiškiama, kad ši kova 
esanti šventa kova, nes ji einanti uz 
arabų žemę, už jų broliams padarytas 
ir daromas skriaudas ir paniekintą 
teisingumą.

J. SI.
***

PADĖKA
Sydne jaus ^Lietuviu Klubo nariui 

p. Algirdui Žiliui už padovanotą 
Klubo bibliotekai “Lietuvių Encik
lopediją ’, 36 tomus, reiškiame
nuoširdžią padėką.

Klubo Valdyba
***

PADĖKA
Sydnejaus Lietuvių Klubo nariui 

p. Antanui Statkui už atliktą darbą 
įrengiant knygoms lentynas Klubo 
bibliotekos - skaityklos patalpose, 
tariame nuoširdžią padėką.

Klubo Valdyba

ŽMONĖS IŠ ANAPUS
Spalio ~ <■’ Baku mieste prasideda Ast

ronautų - jtautinis kongresas. Jame da
lyvaus ap. 1000 rusų mokslininkų. Britų 
kompiuteri ekspertas •tu’innv L: v. on 
padu- praneš<- -,c Amus 
erdve.-.e. Jo nuo: : ;e.
niau skrieja sa> : ’ -
žvaif-žd; :. . -

Vilnius -
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TARPTAUTINIS FESTIVALIS
Spalio 10 d. Melbourne Lakeside 

High School vadovybė suorganizavo 
tarptautinį, festivalį, kuriame daly
vavo ir Melbourne “Klumpakojis” 
vadovaujamas Vytauto Strauko, o šio 
vakaro koordinatore buvo p. D. Si- 
manke vičiene. Vakaras puikiai pa
vyko; toks kultūrinis bendradarbia
vimas, tarp daugelio tautų, mokyklos 
vadovybę sužavėjo ir mokyklos 
Principal atsiuntė “M.P.” redaktoriui 
tokį laišką:

10th October, 1973

To The Editor,

Dear Sir,

• An International Festival orga
nized by Lakeside High School was 
held in the School Hall last Saturday.

The purpose of the function 
was to enable community groups to 
meet together in a festival atmosphere.

National dances performed by 
expert groups dressed in national 
costumes was a feature of the eve
ning. Tables of food stuffs display
ing national dishes were also pre
pared and partaken of by those present.

The evening ended with communal 
dancing. It was clearly a most suc
cessful evening and it is thought 
that this report might be of interest 
to you as a news item.

Yours faithfully, 
W.J. Storey, 
Principal.

***

PADĖKA

Melbourne spalio 6 d. ivykęs 
“Mūsų Pastogės” balius praėjo 
puikiai ir sklandžiai.

Atsiprašome, kad nenumatyta 
pašto darbuotojų blokada sutrukdė 
baliaus skelbimams laiku pasiekti 
skaitytojus. Dėkojame kun. P. Vase- 
riui už paskelbimą bažnyčioje.

Gili mūsų padėka p. A. Vingiui 
“už ’dovanota, loterijai vertingą pa
veikslą, Soc. Glob. Mot. Draugijai 
už padovanotą gražią tautinių juostų 
pagalvėlę ir už karšto maisto bufeto 
laikymą. Taip, pat visoms ponioms 
už malonų patarnavimą. Poniai Anitai 
Matukevičienei už specialią pagalbą 
spaudos “Aitvaro” išleidime, o jos 
dukrai p. Ilonai Hare uz gražią tau
tiniais rūbais aprengtą, lėlę. Alisai 
Baltrukonienei už antį varžytynėms. 
Ponui Mikštui už eilėraštį ir p. 
Juškai už siužetą^. P. Edvardui 
Saženiui už pagalbą prie gazuotų 
vandenų.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
vienokiu ar kitokiu būdu dar prisi
dėjusioms prie baliaus pasisekimo ir 
visiems į balių atsilankiusiems ir 
parėmusiems loteriją, anties varžy
tines ir spaudos “Aitvarą”.

A.L.B. Melb. Apylinkės Valdyba.
***

Australijos Lietuvių Fondas laukia 
Tavo aukos

Pinigus siųsti A.L. Fondo vardu 
šiuo adresu:
Lith. Coop. Credit Soc. TALKA, 
Box 4051. G.P.O. Melbourne, 3001.

***

NEWCASTELIO LIETUVIU.DISKUSIJŲ. 
KLUBO PRANEŠIMAS

Š.m. rugsėjo 30 d. p. Šerno na
muose įvyko Diskusijų Klubo susi
rinkimas. Paskaitą skaitė p. Jazbu
tis, tema “Kalvotoji Žemaitija”.

Paskaitos turinys apėmė visas 
žymesnes Žemaitijos vietoves jų geo
grafinę padėtį, su jom susijusius 
istorinius įvykius, padavimus ir 
asmenybes ‘- bajorus, dvasiškius, 
rašytojus, sukilėlius ir švietėjus.

Medžiaga, panaudota paskaitoj 
buvo paimta iš Lietuvoj leistos kny
gos. Lietuvoje vykę pokariniu metu 
archiologiniai kasinėjimai, naujai 
užtikti metraščiai ir senų _ bažnyčių 
registrai papildė žinoma Žemaitijos 
istoriją naujais, įdomiais faktais. 
Žinoma, būtų galima suabejoti jų 
autentiškumu, bet grynai vietinis - 
istorinis jų pobūdis paskatina jais 
patikėti.

Žemaitijos gamtos aprašymai ir 
suminėti gerai pažįstami vardai ir 
vietovardžiai padvelkė skaudžia nos
talgija, ryškiai primindami gimtąjį 
kraštą. Besiklausant paskaitos širdy 
prisnūdęs tėvynės ilgesys vėl pabudo 
ir tuo pačiu parodė, kaip neišvengia
mai esame nutolę nuo Lietuvos, ne 
tik atstumu, metais bet ir dvasia. 
Svetur gyvenant, tėvynės meilė turi 
būti nuolatos kurstoma, kad neišblėstu 
šaltais pelenais. Del šios priežas
ties lietuviško turinio paskaitos turi 
ypatingai didelę svarba,.

Diskusijų metu, be grynai disku
tuotų, iš paskaitos iŠplaikiančių 
klausimų, buvo pasidalinta asmeniš
kais prisiminimais, surištais su 
Žemaitijos kraštu. Susirinkimas pra
ėjo ypatingai jaukioj nuotaikoj.

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalio mėn. 28 d. p. Lizdenio namuo
se. Ta proga V. Kristensen duos Dr. 
Germain Greer knygos “The Female 
Eunuch” apybraiža ir savo komentarus 
(lietuvių kalba).

V. Kristensen
D. Klubo Reportere

***
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® MUSU PASTOGEIE

N&Sll PASTOGĖS
Kviečiame visus “MūsąPastogės*’ skaitytojus 
ir rėmėjus dalyvauti.

Spalio mėn. 27 d. 8 vai. vakaro Lietuvių Namuose.
Programoje: Spaudos antis, Kupletai, Loterija.
Bilietus platina KRAŠTO VALDYBOS NARIAI.

ADELAIDĖJE

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
KLS0URHE

Melbourne Socialinės Globos 
Moterų Draugija praneša, kad 1973 m. 
lapkričio mėn. 4 d. , sekmadienį , 
2 vai. p.p. Lietuvių Klubo Namuose, 
50 Errol St., North Melbourne, rengia

KULTŪRINEI POPIETE^ 
Programoje, viešnios iš Sydney - p. 
E. Jonaitienės paskaita: “Ko siekia 
Moterų išsilaisvinimo Organizacija”. 
Meninėje dalyje - p. E. Lipšienė 
paskaitys iš moterų poečių kūrybos. 
Diskusijos ir kavutėj

Maloniai kviečiame Draugijos 
nares, rėmėjas ponias ir ponus daly
vauti Popietėje.

*** Valdybą

Sydnejaus skautų tėvų komitetas 
kartu su savaitgalio parapijos mo
kyklos komitetu š.m. spalių mėn. 
21 d. , sekmadienį, Lietuvių Skautų 
žemėje Ingleburnė, Bensley „Rd., 
ruošia gegužinę - pikniką. Šiltus 
užkandžius ir šaltus gėrimus bus 
galima gauti nusipirkti vietoje. Jau
nimas ir suaugusieji galės pasi
džiaugti loterija ir žaidimais.

“Aušros” Tunto Tuntininkas***

S.m. spalio mėn. 28 d., sekma
dienį 3 vai. p.p. Sydnejaus Lietuvių 
Klubo mažojoje salėje, bus rodomos 
skaidres Šiluvos koplyčios Vašing
tono katedroje, taip pat vaizdai is 
įvairių Amerikos didmiesčių ir is 
Lietuvos.

Susidarius 
žiūrovų, bus 
4 vai.

Trumpus
p. A. Maurągis. Įėjimas nemokomas. 

Klubo Valdyba 
***

SYDNEY LIETUVIU MOTERŲ. 
SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJOS

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
S.L.M.S.G.D-j os visuotinis sus 

rinkimas 1973 m. spalio 28 d., sel 
madienj 1.30 vai. Sydney Lietuvi 
Klube Bankstowne.

DARBOTVARKE:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas .
3. Mandatu komisijos sudarymas .
4. Pereito metinio susirinkimo proto
kolo skaitymas.
5. Pirmininkės pranešimas.
6. Patikėtinių pranešimas.
7. Iždininkės pranešimas.
8. Ligonių reikalams vedėjos prane
šimas.
9. Kontrolės komisijos pranešimas.
10. Pagelbinio būrelio pranešimas-
11. Diskusijos dėl pranešimų
12. Naujos valdybos rinkimai.
13. Klausimai ir sumanymai .
14. Susirinkimo uždarymas-

Pagal Įstatų 9-tą paragrafą (d), 
nesusirinkus reikalingam skaičiui 
skelbtu laiku, po pusės valandos šau
kiamas antras susirinkimas, ta pačia 
darbotvarke. Balsuoti galės narės 
apsimokėjusios nares mokesti. Nau
jos nares galės įstoti prieš susirin
kimą. Dalyvavimas būtinas. Po susi
rinkimo 
pasilikti

sek.

BARAS

šeštadienį

UŽKANDŽIU
6-8 tree. - penk.
5-10
1-8

vai. vak.
vai. vak. sekmadienį

BALIUS

18 East Terrace, Bankstown 
TEL; 708 - 1414

KLUBO VALANDOS
4-10.30 v.v. pirm. - ketv.
4-12 v.v. penkv 
12-1 v. ryto sėst, 
12.30-10.30 v.v.

ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuola

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

* Užkandžiai bus .servuo
jami šokių vakarais.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI!

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

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

visos dalyves kviečiamos 
arbatėlei.

S.L.M.S.G.D-jos 
Valdy ba

PERTH’AS
didesniam 

pakartotinai
skaičiui 

rodoma

paaiškinimus padarys

KIEK AS SUŽINOJAU!
Perth’o Apylinkės Valdyba kartu Prieš metus laiko atvyko iŠ Ar- 

jaunimu kviečia į metini pobūvi - gintinos į Australiją p. Klemensas 
U, kuris įvyks lapkričio mėn. 17 Preikšas ir apsistojo Sydnejuje

j. ? į L , r o Australija jam patiko ir jis nutarė 
šeštadieni, 7.30 va . va a e, - apsigyventį perkelti visą, savo

CANBERRA
AUKOJO TAUTOS FONDUI

Canberros lietuviai Tautos Šven
tės proga aukojo: A. Čeičys - $20.00, 
B. Žilinskienė ir O. Andriuškienė po 
$5.00, Keraičiai - $3.00, P. Martišius 
Labučiai, P. Velioniškis, R. Žente
lis, R. Daukus, P. Gružauskas, Augu
čiai, J. Janulaitis, V. Roberts, E. 
Schaffer, A. Švedas ir pavardė neiš
skaitoma po $2.00.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

su -j 
balių 
d. šeštadieni 
derville didž. salėje. Gera muzika, 
šiltos dešrelės su kopėtais ir kavutė 
su pyragaičiais. Gėrimus atsinesti. 
įėjimas $5.00 porai, pensininkams ir 
moksleiviams nuolaida. Pelnas skiria
mas Tautiniu šokių grupei.

Valdyba 
***

IŠNUOMUOJAMAS KAMBARYS
Išnuomuojamas geras kambarys 

baldais, virtuvė ir kiti patogumai 
Kreiptis nuo 6 vai. vakaro

Krašto Valdybos pirmininkas 
Vytautas Neverauskas lapkričio mėn. 
17 - 18 dienomis lankysis 
Valley seniūnijoje.

Latrobe

su
bendri.
kiekvieną, diena šiuo adresu: S. Daugi
niene', 6 Grevilles Rd., Chester Hill, 
N.S.W. 2162, Dėl kainos susitarsite 
vietoje.

seimą. Likvidavo savo įmonę Argen
tinoje ir atsiėmė savo šeimą. Ponia 
Lidija atvyko su dviem sūnumis ir 
dabar jau visi kuris laikas gyvena 
Bankstowne. Kiek teko patirti visi 
yra patenkinti gyvenimu Australijoj ir 
palengva pradeda įsijungti i lietuvišką 
gyvenimą.

Sveikiname p.p. Preikšus^ paro
džiusius gražų pavyzdį kitiems. Lau
kiame ir daugiau lietuvių iš Pietų 
Amerikos.

***
Liutikai iš 
Australiją, 
sūnus jau 

dabar jie prikalbėjo keltis

N. Zelandijos 
Ponų Liutikų 
senai gyvena

Tautos Fondas***

MELBOURNO LIETUVIU NAMU

i«XXXX3CBAUUS i‘ 9“------------------ -- •*
įvyks 1973 m. spalio men. 27 d.
7.30 iki 12 vai. Lietuvių Namų salėje.
Gera muzika, skani ir soti vakarienė 
ir kt. 
Gėrimus 
Bilietus 
45 6266 arba įsigijami prie įėjimo. 
Lietuviu. Namai laukia mielų svečių.

M.L. Klubas

pasirūpina patys svečiai, 
platina p. V. ŽIOGAS, Tel.

Mūsų Pastoge Nt. £2 1973.1O.2Ž p?l. 8

Ponai 
keliasi į 
dukrelė ir 
Sydnejuje, 
ir tėvus. Ponia Liutikiene' jau prieš 
porą menesių atvyko pas vaikus, 
o Česlavas Liutikas pasiliko likvi
duoti savo nuosavybę Auklande. Kalė
dų metu z’ada atvykti ir jis. Ponai 
Liutikai jau turi nusipirkę butą 
Burwoode, taigi turime naujus mūsų 
bendruomenės narius.

Linkime sėkmingo įsikūrimo.***
— Smuikininkas Vytautas Kušlei- 

ka buvo atvykęs su Clevelando Sim
foniniu Orkestru į Adelaidę. (Sis 
garsus orkestras koncertavo Adelai
dės Festivalio Teatre rugsėjo 24 d.). 
Svečiat sutiko ir globojo Povilas 
Matiukas, aprodydamas žymesnes 
Adelaidės vietas ir supažindindamas 
su kai kuriais Adelaidės lietuviais. 
Išvažiuodamas svečias pareiškė, kad 
jis yra susižavėję^ Adelaidės lietu
vių nuoširdumu, draugiškumu ir gražiu 
įsikūrimu. Taip pat jam labai patiko 
Adelaidės naujasis Festivalio Tea
trą;; ir Pietų Australijos .mta

Sekmadienį Sydnejaus 
Klube Įvyko mažas biliardo 
kurį tvarkingai pravede 
Karpavičius.

Pirmą vieta, laimėjo V. Karpa
vičius, antrą-* Jonas Mula. Laimėju
sius apdovanojo A. Makaras dovane
lėmis.

Žiūrovai pageidavo daugiau tokių 
turnyrą suruošti.

***

trunyras , 
Vytautas
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