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SOVIETINĖ BAUDŽIAVA
Gerokai pasižymėjęs bolševikinė

mis temomis rašytojas Antanas Jony
nas ilgoku savo straipsniu, pavadintu 
‘‘Aukštumos jausmas” • pasirodė 
1973 m. lapkričio 28 d. ‘‘Tiesoje”.

Savo rašytojišku miklumu ir visiš
ku nesiskaitymu su lietuvių, tautos 
istorija, ypač žemės ūkio klausimuose,, 
Jonynas labai išgarbino kocholzinį 
- sovchozinį žmonių gyvenimą., kuris, 
kaip gerai žinome, lietuvių tautai 
primena baudžiavą, daugiau kaip prieš 
šimtą metu panaikintą. Nepriklauso
mos Lietuvos (1919 * 1940) tvarkytas 
žemės ūkis ilgiem amžiam liks di
džiąja Lietuvos laisvės prošvaistė.

Straipsnio autorius paliečia ir 
paskutinį karą. Jis dėsto: ‘‘Fašizmo 
sukurstytas karas, turėjęs nuo žemės 
nušluoti Lietuvos vardą, pasirodė be-

VOKIEČIAI NORI IŠVYKTI
Neseniai Maskvoje sovietų poli

cija ir kariuomenės daliniai išsklaidė 
vokiečių demonstraciją, kurios daly
viai reikalavo, leisti jiems išvykti į 
Vokietiją. Du užsienių korespondentai 
bandę demonstraciją fotografuoti, 
policijos buvo sulaikyti. Visi demons
travę vokiečiai kilę iš Estijos. Viena 
moteris ir du jos sunūs - 15 ir 17 m. 
amžiaus - spyna prisirakino prie švie
sos stulpo ir policijaiužtruko 20 minu
čių, iki pawko surasti darbininką, 
kuris nukirto grandines.

LAISVĖ DEMONSTRUOTU.
Melbourne “The Herald”* (vasa

rio 26, 1974) paskelbė sekančio turi
nio pranešimą:

Maskva, pirm., AAP - Policija 
numalšino demonstraciją 12 vokiečių 
kilmės sovietu piliečių, kurie reika
lavo sau teisių emigruoti į ’ Vakarų 
Vokietiją. Demonstracijos vyko prie 
Vakaru, Vokietijos ambasados. Pro
testavo 7 vyrai ir 5 moterys visi de
monstrantai yra iš Lietuvos. Jie 
nešėsi plakatus su. užrašais; “Mes 
norime emigruoti į Vokietiją” ir 
‘‘Mes nenorime gyventi Sovietų Sąjun
goje”. Per 10 minučių pribuvo poli
cija, visus sugaudė ir'sukišo į poli- 
cijos sunkvežimį, pagal reporterių 
pranešimą, demonstrantai buvo mušami, 
policijos.

SOLŽENICINO KELIONĖ IS SOV. 
SĄJUNGOS

Vienas norvegų žurnalistas, turė
jęs ilgesnį, pasikalbėjimą su Solženi- 
cinu, aprašo jo kelionę iš Sov. Są-
jungos į Vokietiją.

Sekančią dieną po suareštavimo 
Solženicinas buvo nugabentas į aero
dromą ir jam buvo Įsakyta lipti į lėk
tuvą/ Solženicinui ‘atsisakius lipti, 
jis buvo 8 KGB agentų paimtas ir įga
bentas Į lėktuvo skyrių, kuris buvo 
atskirtas nuo keleivių dar vienu tuščiu 
skyrium. Skrisdamas lėktuvu, Solženi
cinas matė didelę upę, manė esąs ve
žamas į Vieną, nes upę palaikė Duno
jum. Lėktuvui* nusileidus, Solženicinas 
pakilo, bet jam buvo įsakyta sėstis. 
Vienas iš 8 palydovu išėjo ir po poros 
minučių grįžęs liepė 'Solženicinui apsi
rengti ir išeiti. 8 palydovai sekė Sol- 
ženiciną iki dur ų ir duris atidarę jį 
išstūmė. Solženicinas lipo laiptais 
žemyn, viskas atrodė keista. Jis 
žvilgterėjo per petį atgal • nieko už
pakaly nebuvo. Prie laiptų jį pasitiko 
besišypsąs vyriškis, pasisakė esąs 
Vokietijos užsienių reikalų minister!-
jos pareigūnas ir pasveikino.

Solženicinas žurnalistui nepapa
sakojo, kas su juo vyko nuo arešto iki 
ištrėmimo. .........................’*'• ♦ • ‘ *♦•*•»♦* * «*** ‘ * •' • ‘ mvrt'cm

jėgis prieš naująjį jausmą, kuri tary
binėse tautose išugdė komunistų 
partija”. „

Tiesa, kad fašizmas, susidėjęs 
su Kremliaus bolševizmu, užkūrė 
pasaulinio karo gaisrą. Vienas fašiz
mas ar vienas bolševizmas to nebūtų 
galėję padaryti, todėl jiem abiem rei
kėjo susitarti. Maskvoje 1939 metais 
karui pradėti, pasirašyti Ribben tropo • 
Molotovo susitarimai visam pasauliui, 
išskiriant sovietinės imperijos liaudį, 
labai gerai žinomi. Ir, kai karo eigoje 
sovietai okupavo Lietuvą, jie tuojau 
nuleido geležinę uždangą, kad Lietu
vos vardo niekas negirdėtų pasaulyje.

Reikia pabrėžti, kad" sovietams 
tai tik dalimi tepasisekė. Nors Lie
tuvos vardas retai tepasirodo mokyklų 
vadovėliuose ir žemėlapiuose, tačiau 
laisvojo pasaulio didžiosios valsty
bės sovietu agresijos aktą prieš Lie
tuva laiko neteisėtų, Lietuvos diplo
matai ir konsulai kalba Lietuvos Vals
tybės vardu ir jos reikalus atstovauja, 
o Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas kalba ir veikia pavergtos 
tautos vardu. Visa tai atlaiko Krem
liaus pastangas Lietuvos vardą nu
trinti nuo žemės paviršiaus.

Po 1944 • 1952 m. vykusių didžių
jų tautos kovų su sovietų karinėmis 
pajėgomis, apie kurias pasaulis tik 
vėliau tepatyiė, pastaraisiais metais 
kitomis priemonėmis vedama kova 
prieš Kremliaus priespaudą,gana ryš
kiai prasiver- laisvąjį pasaulį.

Pirmieji pionieriai buvo Pranas 
ir Algirdas Bražinskai, nuleidę sovie
tų lėktuvą^ laisvajame pasaulyje. Vė
liau iškilo Simas Kudirka, sovietų 
agentų žiauriai sumuštas ir sovietų 
teismo nubaustas dešimčiai metų. 
Savanoriškai liepsnose žuvę Romas 
Kalanta, V. Stonis, K. Andriuškevi
čius, visam pasauliui nušvietė lietu
vių tautos kovų su okupantu didumą. 
Pasaulyje pasirodžiusios Lietuvos 
pogrindyje išleistos Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos patvirtino tų. 
visu kovu intensyvumą ir prasmingumą. 
Lietavių< tauta niekuomet nenustos 
tarusi: Mano tėvynė Lietuva< o sovietų 
Rusijos nevadins /savo tėvyne, ko 
dabar okupantai iš lietuvių reikalauja.

(ELTA)
EUROPOS SAUGUMO 
KONFERENCIJOJE

Apie Ženevoje vykstančią Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavimo Kon
ferenciją ir jos darbotvarkę Vilniuje 
leidžiamas "Valstiečių Laikraštis” 
savo 1974 sausio 22 d/nr-je pateikia 
tokias žinias.

“Nuo praėjusių metų rugpiūčio
iki gruodyje paskelbtosios pertraukos 
atliktas didelis darbas. Kiekvieną 
dieną dirbo trys komisijos - saugumo, 
ekonominio bendradarbiavimo ir huma
nitarinio bendradarbiavimo, dvylika 
pakomisijų. Kiekvienos jų veikloj e daly 
vavo visų 35 šalių atstovai. Be to, 
neoficialus delegacijų susitikimai, 
įvairiausio „pobūdžio keitimasis nuo
monėmis. Ženevoje aptariami klausi
mai, visiškai atitinkantys Helsinkio 
derybose priimtą, pasitartimo darbo
tvarkę; * santykių tarp valstybių prin
cipai: * priemones siems principams 
įgyvendinti; • priemonės toliau stabi
lizuoti padėtį Europos žemyne, stiprin
ti pasitikėjimą tarp valstybių; - preky
bos plėtojimas; • pramoninis bendra
darbiavimas; • mokslo ir technikos 
ryšiai; mūsų aplinkos apsauga; • kitos 
ekonominio bendradarbiavimo sritys; • 
kontaktai tarp žmonių; - informacija; • 
bendradarbiavimas kultūros baruose; -
bendradarbiavimas švietimo srityje.

Aptariamos, kaip matote, labai 
reikšmingos, plačios ir gilios proble-

VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJUS KAUNE.
____ ____________ _________________ Nuotrauka Vyt. Augu s t Ino

tautinės Šventės
TAUTINIU, ŠVENČIU PRASME IR 

PRA VE DIMAS
Nuolat skaitome spaudoj ir gir

dime nusiskundimų, kad mūsų tautinių 
švenčiu programos yra neįdomios, mo
notoniškos, tokios pat kas metai ir 
visiems iki gyvo kaulo ikirėjusios. Dėl 
to ir atsilankančiųjų skaičius minė
jimuose esąs negausus.

Dėl tos priežasties kiekvienais 
metais, artėjant vasario 16 ar rugsėjo 
8 minėjimams, apylinkių valdybos turi 
didelio galvosūkio, kaip šias šventes 
pravesti, kokią sudaryti programą, 
kad būtų bent kiek kitoniškai nuo bu
vusių minėjimų. Kad rengėjai galėtų 
pasidžiaugti šio to naujo Įnešę, o at
silankiusi publika rastų kad "šį 
karta buvo kitaip”. Šio tikslo sie
kiant, galima atsidurti ant labai sli
daus kelio. “Kad ir nežmoniškai 
bile kitoniškai”—anot musų liaudies 
posakio, gal mažiausia tiktų paren
giant mūsų tautinių švenčių progra
mas.

Dabar, kai vasario 16 d. minė
jimai visur jau yra praėję ir netrukus 
pradėsime ruoštis rugsėjo 8 d. šven
tei, b)ūtų verta, prieš sudarant pro
gramą, pasvarstyti, kokia šių švenčių 
minėjimo prasmė ir pagal tai ieškoti 
jai turinio.

Tautinių švenčių minėjimai nėra 
kokia nors pramoga ar pasilinksmini
mai, taip pat ir ne gedulas. Kiekvie
nu atveju šios datos yra mūsų valsty
bingumo ir tautinės nepriklausomybės 
didieji Įvykiai. Faktiiiai jos buvo

ŠATRE JAU MASKVOS PRIEŠAS
MASKVA. * Prancūzų filosofas 

Jean Paul Šatre, iki šiol buvęs dide- 
dis sovietų draugas, juos lankęs, jų 
liniją gynęs, susilaukė mauro atpildo: 
“Literatumaja Gazeta” piktai para
šė, kad Šatre yra ne kas kitas, kaip 
užsimaskavęs antikomunistas, bur
žuazinis intelektualas, globojąs mao- 
istų kliką Prancūzijoje.

Prieš kelis metus Sartre yra lan
kęsis ir Lietuvoj, o kaip labai žymus, 
buvo nuvežtas ir į Klaipėdą bei Ne
ringą. Tada jis dar nebuvo vadinamas 
“antikomunistu”. . • >. > ■ > ■ ?*** 

džiaugsmo Šventės, kai tauta gyveno 
nepriklausomą gyvenimų. Bet praradus 
nepriklausomybę ir laisvę, šių datų 
minėjimas įgauna skirtingą pobūdį. 
Jos negali mums teikti pilnutinio 
džiaugsmo, bet jas švęsdami negalime 
nugrimsti ir į nusiminimą bei neviltį.

Sunku suprasti, kodėl taip btfkš- 
taujama, kad tautinės šventės kasmet 
pradedamos panašia programa. Ar pa
našumas vieno minėjimo i kitą _yra 
nusikaltimas, nenormalumas ar polėkio 
stoka? Tik pasidairykime musų gyve
nimo aplinkoj ir pamatysime, kad 
visas gyvenimo vyksmas yra ilgas 
panašių įvykių kartojimasis. Mes 
kas ryta keliamės, išeinam i darbą, 
iš jo grįžtame, mažiausia tris kartus 
pavalgome, ir taip visą gyvenimą. 
Bent kelius kartus metuose užsukame 
į balius papramogauti. O tie baliai 
kaip vandens lašai vienas į kitą 
panašūs savo turiniu ir forma. Vienok 
niekas dėl to nesiskundžiame ir juose 
dalyvaujame.

Kas sekmadienį lankomės pamal
dose, kurios beveik tokios pat per du 
tūkstančius metų. Ar tai trukdo mums 
pasimelsti ir pamedituoti. Priešingai, 
daug kas pasijustu išmuštais iš vė
žių, jei staiga rastų pamaldų tvarką 
drastiškai pakeistą.

Tas pats ir sū mūsų tautinių švenčių 
minėjimais, kurie yra tartum tautinės 
rekolekcijos. į jas susirenkame nepa
silinksminti ir nepramogauti, bet kartą 
ar du metuose pamąstyti, apsivalyti 
nuo laiko apneštų svetimų dulkių savo 
tautinę sąžinę ir pasitikrinti, ar vis 
tebeturime nors ir dvasinį ryšį su 
savąja tauta ir toli likusia tėvyne. 
Gal kalbėtojas savo taikliu žodžiu 
smėlktelės į tavo sąmonę, ir iškils 
klausimas, ar tu sąžiningai ar tik pri
puolamai atlieki savo tautinę pareigą 
savo šeimai, bendruomenei ir tautai. 
O gal pasiruošusi dezertiruoti sustab
dys ir paskatins grįžti i tau priklau
sančią vietą • prie lietuvių tautos 
kamieno.

Atrodo, ir ateity tautinės šventės 
minėjimas turėtu būti atliekamas, kaip 
iškilmingas* akademinis aktas, susi
dedantis iš rimtos paskaitos mūsų 
tautiniais klausimais,
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MUSH ABITURIENTAI

Kiekvienais metais mes turime 
baigiančių aukštąsias mokyklas 
mokinių. Vieni is jų tęsia mokslus 
universitetuose, kiti specialiose mo
kyklose, dar kiti išeina į savarankišką 
gyvenimą. Kaip butu naudinga ir miela 
tuos visus abiturientus sukviesti į 
krūva, ir padaryti jiems išleistuvių 
balių.
Tokius pristatymo abiturientų balius 
anksčiau ir mes ruošdavome Sydne- 
juje ir kitur, prisirinkdavo nemaža 
abiturientų. Į tokius balius atvykdavo 
su abiturientais ir kiti vyresnių kla
sių mokiniai, jų tėvai ir bendruomenės 
veiklesnioji dalis. Kodėl tas gražus

šia gražia 
laikome savo 
galima būtų 
su visų abi-

ir naudingas darbas sustojo? Todėl, 
kad neturėjome ir neturime kas jais 
pastoviai rūpintųsi. Viena,. kartą suor
ganizuodavo vieni, kitą kartą - kiti, 
visada atsitiktini organizatoriai.

Turime prie Apylinkių Valdybų 
Švietimo Komitetus, jiems, rodos,kaip 
tik turėtų rūpėti besimokantis jau
nimas. Reikėtų, kad jie per metus 
surinktu žinias, kas mokosi ir kur 
mokosi, nepasitenkintų vien tik sa
vaitgalio mokyklos mokinių, registra
cija. Reikia turėti visųzypač aukštuo
sius mokslus einančių, sąrašu s. Tada 
nesunku būtų sukviesti tokius moki
nius ir jiems priminti 
proga, kad mes juos 
žmonėmis. Ta proga 
atspausdinti programas 
turientų atvaizdais. Abiturientų balius 
jiems yra daromas vieną kartą, gyveni
me, ir jaunų žmonių širdyse jis gali 
išlikti visam gyvenimui. Programos su 
abiturientų nuotraukomis tikrai iš
liks ilgiau, kaip bet kokie gražus 
žodžiai. Ta iškilminga proga galima 
būtu, apdovanoti abiturientus Lietuvos 
istorija, ar kuria kita vertinga knyga. Ži
noma, reikėtų, surasti tiems dalykams 
mecenatų. Iš tokių abiturientų balių 
galėtų būti didele* nauda, ypač mūsų 
akademikų gyvenime.

Žinome gerai, kaip sunku yra 
prieiti prie mokslus einančio jaunimo. 
Daugelis tėvų mano, kad lietuviškas 
vaikų bendravimas atima ir gaišina 
daug brangaus laiko, todėl jie vengia 
savo vaikus parodyti, juos atvežti į 
lietuviškus subuvimus. Toji baimė 
yra perdėta, bet ką gali padaryti, 
kad taip yra.

Todėl susitikimas su mokslus 
einančiu jaunimu yra galimas tik tada, 
kada jie atsipučia ir kada jiems norima 
suteikti malonumo .. Tokiose sueigose 
nereikėtų vengti anglų kalbos, prane- 
šinejimai ir pasikalbėjimai galėtų 
vykti lietuvių ir anglų kalba.

Abiturientų baliai turėtų įeiti į 
tradiciją, tik per juos mes galėtume 
susipažinti su mokslą siekiančiu jau
nimu ir jam padėti susiorientuoti jo 
tautybės klausimuose, o tas 
svarbu yra jaunose dienose.

Tokius abiturientų balius 
mingai ruošia Amerikoje; man 
matyti atspausdintas brošiūrėles su 
abiturientų fotografijomis,labai gražiai 
atrodo. Ten,pav. Clevelande.yra susi
organizavę ir Abiturientų Stipendijų 
Fondo mecenatai, į tą fondą įeina 
pavieniai asmenys ir organizacijos. 
Tą patį ir mes galėtume padaryti, tik 
reikia kam nors daryti.

taip
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JTO Žmogaus Teisių Komisijos 
surinktais duomenimis, apie 800 mili
joną pasaulio gyventojų gyvena abso- 
lučiam neturte. Pasaulinio Banko pra
nešime sakoma, kad 39 kraštuose, ku
rie buvo tiriami, 5% gyventojų gauna 
.30 kartų daugiau pajamų, nei dėmiau
sieji 40%. Nežiūrint to, kad praėjusį 
dešimtmetį nepaprastai padidėjo 
bendrasis tautinis gaminys, vargin
giausi gyventojų sluoksniai mažiau 
išsivysčiusiuose kraštuose pragy
vena iš pajamų, susidedančių apie iš 
20 centų į dieną.***

išsivysčiusiuose kraštuose

Musų/Pąę-togė? Nrf- 1ON9T 'J? oM

Can bertos lietuviai Vasario 16-sios minėjimo proga, viduryje matomas vysku-;
pas Morgan ir kun. P. Butkus iš Sydnejaus,atlaikęs canberriškiams pamaldas. I 

Nuotrauka A. Balsio. I

DALYVAUKIME STUDIJŲ.DIENOSE

Jau trečią kartą organizuojamos 
Studijų Dienos Australijoje. Du kartu 
jos buvo pravestos Melbourne, o dabar 
ruošiamos Adelaidėje.

Su nostalgija prisimename, buvę, 
jų dalyviai, pirmąsias Studijų Die
nas, kurios buvo sutraukusios gražų 
buri mūsų aktyviųjų kultūrininkų ir 
visuomenininkų. Paskaitininkų ir 
referentų eilėse matėsi vyresnio, jau
nesnio ir gana jauno amžiaus kalbė
tojų, kurie palietė ar asmeniniai na
grinėjo opiąsias mūsų tautines proble
mas. Tokia pat amžiaus įvairovė buvo 
pastebima ir publikos suoluose. Salia 
žilagalvių musų veteranų, matėsi gau
sus jaunų veidų būrelis. Visi atidžiai 
klausė kalbėtojų ir aktyviai dalyvavo 
diskusijose . Tai gal vienintelė vie
ša arena, kur beveik neegzistavo 
generacijų plyšys. Nėra abejonės, 
kad būta* skirtingų nuomonių tarp 
kalbėtoju ir diskusijų dalyvių, bet 
visiems ' skirtumams, kažkaip buvo 
surastas aukso vidurys ir apseita be 
aštresnių susikirtimų.

Gal būt, nelengva konkrečiai nu
sakyti ? kokių apčiuopiamųjezultatų 
turėjome iš anų Studijų Dienu, to gal 
ir nesitikėjome, bet nėra abejonės 
kad šilti dalyvių santykiai ir intelek
tualinė atmosfera paliko pėdsakus mūsų 
širdyse ir mintyse, ir visus, nežiūrint 
amžiaus skirtumo, suartino ir apjungė- 
rūpintis mūsų tautiniu išlikimu emi
gracijoj. O tai jau vertingas investa
vimas ateičiai.

Studijų Dienas Adelaidėje organi
zuoja jaunosios kartos atstovai. Atro
do, kad ir didesnė paskaitininkų dalis 
taip pat ne iš senimo. Bus Įdomu iš
girsti jų nuomones ir pažiūras į daugelį 
mūsų ' opių klausimų, įskaitant ir ry
šių palaikymą su, tauta. Žis klausimas 
daug kartų nagrinėtas, svarstytas ir 
persvarstytas, daryti apibendrinti ir 

į greiti nutarimai, bet tai nuomonių 
i skirtumo nepašalino. Gal ir šiose 
i Studijų Dienose šio jautraus klausimo 

galutinai neišspręsime, bet mintimis 
pasikeitę, gal vieni kitus geriau su
prasime ir ateity išvengsime nepagrįs* 

! tų užgauliojimų ir smerkimų, kurie 
' ardo mūsų vienybę ir silpnina mūsų 
i pastangas.

Studijų Dienų pasisekimas priklau
sys netik nuo rengėjų sugebėjimo jas 
suorganizuoti, bet ir nuo mūsų daly
vavimo jose . Nelaukime asmeniškų 
pakvietimų.^ Kviesliu tebūna musų 
tautinė sąžinė. Pakviestieji gali ne
pasirodyti, o savanoriškai atvykęs, 
gali mus pradžiuginti tikrai svariu 
savo intelektualiu įnašu.

Nesu koks nors su įgaliojimais 
kveslys, bet kaip eilinis lietuvių 
bendruomenės narys kreipiuosi į visus 
tautiečius, kurie dar nėra apimti apa
tijos ir vis dar randa laiko pasidomėti 
musu gyvybinėm problemom, prašy
dama^ skaitlingai šiose Studijų 
Dienose dalyvauti.

Velykų šventės ne tik prisikėlimo 
nuotaikom, bet ir tuo laiku paprastai 
gražiu oru, ilgesniu laisvalaikiu ir 
atitrūkimu nuo kasdienybės yra tam 
geriausia proga.

Adelaidiškiai visuomet pasižymėjo 
savo svetingumu ir vaišingumu. Todėl 
ir atsitiktinai užklydusiam svečiui, 
tikėkimės,- visuomet atsiras užuovėja 
ir vieta užustalėj. Tad tikimės ir lau
kiame.

B. Str.j|* -į;
.8ol»iv istiosieiqioJni ovsa nesi ilsg aunervaera

nori, jis visviena ras laiko ir vietos 
angliškai netrukdomas kalbėti, o lie
tuviškai vengs iš viso kalbėti, jeigu 
per daug reikalausi lietuvių kalbos. 
Tėvams yra tiek pat svarbu nuteikti 
vaiko nusistatymą kaip kad lietuviš
kai išmokyti. Todėl atsiranda daug 
išimčių, kada vaiko labui turi angliš
kai aiškinti ir leisti angliškai išsi
kalbėti. Toks nepastovumas discipli
noje sudaro sunkumus ir 
vaikams tvarkos laikytis.

Nors tėvu autoritetas 
kais yra krites ir tėvu

šeimos įtaka savaitgalio 
MOKYKLAI

Vasario 10 d. Sydnejaus 
Apyl. Švietimo Komiteto 
suruoštoje diskusijų popietė- 
je padarytas Marinos Cox 
pranešimas.

Jeigu kiekvienas iš čia susirin
kusiųjų pasisakytų atvirai savo šei
mos problemas, sunkumus ir pasiseki- 
muSj auginant ir auklėjant vaikus, tai 
iš sios popietės galima butų gauti 
daug naudos.

Mano asmeniškos pažiūros į 
lietuvių kalba jums yra žinomas, bet 
butų labai įdomu išgirsti iš kitų as
menų, ypač iš tų, kurie iš viso nemato 
reikalo lietuvių kalbos mokyti savo 
vaikus. Gal tikrai kai kas iš mūsų 
esame per dideli pesimistai ar net 
fatalistai. Gal iš tikrųjų viskas gerai 
išeis, per daug nesirūpinant? Tikėki
mės, kad po šių diskusijų pesimistų 
ir optimistų pažiūros suartės, o visi 
kiti gausime moralės jėgos toliau su 
neišvengiama situacija kovoti.

Vienos taisyklės šeimoms nega
lima pritaikyti, nes kiekviena šeima 
gyvena kitokiose aplinkybėse. Vieni 
turi daugiau laiko, kiti mažiau. Vieni 
dirba, kiti - ne. Vienų daugiau vai
kų, kitų mažiau. Vieni vaikai klusnūs; 
kiti nelabai. Vieni gyvena arti senelių 
ir giminių, kiti neturi artimųjų čia. 
Kiekviena šeima tvarkosi kaip kas 
moka. Vieni geriau, kiti prasčiau.

Tokios skirtingos aplinkybės ir 
kelia sunkumus, kaip surasti bendras 
gaires tėvams savo vaikus išmokyti 
lietuvių kalbos ir ugdyti juose lietu
vybę. 

•* r ,
Čia norėčiau trumpai paminėti 

problemas su kuriomis pačiai tenka 
susidurti.

Daug 
vaikučius 
dauguma jų sunku yra įvydyti 
įvairių problemų - čia iškelsiu dvi 
labai realias: 1. Laiko stoka su vaiku 
užsiimti kiek reikėtų. ‘Tiek tėvams 
laiko maža, tiek vaikams. Vaikai, 
kurie mokyklose gauna namų darbus ir 
dar užsiima pašaliniais dalykais, kaip 
muzika, sportu ar šokiu, tai tikrai 
daug laisvalaikio neturi, o vaikui 
žaidimas yra tiek pat svarbus jo vys- 
timuisi, kaip ir mokslas. 2. Tėvams 
pritrūksta kantrybės ir pasiryžimo su 
vaikais kovoti.

Nepamirškime, kad laikai kito
kie, vaikai kitokie ir tėvai kitokie, del 
to ir pažiūros ir siekimai kitokie. 
Kas anksčiau buvo svarbu ar gerbtina, 
dabar nebūtinai taip yra. Nediskutuo
kime, kas buvo gera, o dabar bloga. 
Musu tikslas diskutuoti šių dienu proble
mas,' šių dienų aplinkybėse ir bandyti 
rasti budos šioms problemoms išspręs 
ti. Dėl Šių‘dienų pažiūrų ir tėvų • 
vaikų santykiai yra kitokie.

Tėvu žodis nebėra įstatymas 
kuris vykdomas be abejonės. Daugu
mas vaikų klausinėja viską ir ginči
jasi. Iš esmės tai nieko blogo, tik 
svarbu, kad tėvai turėtų tinkamus argu
mentus ir metodust tokiems ginčams 
laimėti. Jėga laimėti ginčai, tai tik 
laikini laimėjimai. Vaikai dabar daug 
anksčiau išsivaduoja iš tėvų ir eina 
savais keliais.

Tėvams atsibosta ir pritrūksta 
kantrybės ir energijos, su vaikais grum
tis. Atsibosta iš paskos vaikščioti 
ir kaip papūgai kartoti ’’kalbėk lietu- _ , _ _
vįŠkEų>.'iiįięfli?saškatf*'2i Jeiguno^sįkas’ Q

yra gerų patarimų, kaip 
lietuviškai mokyti, bet 

dėl

tėvams ir

šiais lai- 
sprendimai 

neišvengia apižlausinėjimų, bet vai
kuose išliko tas specialus jausmas 
savo seneliams. Vaikaičiai yra sene
lių reikalingi, seneliams viską atlei
džia ir stengiasi visaip įtikti; Sene
liai lietuvių kalbos atžvilgiu daug 

į- stipriau stovi.. Anglų kalbos su vai
kaičiais naudoti nereikia, nes iš pat 
pradžios mažulėliai jaučia, kad pas 
senelius yra kitaip. Čia gali būti kita 
tvarka, ųes atostogų ar sveciavimosi 
laikas yra trumpas, todėl vaikai sten
giasi įtikti seneliams .jeigu seneliai, 
stengdamiesi įtikti vaikaičiams, nepra
deda angliškai kalbėt.

Daug senelių nenori kistis j vai
kaičių auklėjimą, bet lietuvybės iš
laikyme seneliai turi tokią pačią mora
linę pareigą kaip ir vaikų tėvai.

Dažnai jauniems^ tėvams pri
trūksta lietuvišką žodžių su vaikais 
kalbėtis, seneliams žodžių stokos 
nėra, su anūkėliais kalbant.Tėvai 
turi tik kasdienines temas - iš to tik 
minimalinis vaiko žodynas. Ir suaugęs 
jaučia reikalą plėsti draugystę, kad 
tobulintų savo intelektą. Taip ir 
vaikas vystosi geriau suaugusiųjų 
tarpe, ir kuo platesnis suaugusią ra
tas, tuo geriau.

Seneliai irgi. turėtų kiek tik gali
ma dažniau anūkams priminti tą, mūsų 
kalba, dėl kurios visa bendruomenė 
rūpinasi, o pavieniui kažin kaip ten 
yra. Atrodo, išeina iš mados anūkams 
pas senelius savaitgaliais svečiuo
tis ar savaitę kitą paatostogauti. Pas 
senelius laiko būtu, pokalbiams ir 
pasakoms.

Mes, tėvaį turime nusistatyti, kad 
vaikas kasdien bent trumpą laiką 
(5min.) paskaitytų ir parašytų iš savo 
knygelės.

Turime stengtis ^nepamiršti vai
kams priminti lietuviškai kalbėti, vis 
prašant juos pakartoti lietuviškai 
tą, ką pasakė angliškai.

Savaitgalio mokykla yra būtina. 
Ji vaiką skatina per savaitę lietuviš
kų knygų neužmiršti. Mūsų, tėvų, 
pareiga prižiūrėti, kad vaikai uoliai 
ruoštu namų darbą • geriau kasdien po 
truputį, negu iš karto viską - o 6 die
nas nieko. Dar norėčiau pastebėti, kad 
mūsų savaitgalio mokyklą tėvai trak
tuotų kaip rimtą ir svarbią savaitga
lio dalį. Jeigu tėvai namuose iš lie
tuviškos mokyklos juokiasi arba kriti
kuoja ten dėstančius mokytojus - ko
kią nuotaiką vaikas įgauna tokiose 
aplinkybėse? Tėvų nerespektavimas 
mokytojo ar mokyklos - ar ji būtų 
australiška ar lietuviška - yra didelis 
nusikaltimas vaiko atžvilgiu.

Marina Cox***
Beviltiška padėtis

Prie sergančio milijonie
riaus lovos susirinko giminės, 
laukdami .palikimo.

— Pone daktare, — nebeiš
tvėręs paklausė vienas tų lau
kiančiųjų, — ar dar yra nors 
kiek vilties?

— Jokios, — atsakė gydyto
jas, — nes jis sergą tik leng-

— ų Si&D
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“Carmen” operoje Gina Čapkauskienė

SUSITIKIMAS SU SOLISTE
“Dainininkė užimponavo gera 

koloratūrinė technika, o ir maloniu, 
lyrinio pobūdžio balsu. G. Capkaus-. 
kienė ^yra muzikali, tvirtos, nesvy- 
ruojancios intonacijos, nedvejotinai 
koloratūrinis sopranas”. Taip pristatė 
plačiai Amerikoje garsėjančiu dai
nininke muzikas A. KuČiūnas.

Aš neturėjau laimės dalyvauti 
jos koncerte ir susipažinti su jos bal
su, kai viešėjau Los Angeles. Bet 
vieną vakarą ji man paskambino. Iš 
balso, nuslopinto blogo telefono per
davimo, nesupratau, kad kalbuosv su 
Kanados lakštingala, kaip Giną Cap- 
kauskienę Amerikoje vadina.

Pasikalbėjime ji pareiškė norą 
atvykti į Australiją koncertuoti. Su 
entuziazmu jai pritariau.

Savo talento Gina nepavydi nie
kam, nesaugo uždaryto seife, ar užra
kinto dainą skrynelėje. Jau keletas 
metų sultingu, kultivuotu koloratūriniu 
sopranu džiugina dainos meno mylė
tojus JAV ir Kanadoje. Būdama savo 
karjeros aukštumoje, dainos džiaugs
mais dalinasi su visais. Už tat jat visi 
pamėgo. Dažnai koncertuodama ir vai
dindama JAV lietuvių operoje, ji

KRITIŠKOS
* Kodėl dailininkas piešia, dai

nininkas dainuoja, rašytojas rašo ir 
šuo, žiūrėdamas į mėnulį,staugia? Vi
są tas pats motyvas ♦ nesuvaldomas 
noras save išsakyti. Savaime aišku, 
kiekvienas tai daro savaip. Vieniems 
sekasi geriau, kitiems ne taip gerai. 
Apie šių eilučių autorių spręskite 
patys. „

* Siame krašte yra gana dide
lis skaičius australų (gal apie 3000), 
kurie puikiai kalba lietuviškai. Tai 
nėra tikri australai išmokę lietuvių 
kalba (jų nedaug), bet tikri lietuviai^ 
virtų, australais, kuriems lietuvybė jau 
visiškai neberūpi. Nuostabiausia, kad 
jie didžiai užsigauna, kada jiems tai 
primeni, ir visada suranda kokį nors 
kvailą pasiteisinimą.

Numanu, kad tarpe įvairių kitų 
priežasčių, tautinį gyvastingumą pra
randama dar ir todėl, kad būti susi
pratusiu lietuviu brangiai kainuoja, o 
yra tautiečių, kurie su pinigu nepajėgia 
atsiskirti (sunku bus mirti).

Taip dalykams klostantis, per 
30 išeivijos metų netekome trečdalio 
tautiečių, o dar po 60 nebeliks netik 
lietuvių, bet ir lietuviškai kalbančiu 
australų.

* Buvojant Kalėdų Švenčių metu 
Adelaidėje teko stebėtis, kad dauguma 
tautiečių vaišinasi vynu. Pripratusiam 
prie alaus ir stipresnių gėrimų, atrodė 
keistoka, bet jie tvirtino, kad tai pigu 
ir gardu. Gal ir jų tiesa, nes ne veltui 
sakoma - In vino veritas.

* Melbourne turime lituanistinius 
kursus. Nei vienas padorus lietuvis 
neabejoja, kad tai nepaprasto svar
bumo institucija^ puoselėjanti mūsų 
tėvų kalbą. Juoba, kad ji yra išlaikoma 
australų valdžios lesomis. Tolimesnis 
šių kursų gyvavimas priklauso nuo mo
kinių skaičiaus, kuris nustatytas ne
mažiau 30 (po 10 kiekviename kurse). 
Čia visa nelaimė ir prasideda. Atrodo, 
kad to amžiaus jaunimo turime apsčiai, 
bet jie į šią instituciją eina taip ne
noriai, lyg veršiai į skerdyklą.

Tėvų _ komitetui reikia padėti di
džiausias pastangas, tiesiog maldauti 

gerai žinoma ir laukiama. O Kanadoje, 
Montreal!, kur ji subrendo, ją brangina 
savieji ir svetimtaučiai.

Jos noras atvykti į Australiją 
sukėlė entuziazmą. Mums taip trūks
ta aukšto laipsnio vokalinių meninin
kų! Ir štai, ši jauna, talentinga me
nininkė sutiko mus aplankyti! Besi
kalbant telefonu, aptarėme galimybes, 
sutarėm susitikti Montrealy ir plačiau 
apie tai pasikalbėti.

Už kelių mėnesių dainininkė mus 
pasitiko savo namuose. Kartu su savo 
vyru inž. Capkausku, aprodė Montrea- 
lio grožį nakties metu. Manau, tas 
grožis ir gyva, prancūziška dvasia, 
turėjo įtakos Ginos asmenybės susi
formavimui . Supratau, kokį gilų meno 
pajutimą_ ji turi, kaip ji atsidavusi 
meno mūzai, kaip myli lietuviškas 
dainas.

Dainininkės vyras ir motina dali
nasi kasdieniškais rūpesčiais, kuriuos 
Gina pasitinka su šypsena.

Sutikimas solistės Australijoje 
lietuviškai publikai bus malonumas ir 
privilegija. Ji atvažiuoja iš tolimos, 
Šaltos Kanados mus pradžiuginti lie
tuviška daina.

V.R. Simniškaitė***

PASTABOS
ir iš desperacijos atvaromi vaikai, 
kuriems ten dar nereiktų eiti. Liūd
niausia yra su pirmuoju kursu, nors 
ten jau yra pora australų. Argi visame 
Melbourne nėra nei 10 lietuvių jaunuo
lių, kurie yra 4 formoje ir norėtų moky
tis lietuvių kalbą?

Būtų didelis lietuvių bendruomenei 
nuostolis, jei dėl mokinių stokos šie 
kursai turėtų užsidaryti, kas reikštų 
tikrą, lietuviškos išeivijos bankrotą.

* Iš patikimų šaltinių pasisekė 
nugirsti, kad šiais metais iš Lietuvos 
ruošiasi atvykti net du solistai. Vie
nas iš jų tas pats, kuriam pernai ne
pasisekė, žada dar kartą savo laimę 
bandyti. Taip pat darožygių ir viena 
Lietuvoje pagarsėjusi solistė.

Dviem prašant, gal pasigailės 
ruseliai ir vieną išleis, jei atsiras 
kas jiems suruoštų koncertus, nes 
Čiurlionįečiai nudegę pernai nagus ir 
vargu ar besutiks.

Ar čia esantiems tautiečiams iš to 
buvo kokia nauda.yra kitas klausimas, 
į kurį tikrą atsakymą gali duoti tik 
didieji Sydnejaus patriotai (tie kurie 
atsidūrė kairėje).

* “Tėviškės Aiduose” susirū
pinęs lietuvis visai pagristai piktinasi 
dėl paminklinės lentos" iškėlimo iš 
Liet. Namų salės, bet visiškai be 
pagrindo užsipuola žinomą Melbourne 
dailininką, kad jis griaunąs lietuviš
kus paminklus. Netiesa, kad jis minė
tame klubo susirinkime kalbėjo kaip 
kokios tai, komisijos pirmininkas. 
Tarybos pakviestas išpuošti Liet. 
Namus, jis tuo reikalu padarė prane
šimą, labai taktiškai išvengdamas 
nors vienu žodžiu užsiminti apie pa
minklo iškėlimą. Vėliau susirinkimo 
tas klausimas buvo iškeltas ir daugiau 
negu 90% ten buvusių (dalyvavo virš 
100 žmonių) pasisakė už iškėlimą.

Rašantysis . matyt, nesuprasda
mas ir nemėgdamas modernaus meno, 

savo pyktį išliejo ant menininko, kam 
stengiasi modemiškai lietuvių namus 
išpuošti.

De gustibus non ėst disputandum. 
Dėl skonio gal ir nereikėtų ginčytis.

bet negana to, prasilenkęs su tiesa, 
susirūpinęs lietuvis, prasilenkia ir su 
paprasčiausia etika. Užpuolęs dai
lininką _asmeniškai, pats^tartum zuikis 
už kopuslapio, pasislėpė,,prisidengda
mas slapyvardžiu.

* Su nekantrumu laukiama sekančių 
studijų dienų, kurios pramatytos Vely
kų metu Adelaidėje.

Tarp įvairių kitų temų, manoma, 
vėl bus svarstomas bendradarbiavimo 
su kraštu klausimas. Nuvokiama, kad 
šį kartą bus nagrinėjama tik tokio 
santykiavimo naudingumas mums ir 
kraštui. Tam tikslui pakviesti žmo
nės, kurie neseniai yra buvę tėvynėje 
ir žino ten vyraujančias nuotaikas.

Turint galvoje apgaulingą komu
nistų politiką, reikia būti be galo at
sargiems, kad neisileidus nejučiomis 
į pavojingą katės su pele žaidimą, kur 
labai retai (jei iš" viso kada) laimi.

*Netiesa, kad niekas nenori eiti į 
valdybas ir dirbti visuomeninį darbą. 
Pavyzdžiu gali būti Melboumo mote
rys; savo metiniame susirinkime jos 
pakankamai turėjo kandidačių, o viena 
iš jų, net griaudžiai apsiarŠarojo, kad 
nebuvo išrinkta (tikras faktas).

Be to, “M.P.” spaustuvės vajui 
pravesti sudarytas kmmitetas vien tik 
iš moterų. Galimas daiktas, kad se
kančią. apylinkės valdybą sudarys taip 
pat moterys, jei vyrai įkibto daleis.

*SiU metų vasario 16-tos minėji
mas Melbourne buvo įspūdingas. 
Paskaitą skaitė Monash universiteto 
profesorius, čekas, kuris beveik visus 
nustebino ganėtinu lietuvių kalbos mo
kėjimu. Jis iškėlė lietuvių tautos to- 
lerantinguma. ir norą taikingai gyventi. 
Programa buvo trumpa, bet gerai pa
ruošta ir įdomi. Tautiečių prisirinko 
tikrai daug, gal per 400', tai buvo ' 
šviesi prošvaistė mūsų išeivijos gy- 1 
venime, tik gaila, kad jaunimo vis : 
dar pasigendama.

***

GEELONGAS
SAVAITGALIO MOKYKLA DIRBA

Dr. V. Kudirkos vardo Geel. sa
vaitgalio mokykla, kun. Pr. Dauknio 
vadovaujama: , vasario 23 d. pradėjo 
mokslo metus. Pamokos laikomos Lie
tuvių Bendr. namuose kas šeštadienį 
nuo 9 vai. ryto. ***

UŽGAVĖNIŲ, - BLYNU. BALIUS
Vasario 23 d. Apyl. Valdyba buvo 

rengusi šiais metais pirmąjį balių, 
kuris rengėjų ir svečių pasitenkinimui

Ponai Vilkaičiai štai kaip vaizduoja mums “Mūsų Pastogės” veiklą 
kiekvienas gali rasti savo interpretacijai vietos.

Musų Paštoge'Nr. 10 1974.3.11 psl. 3‘

spaustuvės vajus

R. 
P.
R.
S.
P. 
A. 
P- 
A.

Iš “M.P.”Nr.9.
Juozas Ramanauskas 
E. ir I. Jonaičiai 
L. ir B. StaŠioniai 
Dr. A. Gilandas

Ciabas senj.
Sipavičius 
Symonds 
Šapalienė 
Antanaitis 
Nekrašius z 
Makaro vi ene
Gaidukas

O. Osinienė
VISO: 

$747.00
$50.00
$50.00
$50.00
$20.00
$20.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00

$5.00
$5.00
$2.00

$999.00

buvo vispusiškai pasisekus. Svečių 
atsilankė netikėtai daug, jaunimo ir 
senimo. Rengėjams teko net kelis 
kartus daugiau stalų pristatyti, bet 
erdvioje salėje buvo pakankamai vie
tos ir šokiams. Svečių tarpe matėsi 
nemažas būrelis melbourniškių. Ma
lonu, kad kaimynystėje gyvendami jie 
lanko mus, o mes, geelongiškiaį jų 

Do. Ver-us Pramo§as’ Parengimus.Svečius pasveikino vald. pirm. 
_____ dr. S. Skapinskas, o gimtadieninkams

ir varduvininkams buvo sugiedota 
“Ilgiausių Metų”.

Grojo" geras orkestras. Skanių 
blynų ir kitą užkandžių bufetą laikė 
Moterų Draugija. Buvo turtingos lote
rijos ir suprantama, gaivinančio gėri
mo.

Gausus tautiečių atsilankymas 
baliuje papildė Apyl. valdybos kasą, 
o valdybos nariams.daug darbo ir rizi
kos ide'jusiems balių ruošiant, buvo 
moralinis atpildas ir paskatinimas 
tolimesniam darbui.

A. Skėrys
***
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MUSU

Laima Bąrkutė baigė Santa Sabina 
Dominican: College - Strathfield.Regina Inkrataitė priimta i Sydney Uni. 

Science fakultetą.
Rūta Araitė baigusi Cremome Girls 
High School.

Mykolas Petronaitis

SYDNEJAUS ABITURIENTAI
Sunku yra susekti visus aukštą

sias mokyklas baigusius abiturientus, 
p. Vladas Miniotas pateikė redakcijai 
keletą, jam žinomų abiturientu pavar
džių ir fotografijų, kurias Čia spaus
diname. Štai jie:

PETRONAITIS Mykolas, ADO
MĖNAS Linas, BARKUTE Laima. 
JANAVIČIŪTĖ Viktorija, ARAITĖ 
Rūta, INKRATAITĖ Regina, DAM
BRAUSKAITĖ • DAMAS L. KATAUS- 
KAS J. Ir R.K. NARBUTAS.***

GINTARAS KANTVILA
Smagu, kad ir mažoje bendruo

menėje, taip kaip Hobartas, kasmet 
atsiranda tai vienas ar kitas jaunuo
lis besiveržiąs įmoksią.

Šiais metais šitam kelyje mes 
randame Gintarą Kantvilą, kuris prieš 
Kalėdas su labai gerais rezultatais 
užbaigė gimnaziją ir stojo į Hobarto 
universitetą studijuoti miškininkystės.

Gintaras gimė Hobarte ir jau at-, 
šventė 18-tą gimtadienį. Nuo mažens 
nesikratė mokslo ir sėkmingai ėjo iŠ 
klasės į klasę pačią geriausią mokinių 
tarpe kataliku* St. Virgils koledže. Sa
vo gerus rezultatus paprastai pasiek
davo rūpestingu darbu ir ištverme, už 
tai gaudamas atžymėjimus ir pagyrimus. 
Šalia mokslo neužmiršdavo ir malo
numą: reiškėsi teatro grupėj, vado
vavo" mokyklos žurnalo leidime, pri
klausė kadetams, kur pasiekė aukštesnį 
laipsnį. Neužmiršdamas savo tėvu kil
mės, gerai vartoja lietuvių kalbą . žo
džiu ir raštu ir yra perskaitęs daugy
bę lietuviškų knygų.' Gintaras šoka 
tautinius šokius, žaidžia krepšinį 
■’Perkūno” klube, vienu žodžiu maišosi 
lietuvių bendruomenėj, kaip veiks
mingas jos narys.

Nuo mažens Gintaras mėgsta gam
tą, paskatintas savo dėdės a.a. O. 
Truchano, kuris ypatingai mylėjo Tas
manijos kalnus ir miškus, su malonu
mu išeina į keliones ir praleidžia daug 
dienų miške bei kalnuose. Gal dėl to 
ir studijoms pasirinko miškininkystę, 
gal galvodamas šį mokslą busiant 
arčiau jo širdies. Jei gerai seksis ir 
pasiryžimo nenustos, tolimesnėms stu 
dijoms turės keltis į Canberra Nat. 
Universitetą, bet tai dar tolima atei
tis, kol kas tik linkėjimai Gintarui: 
sėkmės šiems metams.

A.K.***

MAŽA GARBE SVETIMA 
KALBA KALBĖTI. DIDI 
GĖDA SAVOSIOS NEMOKĖTI

..8.4svėl iii pžJ
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MUSŲ_SYDNEJAUS STUDENTAI
Kaip pranešta ’’Sydney Morning 

Herald” vasario 5 d. The Metrop. 
Uni. Admission Centre priėmė į uni
versitetus Šiuos musu jaunuosius stu
dentus: BARKUS LĖ. - Syd. Uni. 
Pharmacy, ČERKESAS A. - N.S.W. 
Uni • Commerce (Part • time); INKRA
TAS R.I. • Syd. Uni. • Science; 
KASAKAITIS A. - Syd. Uni. Arts; 
KATAUSKAS J.I. • Maquarie Uni. 
Part time degree; LEVERIS K.A. 
Full • Time degree, MIKUS T.J. • Syd. 
Uni. • Arts'; MILASAS R.A. • Maquarie 
Uni. Full - time degree; MINKUS P.D. 
N.S.W. Uni. • Commerce (Full • time); 
NARBUTAS'R.K. ♦ N.S.W. Uni. • Com
merce (Full - time); PETRONAITIS
M. V. - N.S.W. Uni. - Arts (Full - time); 
SANKAUSKAS A.A. -„Maquarie Uni. 
Part - time degree; SIMKUS G.R. -
N. S.W. Uni. - Engineering (part • time), 
VITARTAS B.A. - N.S.W. Uni. • Arts 
(fuU • time), ZNAUTAS S.J. - N.S.W. 
Uni. Engineering (Part - time).

Kiekvienam lietuviui darosi miela 
ir šilta širdyje, matant tokį gražų 
būrelį lietuviško jaunimo siekiant 
aukštojo mokslo.

Tai pasididžiavimas netik jų 
tėveliams, bet ir visiems lietuviams.

Taigi šia proga širdingai jus 
visus sveikiname ir linkime sėkmės 
jūsų pasirinktame kelyje.

JO.***

TAUTINIU. ŠVENČIŲ PR A VEDIMAS
(atkelta iš 1 psl.)

o taip pat pa
rinktos meninės programos. Abi šios 
programos dalys kompetetingų asmenų 
paruoštos ir atliekamos tikrai nebus 
nuobodžios.

Pastaruoju metu visur stumiame 
j priekį mūsų jaunimą: renkame juos 
į valdybas, pavedame pravesti pramo
gas ir minėjimus. Ir jau labai apsi- 
džiaugiam, kai vienas iš jų sutinka 
viešai pakalbėti. Dėl Šio entuziazmo 
nekartą tenka ir skaudžiai nusivilti.

Viešai kalbėti tautinėm temom 
neužtenka vien pakenčiamo lietuvių 
kalbos mokėjimo ir australiško nors ir 
aukštojo mokslo diplomo. Šalia to 
reikia gerai žinoti Lietuvos istoriją, 
nusimanyti apie tautinę kultūrą ir 
bent žymesnius jos kultūrininkus. 
Šiaip ar taip bent dabartinių minėjimų 
907. sudaro vyresnės kartos žmonės, 
kuriems nėra vis.tiek kokius faktus
ar perliukus kalbėtojas pabers. Ir kai 
išgirsti vargingai surengtu sakiniu
mišrainėj iš prelegento lūpų, kad 
dr. Basanavičius buvo garsus poetas, 
o Maironis, ko gero. Žymus veterino- 
rius, Įbedi žvilgsnį į grindis ir ne
drįsti pažvelgti savo kaimynui į akis. 
Ir pagalvoji: kaip vis dėl to mes 
smunkam vis žemyn.

Labai gerai, kad jaunimas prati
nasi viešai kalbėti ir turi drąsos tokias 
pareigas pasiimti. Bet toks jaunuolis 
taip pat turėtų turėti drąsos prieš 
išeidamas į tribūną savo darba paro
dyti nusimanančiam asmeniui ir pasi
teirauti jo nuomonės. Klausytojams 
nėra vis tiek, ką. ir kaip kalbantysis 
jiem pasakoja.

Norėdami minėjimus paįvairinti, 
galėtumėm lengvai tai padaryti, pasi
kviesdami iš kitų mūsų kolonijų 
paskaitininkus ar meninius vienetus. 
Iš tiesu savieji ir vis tie patys per 
25 metus yra atsibodę, iš anksto tam 
rengiantis, nebūtų sunku surasti ir 
lėsvų, jų kelionės išlaidoms padengti. 

Honorarų tikriausiai nė vienas jų ne
reikalautų. Bet kad savo tarpe turime 
gerų kalbėtoju, nėra jokios abejonės. 
Reikėjo išgirsti per vasario 16 d. 
minėjimo pamaldas pasakytą kun. 
Spurgio patriotinį pamokslą, kad pa
tikėtume, jog mūsų tarpe auksaburnių 
vis dar yra.

į tautinius minėjimus rinkimės ne 
kaip i kabaretą ar cirką, tikėdamiesi 
įdomybių, bet kaip į iškilmingą šven
tę. Kultūringai ir gražiai išpuoškitė 
sales, užsidėkime išeiginį rūbą ir 
jauskimės bei parodykime, kad ši die
na yra neeilinė, o labai išsiskirianti 
iš kitų. Taip pasiruošus ir nusitei
kus, nereikės skųstis jų monotoniš
kumu.

S. B.
***

NEUŽTARNAUTOS ATOSTOGOS
Kiekvienas dirbantysis reikalauja 

poilsio, kad atgaivinęs jėgas galėtų 
vėlei darbuotis. Kas metai visi mes, 
kurie dirbame, gauname tris ar ketu? 
rias savaites atostogų. Visa mūsų 
socialinio gyvenimo struktūra paremta 
principais: fiziniu ar protiniu darbu 
Įsijungiama į bendras tautos, valsty
bės ar pagaliau bendruomenės pas
tangas, siekiant užsibrėžto tikslo, 
vykdant visus įsipareigojimus; tuo 
užsitarnaujama teisė naudotis visomis 
privilegijomis ir gerove, kurios bendru 
visų darbu yra sukurtos.

Per ketvirtį šimtmečio sukūrėme 
savo bendruomenę svetimame krašte, 
kuri yra skirtinga nuo kitų kraštu 
lietuvių bendruomenių ir tautos - bend
ruomenės pasilikusios Lietuvoje. 
Klimatas, socialinė ir ekonominė 
kraštų santvarka skiria kiekvieną 
lietuvių bendruomenę jos įsikūrimo 
ir veiklos plotmėje. Tektų rašyti 
atskirą studiją, norint iškelti kiek
vienos lietuviškos bendruomenės 
įvairiuose kraštuose specifinius bruo
žus. Didelę įtaką daro tame, krašte 
gyvenančių lietuvių skaičius, nuoto
liai tarp didesnių kolonijų, to krašto 
valdžios politika ateivių atžvilgiu ir 
kt. f

Australijos Lietuvių Bendruomene 
yra viena iš jauniausių. Nors pirmieji 
lietuviai Australijoje apsigyveno po 
Pirmojo Pasaulinio karo, bet didesnės 
veiklos neišvystė. Tik lietuviai atvykę 
po n-jo Pasaulinio karo įnešė naujo 
kraujo ir gyvybės, ir ta veikla degė 
tuo žiburiu virš dvidešimt metų, apim
dama kiekvieną lietuvį Australijoje. 
Iškilo namai ir koplyčia,, du savait
raščiai, susikūrė daugybe organiza
cijų ir meno vienetų, kurių parengimai 
netilpo lietuviškos veiklos kalendo
riuje. Gyvenimo tėkmė pamažu slopino 
įkarštį ir vienas po kito pradėjome 
dalintis iš lietuviškos veiklos rato: 
vieni' skųsdamiesi pablogėjusia svei
kata, kiti senatve, treti sakėsi pa
vargę, atsirado ir tokių, kurie teige' 
atlikę savo dalį ir nusipelnę atosto
gas.

Bronius Nainys, dabartinis 
PLB V-bos pirmininkas, Pasaulio 
Lietuvyje Nr. 1/66 1973 lapkričio - 
gruodžio numeryje išvedžioja, kad 
kiekvienoje bendruomenėje, organiza
cijoje veiklos aktyvą sudaro nedaugiau 
kaip 1.5%. Tokiu būdu Australijoje 
iš 10,000 lietuvių, tiktai 150 yra akty
vus, dirba organizacijose ir kituose 
meno vienetuose. Narių turime daug, 
bet mažai aktyvių, nuo kurių priklauso 
visa veikla. Čia reikia suprasti, kad 
aktyviaisiais skaitomi ne tiez kurie 
lankosi į parengimus, bet tie, kurie 
juos ruošia, ne tie, kurie skaito laik
raščius, bet tie, kurie į juos rašo ir 
1.1; ir t.t.

Nenuostabu tad Šiandien, kad 
yra sunku išrinkti valdybą,, kuri 
dirbtų ir įneštų į Bendruomenes gy
venimą naujų idėjų. Mūsų chorai sto
koja gerų administratorių, kurie suge
bėtų ir rastų būdą. įtraukti į savo eiles 
dainininkus; jaunus ^balsus, kurių 
šiandien taip stinga mūsų choruose.

Rinkimai į apylinkės valdybas 
kelia nemažą.rūpestį, nes jau ne kartą 
teko išsiskirstyti jos neišrinkus arba 
’’sugraibius”, nes dauguma pasiūlytų 
kandidatų suranda ’’labai rimtų” prie
žasčių ir taip išvengia darbo. Kiti 
visai neatvyksta į susirinkimus, kad 
nebūtu ’’išprievartauti” - išrinkti. 
Taip ’’sugraibyta” apylinkės ar orga
nizacijos valdyba nėra labai darbšti 
ir jau pirmąją savo kadencijos dieną 
laukia naujų rinkimų. Išdava aiški. 
Apmiršta netik bendruomenės veikla, 
bet ir organizacijų bei meno vienetų, 
nes sustingusioje bendruomenėje 
sustingsta ir jos nariai.

Galbūt, nebeišvystysime tokios 
veiklos, kaip pradžioje, bet sutarti
nai ir sąžiningai atlikdami pasiimtas 
pareigas,' darbą perpus lengviau įveik
tume ir jis nebūtų našta, bet teikiąs 
dvasinį ramumą ir gyvenimo pilnybę 
darbas. Atostogas palikime invalidams 
ir suglebėliams » gyviems lavonams, 
kuriems neberupi, apart savęs, jokie 
tautos ar bendruomenės reikalai.

A. Kuoras ***

NE VIEN GRAŽIŲ ŽODŽIŲ. REIKIA
Gruzijos Komunistų partijos or

ganas Zaria Vostoka ilgame straips
nyje reikalauja, kad valdžios organai 
rūpestingiau tikrintų asmenis, kuriems 
leidžiama išvykti "į užsienius, nes 
’’jie varų gėdingą spekuliaciją”. 
Laikraščio nuomone, valdžios įstaigos 
per daug atlaidžios, vadinasi, leidžia 
į užsienį išvykti asmenims, kurie, jau 
patekę Į užsienį, praranda' standarti
nius reikalavimus ’’disciplinos, mora
linio pastovumo, politinio subrendimo 
ir kolektyvinio respekto”. Laikraštis 
duoda tokius į užsienį išvykusių so
vietų piliečių neleistino elgesio 
pavyzdžius.

George Khaladze,_ Gruzijos kasyk
lų statybos tregto viršininko pavaduo
tojas, keliaudamas į Havaną per Casa- 
blankąz pasiėmė su savim rusų gamy
bos foto aparatą ir jį išmainė į madin
gus moteriškus ' batelius. Mugzar Ka- 
landadze, Gruzijos prekybos pareigū
nas, važinėdamas į Čekoslovakijos 
kurortą Karlovy Vary, prekiaudavo su 
kurorto tarnautojais likeriu, cigare
tėm, tranzistoriais, laikrodžiais, o 
Marija Bochorisvilli ir Galavan Kre- 
tardze, abu Gruzijos gydytojai, kurie 
su sovietų trupe lankėsi Egipte, vykdė 
gyvą prekybą, foto aparatais, cigare- 
tėtniš, elektros reikmenėmis. ’’Jie 
visą savo energiją skyrė sugriebti dau
giau pelno”, • pastebi laikraštis. 
’’Gėda jiems ir mums visiems, nes jie 
užsienyje atstovavo ne vien save, bet 
ir visus mūsų tautiečius” - dar pridu
ria laikraštis. Sovietų piliečiai, laik
raščio surinktomis žiniomis, veža į 
užsienius rublius už piniginių ir vali
zų pamušalų. Laikraštis daro priekaiš
tų^ kad išvykstantiems į užsienius per 
lengvai duodamos atestacijos, sveika
tos pažymėjimai. Pav., vienam, atesta- 
cijoji buvo pažymėta ’’morališkai nu
sistovėjęs ir politiškai subrendęs”, 
bet tas asmuo sučiuptas,, mėginant 
iššmugeliuoti į užsienį rublius.***
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KA AŠ MAČIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

SUNKUS KRYŽIUS ANT AMERIKOS 
PEČIUI

Stovykloje būdamas buvau užmir
šęs aštrią negrų problemą Amerikoje, 
jaučiausi nuostabiai gerai. Bet štaiA 
palikus tą ramų ir gražų stovyklos 
kampelį, tuoj susidūriau su neįprastu 
saugumo jausmu, su perdėta baime, ku
ri mane nuteikė labai prastai. Jautiesi 
lyg būtum karo zonoj,kur reikia būti 
labai apdairiam, tarsi nematomas 
priešas tave gali užpulti iš pasalų, 
netikėtai. Jau Baltimorėje pastebėjau, 
kad namų duris užrakytas laiko dieną 
naktį trimis raktais. Ponia Vanda, iš
leisdama mus į Washingtoną, sako:

- Čia jums raktai nuo durų, grį
šite .vėlai, kada norėsite patys įeisi
te. Šitas raktas nuo pirmųjų durų, ši
tas nuo antrųjų, o lenciūgėlį palik
sime neuždėję.

Paėmiau raktus ir mėginu rakinti, 
rakina gerai. Pirmos durys sunkios, 
neišlauši: antros lengvesnės, bet 
taip pat stiprios ir dar ant jų storokas 
vieno sprindžio lenciūgėlis uždėtas, 
kad pravėrus duris galėtum pasižiū
rėti, kas nori pas tave ateiti.

- Čia pas mus visur taip: bijo- 
mes negrų, bijomės banditų, bijomės 
įsileisti svetimą nežinomą žmogų į 
i namus, nežinau ką. jis gali padaryti 
įėjęs.

Susitinku Seime tėvą Joną. Bore- 
vičių, mums visiems gerai žinomą 
kunigą, kada jis čia Australijoje vedė 
rekolekcijas, turėjome progos su juo 
susipažinti. Malonus, iškalbingas 
vyras. Pasakoju jam savo įspūdžius 
apie Ameriką ir stebiuosi Watergate 
byla ir negrų problema, o jis man ir 
sako:

— Nesuprantami dalykai darosi 
Amerikoje, niekados to nebuvo anks
čiau. Praeitą savaitę tbūdamas Chica- 
goje? užėjau į krautuvę užsakyti vie
nuolynui maisto. Krautuvėje buvo vie
na pardavėja ir dvi pirkėjos. Aš lau
kiau savo eilės, kai netikėtai 
įėjo du negrai su pistoletais rankose 
ir liepė visiems gulti ant grindų. 
Surišo jie mus visus virvėmis. Atėmė 
pinigus, iš manęs nuo rankos nuplėšė 
laikrodėlį. Kai aš pasakiau, vyrai,

Sfiattyteju, laiškai
Gerb. p. Redaktoriau,

Prašau atspausdinti mano atsa
kymą^ p. A. Skirkai, kadangi "Tėviš
kės Aidai”, dėl man nežinomų prie
žasčių, tik dalį teišspausdino mano 
pasiaiškinimo, neleisdami man pilnai 
pasisakyti dėl tikrai jau musų visuo
menėje isimetusio vėžio ligos. Ar tas 
vėžys būtų raudonas, baltas ar juo
das, jis yra mūsų bendruomenės liga 
ir mes turime ne tik teisę, bet ir 
pareigą dėl jos pilnai pasisakyti ir 
ieškoti Jbūdu. kaip jį pagydyti. Nede
rėtų mūsų spaudai jį slapstyti ar 
dangstyti, tartum čia nieko blogo 
nebūtų.

Su pagarba,
Antanas Laukaitis***

ATSAKYMAS P. ANT. SKIRKAI
Be daugybės žodinių gražių pasi

sakymu Sydnejuje, prieš akis guli 
daug laiškų iš Australijos ir dar dau
giau iš kitų pasaulio kraštu: Amerikos 
Kanados, Vokietijos, Anglijos ir net 
iš Pietų Amerikos, kuriuose maloniais 
žodžiais yra pareiškiama man ir taano 
bendradarbiams nuoširdi lietuvišką 
padėką už išleidimą specialaus ir gra
žaus ’’Lietuvių Dienų”, išeinančių 
Los Angeles J.A.V., Australijos nu
merio.

"Bent maža dalimi,-kaip daugu
mas man rašo,-mes sužinojome ir nuo
traukose pamatėme, kaip gražiai 
kultūringai ir tautiniai lietuviškai 
jus Australijoje gyvenate. Iki šiol tik 
viena kita žinutė mus pasiekdavo, ir 
apie Australijos lietuvius taip mažai 
kas i yra girdima”.

Ir štai, prieš akis taip pat guli 
’’ Tėviškės Aidų” Nr. 4, kur Ant. 
Skirka, savo straipsnyje ’’Dėl Lietu
vių Dienų” specialaus numerio” mane

A. Mauragis
ką darote, juk taip negražu, vienas 
prikišęs pistoletą prie mano galvos su
riko: ** Tylėk tu, benkarte, aš tave 
tuoj užmušiu”. Pasiėmė> kas jiems 
reikalinga iš krautuvės ir išėjo .palik
dami mus surištus. Aš pirmas išsin- 
narpliojau iš tų pančių, paliuosavau 
ir kitas moteris, o po to, tuoj nubėgau 
į policija,pranešti apie įvykį. Policija 
pasižymėjo, pakratė galvąfir eik namo, 
vienas įvykis daugiau užregistruotas, 
o jų yra šimtai. Daryklą nori.

Mudu su Done kiekvieną dieną 
važinėjame iš Baltimorės į Washingto
ns reikia rasti kur pasistatyti automo
bilį. Pirmą diena suradome garažą 
tolokai nuo Statler Hilton viešbučio, 
kur vyko seimo posėdžiai, ir patys 
atėjome pėsti. Visi garažai yra aptar
naujami negrų, ir po 10 vai. darosi 
nebejauku eiti gatve; gatvės tuščios, 
niekas jose > nevaikšto. Nedrąsu yra 
tokiuose garažuose užeiti ir prašyti 
savo automobilio, kažjcoks nepasiti
kėjimas valdo visų žmonių santy
kius.

Kitą dieną klausinėjame seime 
kur galėtume geriau pasistatyti auto
mobilį. Pasirodo/yra išleistos specia
lios informacijos apie kurias mes nieko 
nežinojome, ir nurodytas garažas,kur 
galime pasistatyti. Seimo rengėjai 
yra susitarę su Atlantic garažu papi
ginta kaina pastatyti seimo nariams 
automobilius. Tame informaciniame 
lapelyje parašyta visa eilė patarimų, 
tarp jų yra irŠitioks patarimas didelė
mis raidėmis parašytas ir pabrauktas: 
’’Asmeninio saugumo sumetimais esa
te prašome po sutemos ir visą sekma
dienį bei pirmadienį eiti į garažą tik 
grupėmis. Po darbo valandų garažas 
už jūsų asmeninį ir automobilio sau
gumą. neatsako”. Didesnės grupes 
sudaryti mudu su Done negalėjome 
kaip tik dviese, ėjome drąsiai ir mums 
nieko neatsitiko. Tačiau tas parodo, 
kokia netikra padėtis yra kiekvieno 
žmogaus Washingtone. Ne tik garažai, 
restoranai, valgyklos yra aptarnaujami 
negrų, bet ir taxi ir kone visi vieši 
pastatai yra prilindę vien negrų. Pietų 
pertraukos metu kelis kartus mes, aus- 
traliečiai, p.p. Balsiai, dr. V. Doniela, 
A. Vasaitis ir aš su Done stengėmės 
susirasti kokią jaukią, patogią val
gyklą, kur nebūtų negrų. Deja, kiek

"vanoja” ir iš dešinės, ir iš kairės. 
Jau kuris laikas kaip didieji Sydnejaus 
"kovotojai” ir vienas iŠ pačių "di
džiųjų” A. Skirka, buvo aprimę ir savo 
donkichotiškus kalavijus šiek tiek 
paslėpę. Maniau ir tikrai džiaugiausi, 
kad pagaliau ir Sydnejuje atėjo,pilna 
to žodžio prasme, lietuviškoji taika. 
Po daugelio metų susitaikė lietuvių 
paskiri namai ir to labai gražiais vai
siais gėrimės mes visi; susijungė 
apylinkių valdybos,bendrą kalbą rado 
abu sporto klubai ir kt. Tie visi susi
jungimai ir susitaikymai išėjo tik į 
gera. Maniau, kad taiką ras ir, dar 
vis su šmėklomis bekovoję, dalis 
mūsų sydnejiškių visuomenininkų 
ir kultūrininkų. Pasirodo, ne.

A. ' Skirka, Sydnejaus Liet. Žur
nalistų Skyriaus pirmininkas (apie 
šį skyrių, kuris,- nežinau kuriais 
pagrindais ir pamatais buvo įkurtas, 
nes daugelis dirbančiųjų mūsų lie
tuvių žurnalistų, kaip kitos (kurios??) 
pakraipos žmonės, į šią sąjungą nebuvo 
ir nėra pakviesti, sužinau tik iš Ame
rikoje išleidžiamo Liet. Žurnalistų 
S-gos laikraščio, nes ir as jau nuo 
1954 metų priklausau ne Sydnejaus, 
bet Liet. Žum. Centro Valdybai 
Amerikoje) savo straipsnyje šaudo 
dideliais šūviais ir, gaila, kad labai 
mažai į ką pataiko.

Užpuldamas dr. A. Mauragį, jis 
tik parodo savo pagiežos kerštą, nes 
"M.P.” redaktorius, važiuodamas į 
Ameriką, man nuvežė tik keletą pa
taisymų, kai jau visa medžiaga buvo 
beveik ' paruošta spausdinimui, visai 
apie turinį nežinodamas.

Dėl pasitaikiusių klaidų, tai aš 
ir "L.D.” redakcija atsiprašė ir įdėjo 
pataisymus sekančiame numeryje. Aš 
manau, kad A. Skirka, būdamas net 
žurnalistų pirmininku, turėtų labai 
gerai žinoti, koks yra sunkus medžia
gos rinkimo darbas ir vėliau žurnalo 

mes tų valgyklų radome, visos buvo 
negrų laikomos ir aptarnaujamos. Aš 
pastebėjau, kad baltieji nejaukiai 
jaučiasi negrų valgyklose, ypač mes 
aust'ralieciai, ir valgiai buvo neskanūs.

Kadangi mudu su Done važinė
jome auto mašina kasdieną, , tai bu
vome draugų įspėti, saugotis,ypač 
negrų. Antanas Vasaitis pasakojo, 
kad katastrofoje su negru visada 
pasiliksi kaltas, policija stovi negrų 
pusėje, iš baimės arba jų paperkama. 
Kartą mes su juo važiavome aplankyti 
Corcoran Meno Galerijos, kuri stovi 
prieš didelį parką. Pasistatėme auto
mobilį gatvėje, parko pusėje, prieš 
pat galeriją,ir einame šaligatviu iki 
kryžkelės, kad pereitume į antrą 
gatvės pusę. Matome, parke sėdi ant 
suoliuko trys vyrai, vienas iš jų pri
eina prie mūsų ir prašo pinigų. As, 
nekreipęs dėmesio., praeinu pro šalį, 
o Antanas sustojo ir duoda jam pini
gų. Kai jis mane pavijo, aš jo klausiu, 
kam duodi tokiam valkatai pinigų? 
O jis man atsako, kad čia tokia mada, 
jei neduosi, gali turėti nemalonumų. 
Išėję iš galerijos, rasime sudaužytą 
automobilį. Geriau su jais geruoju.

Vakarais sutemus Washingtono 
gatvės tuščios, jos man priminė 
Vilnių karo metu, kada vokiečiai ar 
rusai veržėsi į miestą, tada gatvės 
buvo tuščios kaip iššluotos, o dabar 
toks pat vaizdas Washingtone taikos 
metu.

Labai patogu buvo mano kolegoms 
p.p. Balsiams ir Vytautui Donielai, 
jie gyveno tame pačiame viešbutyje 
ir vakare nebuvo reikalo jiems eiti 
į tuščią gatvę, nebent tik iš įdomumo. 
Bet ir tokiame dideliame viešbutyje 
kaip Hilton, kur tiek daug žmonių, 
atsargumas buvo reikalingas. Albertas 
Balsys pasakojo, kad vienam atstovui 
nešant daiktus į kambarį, vieną minutę 
paliktos neužrakytos durys ir sugrį
žęs neberado šimto dolerių.

Tuose dideliuose ir tuščiuose 
koridor/juose nekartą pasijunti nema
loniai, ir greitai bėgi įtartinai žvalgy
damasis,kad nesutiktum ko nereikalin
go. Durys taip pat ant lenciūgėlių 
užkabintos.

Washingtono gražiąsias vietasdar 
nelankiau, nebuvo laiko, takiau pačio 
miesto jau daug mačiau, nes su Done 

redagavimas, pačiam būnant Sydne
juje, kai žurnalas yra visai svetimų 
žmonių spausdinamas Amerikoje.

Kas liečia medžiagą, tai aš pil
nai sutinku, kad ji nėra pilna ir ne 
visi miestai, asmenys, organizacijos 
ir kt. yra paminėti. Bet gi ir mažiau
sias, bent šiek tiek protelio turįs 
vaikas supras, kad į 24-rių puslapių 
žurnalu (vėliau dėl medžiagos didelio 
kiekio, leidėjai jį padidino iki 32 
puslapių) sudėti visą Australijos lie- 
tuvių gyvenimą, yra neįmanoma. Tam 
buvo išleistas didžiulio formato 292 
puslapių "Australijos Lietuvių Met
raštis”, kurio kita naują laida, numa
toma greitai pakartoti. Čia tik galima 
plačiai parodyti ir aprašyti
musų gyvenimas.

Sydnejaus lietuviai nukentėjo dau
giau negu kiti miestai, nes aš gavau 
tiek daug medžiagos iš kitur, jog 
turėjau labai trumpinti apybraižas 
ir apie trečdalis nuotraukų nebuvo pa
talpinta. Todėl; *kaip pats
sydnejiškis, aš sumažinau Sydnejaus 
dalį ir daugelis mūsų žinomų veikėjų 
ir organizacijų negalėjo rasti , čia 
vietos. Už tai aš ne tik sydnejiškių, 
bet ir kitu miestu kultūrininkų, vei
kėjų ir lietuvių oendruomeniu nuo
širdžiai^ atsiprašau.

Tačiau aš niekuomet nesutiksiu 
su A. Skirkos man duodamais nuro
dymais, ką aš turėjau ir turiu dėti, 
apie kurį dailininką buvo daugiau 
ar m ažiau* parašyta, kokio rašytojo ar 
poeto kūriniai turėjo būti įdėta. Nie
kuomet iki šiol ir niekuomet ateityje 
aš neturėjau ir neturėsiu jokios ten
dencijos bent ką pažeminti, arba ką 
nors išaukštinti. Kas mane pažįsta ir 
gerai žino (anksčiau ta, labai gerai 
žinojo ir A. Skirka) tai gali nedve
jodamas patvirtinti, kad mano vienin
telis noras ir troškimas yra kuo gra
žesniu ir malonesniu žodžiu spaudoje 
apšviesti Australijos lietuvių gyve- 
nima^ Jokių, pagal A. Skirka^vadinamų 
krypčių aš nesilaikau, tik tenoriu, kad 
viena diena ir Sydnejuje butų graži

Washingtone Linkolno paminklas yra vienas 
iš labiausiai lankomas turistų.

važinėdami iš Baltimorės • į Washing- 
tona ir atgal mėgstame paklaidžioti} 
po miestą. Tik jos gera orientacija 
išgelbėdavo iš kvailos situacijos, ta
čiau tie paklydimai atnešė: ir daug 
naudos, nes aš pamačiau vis naujas 
vietas. Mačiau Washingtono centre 
gyvenančių negrų namus su užkal
tais lentomis langais, prišiukšlintomis 
gatvėmis ir vaikų būrius, žaidžiančius 
ant šaligatvių ir net gatvėje trukdan
čius judėjimą. Neduok Dieve, jei čia 
atsitiktų nelaimė, tada jau karas 
kiltų toje gatvėje.

Dabar man jau Washingtonas ne
beskamba kaip muzika, kurios norėčiau 
klausytis, bet greičiau Bremeno miesto 
muzikantai, kuriuos išgirdus, apima 
siaubas ir norisi greičiau išbėgti.

(Bus daugiau)***

kultūrine’ taika ir ramybė. Ir tik tada, 
pabaigus vis dar esamas ir, daugeliu 
atveju A. Skirkos maišomas rietenas, 
mes ir Sydnejuje galėsime sueiti į 
bendrą^ kultūrinį, visuomeninį ir žur
nalistinį darbą, pasaulio z lietuviams 
parodant daug daugiau ir iš mūsų gra
žaus Australijos lietuvių gyvenimo, 
nes gi dabar tik labai mažai kas 
žino apie mus.

Aš, dirbdamas ir kitoje Amerikos 
lietuvių spaudoje ir suredaguodamas 
šį "Lietuvių Dienu” numerį, jaučiuo
si, kad bent maža' dalimi prisidėjau 
prie Australijos lietuvių gyvenimo 
išpopuliarinimo. Tuo pačiu dėkoju 
visiems buvusiems mano bendradar
biams, tikėdamasis, kad ateityje mes 
ir vėl galėsime, vienokiu ar kitokiu 
būdu parodyti pasauliui ir daugiau ką 
iš musu gyvenimo Australijoje.

Antanas Laukaitis***

S 
3

Kiekvieno lietuvio priederme su
daryti sąlygas tautinei kultūrai (Lie
tuvių Charta).

Australijos Lietuvių Fondo tiks
las yra telkti lėšas ir jas naudoti 
Australijos lietuvių švietimui, moks
lui, menui, tautinei veiklai ir kultū
rinei apraiškai remti ( ALF statutas).

Be asmeninio idealizmo neįmano
ma tautinė ištikimybė. Todėl'’mūsų 
viltis yra tuose, kurių asmeninis idea
lizmas išsiskleis ir tautiniu idealiz
mu - rezistenciniu tikėjimu savosios 
tautos ateitimi. (J. Girnius, Tauta ir 
tautinė ištikimybė, 1961, p. 2991.
REMK AUSTRALIJOS LIETUVIU 
FONDĄ!
Adresai: ALF, Kredito draugija TAL
KA, Box 4051, G.P.O. Melbourne, 3001. 
ALF Įgaliotinis Sydnejuje B. Sta- 
šionis, Lietuvių Namai, 16 - 18 
East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200.

***
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VILNIEČIAI STOVYKLAVO 
VARNABRASTEJE

“Vilniaus” tunto^ (Adelaidėje) 
metinė stovykla, suruošta 1974.1.9 • 
16 d.d., Mt. Crawford pušyne (rašy
tojo Pulgio Andriušio pavadintame 
“Vamabraste”), tenka laikyti pasi
sekusia, nors dalyvavo labai mažas 
skaičius stovyklautojų (15). Stovyk
los viršininku buvo ps. Vacys Ilgūnas, 
ūkio - ns. inž. Donatas Dunda, sto
vyklos adjutante, sesių pastovykles 
viršininkė ir mankštos intruktorė • 
t.n. pi. Auksė Stankevičiūtė, vyriausia 
šeimininkė • p. Jadvyga Serelienė.

Beveik visą stovyklavimo laiką 
oras buvo vėsus ir dažnai lynojo. Sto
vyklą atidarė stovyklos - globėja, 
ASS rajono vadeivė fil. ps. dr. Janina 
Maželienė, palinkėdama įgyti daugiau 
skautiško patyrimo ir linksmai pasto- 
vyklauti. Ji taip pat atvežė ALB Mo
terų Sekcijos auką - $15.00 stovyklos 
reikalams. Stovyklos metu buvo su
ruoštos 3 iškylos: 1) dienos metu 
lipimas į Mt. Crawford viršūnę, 2) 
naktinė, su žaidimais, ir 3) prie apy
linkėje esančią ežerų, naudojant skau
tiškus kelionės ženklus. Suruošti 3 
gerai organizuoti ir skoningai pra
vesti laužai, o paskutiniame įvyko 
net stovyklos gražuolės rinkimai, ku
riuos laimėjo “panelė Danguolė” 
(sk.v Robertas Vitkūnas). į antrąjį 
laužą buvo atvykę svečių *iš Ade
laidės, o po laužo p. Serelienė visus 
pavaišino žemuogėmis su grietinėle. 
Taip pat buvo atšvęsta sesių Sonios 
ir Kristinos gimtadieniai su ypatingai 
gražiu ir skaniu tortu.

Stovykloje buvo sudaryta egza-. 
miną komisija iš ps. inž. D. Dundos 
ir t.n. pi. A. Stankevičiūtės. Plaukikės 
egzaminus išlaikė skautės Brigita 
Paul ir Sonia Fišerytė. Laužavedės 
egzaminus išlaikė sk. Brigita Paul 
ir sk. Diana Lazauskaitė. Tokiu būdu 
sesė Brigita tapo stovyklos pasididžia
vimu, kadangi išlaikė net dviejų gan 
sunkių specialybių egzaminus. Pirmo
mis stovyklos dienomis buvo visų 
draugiškai susitarta stovykloj kalbėti 
tik lietuviškai ir kas panaudos nelie
tuvišką žodi,, tas bus baudžiamas 
vieno cento bauda (skautininkai • po 
5 centus)...

Sekmadienį, sausio 13 d. buvo 
svečių lankymosi diena. Svečių atvy
ko kelis kartus daugiau, negu stovyk
loje buvo stovyklautoju. 4 vai. po
piet tunto kapelionas, kun. A. Kąz- 
ląiįskas, MIC, atlaikė stovykloje Sv. 
Mišias, o po to jam buvo įteiktas ordi
nas Už Nuopelnus su remėjo kaspinu. 
Žymenį įteikė Geležinio Vilko ordino 
kavalierius, v.s. V. Neverauskas, pa
linkėdamas sveikatos ir sėkmės, dar
buojantis Dievo, Tėvynės ir Žmoni
jos gerovei. Kun.^A. Kazlauskas, pa
dėkodamas pabrėžė, kad jis ir toliau, 
kiek sveikata leis, dirbs iŠ visos šir
dies jSkautybes labui.

Šia proga norėtųsi pareikšti, kaji 
kun. A. Kazlausko nuopelnai lietuvis-

***

Prie stovyklos stalo,
Mūsų Pastoge Nr. 10 "1974.3.11 psl. 6

skautijai yra labai dideli ir jis 
senai turėjo būti įvertintas, beą 
būt, del jo vienuoliško kuklumo;

kai 
jau 
gal 
nebuvo laiku skautą vadovybės paste
bėtas. Jis savo vaikystėje, 1922 mv 
istojo į skautą organizaciją ir uz 
poros metą vadovavo skilčiai ir pa
keltas į paskiltininko laipsnį. Vokie
čiu okupacijos metais, 1942 - 44 m. 
laikotarpyje, jis ėjo Pogrindžio Skautų 
Brolijos vyr. kapeliono pareigas. Emi
gravęs į Angliją ten ėjo rajono dva
sios vadovo pareigas, o čia, Adelai
dėje, nuo 1963 m. eina “Vilniaus” 
tunto kapeliono pareigas.

Kaip ir visose skautu stovyklose 
neapsieita be išdaigą • šiz kartą^ dau
giausiai nukentėjo stovyklos viršinin
ko kepurė: vieną kartą ji buvo rastą 
ant vėliavos stiebo, kitą kartą - už 
stovyklos ribų, palaidota žemėje. įta
riamos sesės, kad, gal keršydamos 
už griežtas sesių stovyklos lankymo 
taisykles, gale'jo tai padaryti, bet 
nėra pakankamai įrodymų.

Kiti kontingento nariai susirink* 
juos palaikyti. Kiekvieną dieną 
ir maudymas —- ukrainiečiu, žeme

netoli nueiti. Musų vyčiai buvo

(A.L.Ž.)

Raportas stovyklos viršininkui

Užsiėmimai buvo bendri, o ją 
turinyje buvo daugiau tarptautinio 
bendravimo dalykų ,negu gryno skau- 
tavimo. Skautai mokėsi vieni kitą 
tautinią šokių - keletas atstovu iš 
tautinės grupės išmokė kitus vieno 
savo tautinio šokio. Rimas Milašas 
ir Violeta Maksvytytė mokė “Malūną” 
Lietuviams šitoje srityje labai gerai 
pasisekė, nes stovyklavo ir taut, 
šokiu grupės akordionistas, Jonas 
Zubnckas. Jis grojo ne tik mums, bet 
ir vėliau vakare, per A.A.S.E. pasi
linksminimą. Šiame pobūvyje „ mes 
šokome jungtinį “Elx,jlų Skautu Šokį”, 
kuris buvo šiupinys visą tautiniu, 
šokių, išrinktas išvisąpo keletą figūrų 
ir jas sujungus į_ vieną šokį, Pobūvį 
pradėjo lietuviai su “polka su ragu
čiais”. Gaila tik dėl vieno nemalo
naus atsitikimo - stovyklos viršinin
kas, šokdamas “Ozelf’/ssisuko ke
lią, ir iki pat džiamborėtės galo turėjo 
vaikščioti su aprišta koja.

Per džiambore vyko tinklinio 
rungtynės, kurias laimėjo vengrą skau
tai. Kol kiti skautai tvarkėsi apie 
palapines, statė įrengimus, arba ruošė 
valgį, šeši atstovai iš dvieją kontin
gentų prie vėliavų aikštės lošė tink
linį, 
davo 
buvo 
visai prie George upės, tai skautams 
buvo netoli nueiti. Mūsų vyčiai buvo 
ypač pavyzdingi • jie per tą laiką 
prižiūrėjo visus, ir prilaikė tuos, kurie 
norėjo plaukti pavojingose vietose.

Kiti užsiėmimai ’ buvo mišrūs. 
Kontingentai suskirstyti taip , kad 
kiekvienoje grupėje (apie 6 asmenis) 
buvo bent vienas atstovas iš kiekvie
nos tautos. Užsiėmimai, kurie įvyko 
sekmadienio rytą, daugiausia buvo 
nerimti. Vienas toks: Sesi skautai 
sustojo į viena^ eilę, kiekvieno vie
na koja pririšta, prie greta esančios 
kito kojos, ir taip visi turėjo bėgti. 
Viskas buvo išbandyta * skautai sta
tė “žmonių karietas”, vaikščiojo ant 
rankų, lenktyniavo užrištomis akimis. 
Komitetas per visus metus apgailes
tavo, kad per džiamborėtės niekad 
nėra laiko susipažinti su kitų tautybių 
skautais ir su jų papročiais. Džiam- 
boretės visuomet tęsiasi tik tris die
nas, ir visa trečia diena užimta skil
čių konkursu. Todėl šį kartą ir nu
spręsta šeštadienį ir sekmadienį 
vesti tuos “nerimtus” už dėmimus, 
kad liktų laiko atsikvėpimui ir susi
pažinimui. Tačiau tuo pačiu laiku, 
pravestas ir stovyklavimo konkursas. 
Konkurso komitetas lankė visų kon
tingentų pastovykles keletą kartų per 
dieną, ir skyrė jiems taškus už tvar
kingumą, švarumą (ypatingai virtu- 
vės) ir uz" įrengimus bei papuošimus. 
Šiais metais laimėtojai iš skautų buvo 
ukrainiečiai, o iš skaučių rusės. 
Mums neblogai sekėsi - mergaitės 
išėjo trecios; berniukai ketvirti; bet, 
atrodo , kad per sekančias. džiambo- 
retes galėsim ir stipriau pasirodyti.

Sekmadieni vakare įvyko bendras 
laužas. Šis laužas visados būna įspū
dingas, kai visi uniformuoti skautai 
susėdę aplink ugnį. dainuoja
savo dainas, visi pasirodo su savo 
tautos jumoru ir kitoniškumu. Įspūdin
giausias* džiamborėtės momentas 
yra tuomet, kada visi sujungia ran
kas, ir dainuoja “Ateina Naktis”, 
iš eilės viena tautybė po kitos.

Beveik visi skautai-tės ėjo nak
tinę sargybą, kurią tvarkė pastovyklių 
viršininkai. Sargyba tęsėsi dvi va
landas, bet nebuvo šalta, o vieta gerai 
žinoma (čia lietuviai turėjo 1968 m. 
“Neringos” stovyklą) tai sargyba ne
prailgo.

Svarbiausia džiamborėtės diena 
buvo pirmadienis * Skilčių Konkursas. 
Konkurse gali dalyvauti tik gelton- 
šlipsiai ., nuo 11 - 17 m. amžiaus, ir 
skiltyje negali būti virš 7 žmonių. 
Šitas konkursas parodo visiems, kas 
iš dalyvautoju yra geriausi skautai. 
Šiais metais šį konkursą suruošė 
vengrų skautai, ir jie tęsėsi virš tri- 
jąvalandų. Jame buvo dešimt “sto
čių”, kuriose skautai turėjo išpildyt . 
įvairius uždavinius. Konkurso turinys 4 
buvo daugiausia skautiškas ♦ Morzė, ( 
mazgai, pionerija ir t.t., bet ir buvo 1 

. kitokių Įmantrių uždavinių. Iš viso 
konkursas buvo gana sunkus, bet at
rodė, kad mums lietuviams vėl nepa
siseks. Bet per uždarymo iškilmes,

A.A.S.E. DŽIAMBORETE - 
IN GLE BURN, SAUSIO 25-28 D.

Kadangi trys dienos taip greitai 

praeina, šiais metais tradicinė Exilų 
Skautu džiąmboretė prasidėjo vieną 
dienat anksčiau. Penktadienį vakare 
susirinko kontingentai, ir vargais ne* 
galais šeštadienį prieš dvylikta va
landą visos palapines buvo pastaty
tos, ir programa pradėta. Liūdna 
buvo, kad šįmet negalėjo dalyvauti 
estą skautai. Atvyko tik 5 kontingen
tai - vengrai, rusai, latviai, ukrainie
čiai ir lietuviai. Štabas buvo mišrus. 
Stovyklos viršininkas buvo A.A.S.E. 
pirmininkas ukrainietis, Roman 
Dechnicz. Skautą pastovykles. vado
vas irgi ukrainietis, Juri Suchowersky, 
o skaučių vadovė, Dzintra Briedis, 
latvė. Adjutantai keitėsi kasdieną * 
vengras, latvis ir paskutinę dieną 
lietuvis (Rimas Milašas). Lietuvių 
kontingentas šį kartą buvo tokio di
dumo kaip kiti drauge, 22 skautai-tės, 
Stovyklavom ukrainiečių žemėj. Gera 
buvo matyti atvykusiusiJie tik gelton- 
šlipsius,bet ir vyčius bei vyr. skautes 
- kurie padėjo štabui pravesti užsiė
mimus. Per uždarymo iškilmes jiems 
viešai padėkota už jų pagalbą, Kon
tingentą vadovu buvo s.v.v,sl. Rimas 
Milašas ir v.s.v.sl. Eglė Zižyte, o iš 
vyresniųjų vadovų s.T.J. Rotcas at
vyko pravesti vilkiukų ir paukštyčių 
programą. Pirmą kartą vilkiukai ir 
paukštytės stovyklavo džiamboretėje. 
Kadangi A.A.S.E. komitetas nutarė 
leisti jaunuosius stovyklauti tik pasku 
tiniu metu, tai nebuvo laiko suorga
nizuoti lietuvių mažųjų būrį, bet tiki
mės, kad kitais metais tai padarysim.

Šv. Kazimieras skautą patronas
(K. Šimonio paveikslas)

buvo paskelbta fkad pirmą kartą A.A. 
S.E. istorijoje, Lietuvių Skautės lai
mėjo pirmą vietą skilčių konkurse. 
Bravo! Mūsų skautės beveik visos 
tik pirmą kartą dalyvavo Exilų sto
vykloje, ir visos jaunesnės už kitų 
kontingentų skautes, tai tikrai jos 
gerai išmoko savo skautišką, progra
mą! Už laimėjimą skiltininkė, v.sk. 
kand. si. Vida Viliūnaitė buvo apdo
vanota A.A.S.E. gairele, o kiekviena 
skilties narė gavo specialų “Winners 
of Patrol Competition 1974” ženklą. 
Iš skautą, pusės, ukrainiečiai laimėjo 
pirmą, vietą, o lietuviai ketvirtą. 
Tuo pačiu laiku' buvo apdovanoti dar 
du lietuviai; s.v.sl. Tomas Jablonskis 
gavo auksinį “For the Qommunity” 
ženklą, ir v.s.v.sl. Eglė Zižyte gavo 
bronzinį medalį "Friendship”, kaipo 
A.A.S.E. komiteto narė. Bet vienas 
lietuvis buvo pagerbtas aukščiausiu 
A.A.S.E. medaliu - s. T.J. Rotcas. 
Šis medalis vadinasi “Amicus Mag
nus” ir iki šiol nebuvo niekam dova
notas. Bet pereitais metais, A.A.S.E. 
komitetas nusprendė, kad yra trys 
A.A.S. E. skautininkai verti šio meda
lio. Tie skautininkai dalyvavo nuo pat 
organizacijos pradžios - t.y. 21 metus, 
ir jie visi ėjo aukštas pareigas 
A.A.S.E. Be mūsų s. T.J. Rotco, meda 
lis įteiktas A. Kalums (latviui) ir 
H. Sarev (estui). Brolis Rotcas gerai 
žinomas A.A.S.E. kaip lietuvių 
vas, ir pereitais metais jis 
A.A.S.E. pirmininkas, o šiuo 
eina vicepirmininko pareigas, 
buvo didelis pasididžiavimas 
lietuvių kontingentui.

Po uždarymo iškilmių, buvo nu
leistos vėliavos, nuimtos palapinės, 
ir viskas Supakuota, o jau ketvirtą, 
valandą, stovyklavietėje beliko keli 
neuz’kašti grioviai, medžiai ir dulkės.

v.s.v.sl. Eglė Zižyte ***

atsto- 
buvo 
metu 
Taip 

visam

LIETUVIU KONTINGENTAS
SKAUTAI: s. T.J. Rotcas, s.v.v.si. 

Rimas Milašas - kontingento vado
vas, s.v.sl. Tomas Jablonskis, s.v.pl. 
Eddie Karpavičius, s.v.pl. Rimas Ka- 
baila, s.v. Kand. Jonas Zubrickas, 
pi. Arūnas Stašionis, Algis Šutas, 
Vytas Motuzas, Jonas Barila, Rai
mondas Pullinen, Raimondas Jurkšai- 
tis. _ t

SKAUTES: v.s.v.sl. Eglė Žižytė 
- kontingento vadovė, v.s.pi. Ginta 
Viliūnaitė, v.s.pi. Violeta Msksvytytė, 
v.s. Rūta Gečiauskaitė, v.s.kand. si. 
Vida Viliūnaitė, pi. Teresė Dauba- 
raitė, pi. Audronė Stašionyte, Regina 
Badauskaitė, Kristina Cox.

***
t, o
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Sydnejaus Lietuvių Klubo perso- 

•w«ealas Iii® be automobilių. Iš antroj 
pusėj gatvės stovinčio lenkų klubo kie
mo išlėkė automobilis ir, perkirtęs 
skersai gatvę Jiesiai atsitrenkė į lietu
vių klubo kieme sustatytas auto maši
nas. Pirmiausia trenkė į managerio 
Br. Stašionio automobilį, tas atsimušė 
i virėjo automobilį, gi ^pastarasis 
trenkė į p. Mickienės mašina. įspū
dis toks, lyg'butų iš lenkų kiemo pa
leista raketa, kuri trenkė į pirmuosius 
lietuvių automobilius. Karas neiškilo, 
bet policija mielam kaimynui lenkui 
už girtame stovyje važinėjimą surašė 
protokolą, o klubo personalas- kurį 
laiką vaiksčios pėsti ir ’’garbins”, 
žinoma, lenkus kaimynus, kurie čia 
nieko nekalti.

***

Kovo , 2 d. išskrido į Amerika p. 
Osinienė, žinoma mūsų visuomenininke, 
anksčiau buvusi Moterų Socialinės 
Globos D-jos pirmininkė, pas savo 
dukterį Valę. Ten ruošiasi išbūti vie

nus metus. 'Su ’’Musų Pastoge” atsi
skirti negalėjo, prašė siuntinėti oro 
paštu į Chięagą. ’’Kaip aš galiu gy
venti Amerikoje,nieko nežinodama,kas 
dedasi Australijoje” - pareiškė p. O. 
Osinienė.

***
Maloni naujiena, Perthe balandžio 

20 dieną įvyksta pirmą kartą Spaudos 
Balius paremti ”M.P.” spaustuvės 
vajui . Sveikiname Perthiškius už gra
žia, iniciatyvą ir raginame mielus tau
tiečius nepagailėti paremti savo spau
dą, nes nuo jos stiprumo priklauso 
ir mūsų visų stiprybė.

***

Gražiai pasirodė lietuviai skautai. 
Kovo men. 3 d. suruoštame plaukimo 
karnivale Bankstowne antrą vietą 
laimėjo mūsų skautai ir skautės. Da
lyvavo šešios tautybės: ukrainiečiai, 
latviai, estai, lietuviai, vengrai ir 
rusai. Pirmą vietą laimėjo ukrainie
čių skautai ir vengrų skautės.

***

Atsiminkite, kad Ginos Capkaus- 
kienės koncertas Sydnejuje įvyks 
kovo 23 d. gražioje Bansktowno miesto 
salėje. Bilietus patariame įsigyti iš 
anksto pas platintojus: prie bažny
čios Lidcombėje platina p. Vinevi- 
cius, spaudos kioskej p. Alekna - Lie
tuvių Klube, Telf. 708 - 1414; Pajauta 
Pullinen - Telf. 869 - 8180; Jadvyga 
Viliūnienė - Telf. 630 - 6112; J. Maks
vytis - Telf. 871 - 6269. Nepraleis
kite progos išgirsti Kanados lietuvaitę 
lakštingala. Bilietų kainos §2.50; 
moksleiviams ir pensininkams 81.50.

***
Jau grįžo iš ligoninės Antanas 

Kutka, buve*s ”M.P.” Administracijos 
komisijos iždininkas. Prieš kelias 
savaites jį buvo ištikęs širdies prie
puolis. Dabar sustiprėjęs grįžo atgal 
į namus. Linkime gerai sustiprėti ir 
vėl grįžti į bendruomeninį darbą.***

Pasiteiravus ”M.P.” Adminis-* 
tracijoje patirta, kad yra skaitytojų 
dar neužsimokėjusiu už 1972 ir *73 
metų prenumeratą, kada viskas taip 
pabrango ir administracijai, rašant 

paraginimus, susidaro naujos išlai
dos, ar nebūtų geriau, kad tu, mie
las tautieti, šiandien pat imtum ir 
išsiųstum savo skolą su mažais nuo
šimčiais aukos pavidale. Nerangumas 
yra stabdis pažangos.***

Grįždami p.p. Skrinskai iš atostogų, 
kurias praleido Surfers Paradise, užsuko 
į Brisbane ir ten aplankė potvynio ne
laimės paliestus tautiečius. Sekma
dienį išklausę lietuvių pamaldas ir kun. 
dr. p. Bačinsko paguodžiantį pamoks
lą, susitiko nuo potvynio nukentėju
sius, tautiečius. Aukos Brisbane's 
lietuviams, nukentejusiems nuo potvy
nio, dar teberenkankosSydnejuje.Bris- 
baniečiai atkreipkite dėmesį į šiame 
”M.P.” numeryje atspausdintą skel
bimą, kuriame paskelbta kaip galite 
gauti greitą pagalbą iš valdžios.

***
Teko nugirsti, kad plėšikai buvo 

įsiveržę į L. Cox vaistinę ir pareika
lavo dragų ir pinigų. Teko atiduoti, 
Mes reiškiame užuojautą mieliems 
mūsų visuomenininkams p. Cox'ams. 
Plėšikai iki šiol nesurasti.

Australijos Valdžios

pranešimas nuo Potvynio nnkentėjusiems

Queen si und ’e

ir New South Wales’*

UASTRALIJOS VALDŽIA BENDRADARBIAUJA, 
REMDAMA VALSTIJŲ VALDŽIAS IR VIETOS SAVI
VALDYBĖS POTVYNIU, PADARYTŲ NUOSTOLIU 
ATSTATYMUI, VIEŠOSIOS TARNYBOS IR DARBU 
ATSTATYMUI IR PADEDA ASMENIŠKUOSE SUNKU
MUOSE IR IŠTIKTOSE NELAIMĖSE.

PIRMENYBĖ BUS DUODAMA BŪTINIAUSIAM 
KOMUNIKACIJOS TARNYBOS ATSTATYMUI, KAD 
IR KITI DARBAI GALĖTU VEIKTI KAIP GALIMA 
GREIČIAU.

AUSTRALIJOS VALDŽIA TURI NERIBOTUS ĮSI
PAREIGOJIMUS PADENGTI NUOSTOLIUS, VIRŠIJAN
ČIUS VALSTIJŲ IŽDO SKIRTUS 5 MILIJONUS DOLE
RIŲ.

PRIEDO, AUSTRALIJOS VALDŽIA PAREMS LY
GIOMIS SUMOMIS SU VALSTIJOS VALDŽIOS PADARY
TOMIS IŠLAIDOMIS PALENGVINIMUI ASMENIŠKŲ 
SUNKUMŲ IR IŠTIK TŲ NELAIMIŲ.

JEI JŪS DĖL POTVYNIŲ NETEKOTE DARBO:
TUOJ PAT SPECIALIOS PAŠALPOS GALI BŪTI 

REIKALAUJAMOS TŲ ŽMONIŲ, KURIE DĖL POTVY
NIŲ NEGALI DIRBTI, JEIGU JUS TUOJ PAT NEGA
LĖJOTE PRAŠYTI SPECIALIOS PAŠALPOS, TURITE 
KAIP GALINT GREIČIAU UŽSIREGISTRUOTI DARBUI 
COMMONWEALTH EMPLOYMENT SERVICE.

NORMALUS SEPTYNIŲ DIENŲ LAUKIMO LAI
KOTARPIS NEGALIOJA. TAI REIŠKIA, KAD JŪSŲ 
TEISĖ PAŠALPAI GAUTI BUS NUO TOS DIENOS, 
KADA JŪS NUSTOJOTE UŽDARBIO.

SOCIALINĖS APSAUGOS SKYRIUS DARYS VISKĄ, 
KAD JŪS GAUTUMĖT PAŠALPĄ PO SEPTYNIŲ DIE
NŲ NUO JŪSŲ PRAŠYMO PADAVIMO DIENOS.

S H

I

JEIGU JUS ESATE PENSININKAS ARBA REGULIA
RIAI GAUNATE KITĄ PAŠALPĄ IŠ SOCIALINĖS 
APSAUGOS SKYRIAUS:

VISKAS BUS DAROMA, KAD JŪSŲ ČEKIS BUTU 
ĮTEIKTAS NORMALIAI ĮPRASTU LAIKU. JEI JUS 
PAKEITĖTE ADRESĄ, PRAŠOM NEUŽMIRŠTI PRA
NEŠU SOCIALINES APSAUGOS SKYRIUI.

ČEKIŲ DUBLIKATAI:
JEI DĖL POTVYNIŲ JŪS PAMETĖTE SOČIA 

LINES APSAUGOS ČEKĮ, SKUBIAI PRANEŠKITE 

DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY IR BUS VIS
KAS PADARYTA, KAD JUMS SKUBIAI BŪTŲ IŠDUO
TAS ČEKIŲ DUBLIKATAS.

AUSTRALIJOS VALDŽIA, BE NENUTRŪKSTAN
ČIOS KARINIŲ PAJĖGŲ PAGALBOS, DARO VISKĄ 
PADEGTI VALSTIJŲ IR KITŲ AGENTŪRŲ VEDAMIEMS 
ATSTATYMO DARBAMS.

JEI TURITE KOKIŲ NEAIŠKUMŲ DĖL AUSTRA
LIJOS VALDŽIOS PAGALBOS, KREIPKITĖS Į JŪSŲ 
VIETOS FEDERALINIO PARiJHteNTO ATSTOVĄ. AR 
SENATORIŲ.

M

AUSTRALIJOS VALDŽIA.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

ir7.

DĖMESIO!!! 
BENDRUOMENĖS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS
Visuotinis, metinis, atskaiti

nis visų Pietų Australijos Lietuvių 
susirinkimas, naujai Apylinkės Val
dybai rinkti, yra šaukiamas 1974 m. 
kovo men. 31 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
p.p. (14.30) LIETUVIU NAMUOSE.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKE
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3. Mandatų komisijos rinkimas
4. Pirmininko pranešimas
5. Iždininko pranešimas
6. Garbės Teismo pranešimas 

Kontrolės Komisijos aktas 
pranešimas.

8. Diskusijos dėl pranešimų.
9. Apylinkės Valdybos veiklos 

įvertinimas.
10. Kandidatu statymas į Naują 

Apyl. Vald. ir rinkimai.
11. Trumpi Mūsų Bendruomenės 

Atstovybių pranešimai:
a) BaltųTarybos
b) Gerųjų Kaimynų Tarybos
c) Pavergtųjų Tautų Komiteto

12. Trumpi Bendruomeninių Orga
nizacijų pranešimai: (Bendruomeninės 
Organizacijos/ norinčios savo trumpus 
pranešimus padaryti.prašomos apie 
tai painformuoti Apyl. Valdybų iki š.m. 
kovo mėn. 15-tos dienos. Ačiū).

12. Einamieji reikalai, klausimai 
ir sumanymai.

13. Susirinkimo uždarymas 
(Himnas).

Visi prašomi susirinkime gausiai 
dalyvauti, o taip pat jausti pareigą 
kandidatuoti į Naują Apylinkės Valdy
bų, nes jau du metai bus praėję.kai nei 
vienas iš jūsų nesate buvę Apylinkės 
Valdyboje, išskyrus 5-kius savo dvJ ėjų 
metų kadenciją baigiančius Apy
linkės Valdybos "nariu s. AČIŪ!

A.L. B. Adelaidės Apyl. V-ba. ***
P R A N E S I M A S

S.L.M.S.G.D-ja praneša, kad 
"Užgavėnių^’ baliuje, kuris įvyko 
23 d. vasario Lietuvių Klube buvo 
traukiamas vėsintuvas, kurio bilietai 
anksčiau buvo išplatinti ir apie lote
rija jau rašyta anksčiau spaudoje. 
Laiminga bilietą ištraukė p. G. Pet
rauskienė. Bilietas baltos spalvos 
A 68 laimėjo p. A. Renato (kitatautis), 
kuris laimėta vėsintuvą paaukojo 
draugijai.

Baliaus loterijai fantus aukojo: 
p.p. V. Kabailienė - du paveikslus,
S. Montvydas ir dr. B. Vingilis po 
vieną paveikslą, J. Janavičienė 
keramikos vazą, p. Ratienė-lėlę, G. 
Kazokienė - stiklą komplektą ir D. 
Karpavičiene - tortą. Visiems nuošir
dus ačiū. Bilietus traukti pakviesta 
dr. Bagdonavičiene. Nors p. A. Jakš
tas baliuje ir nedalyvavo, bet loteri
jai bilietus iš anksto nusipirko ir lai
mėjo du paveikslus p.p. Kabailienės 
ir Montvydo.

Bilietas z'alsvos spalvos E 23 
neatsiliepė., p, v. Kabailienės paveiks 
las (miesto žiburiai), iki šio mėnesio 
galo prašau atsiliepti tel. 59 2608 ir 
pasiimti paveikslą.

Neužilgo bus platinami loterijos 
bilietai, kuriai fantus paaukojo: po
nai A.L. Šeferiai elektrinę keptuvę 
ir p. A. Renato elektrinį vėsintuvų.

Valdyba
***

Perthe spaudos balius įvyks ba
landžio 20, Leederville didž. salėje. 
Tautiečiai savo atsilankymu paremsit 
lietuviškų spaudų.

*** Valdyba

NIAGARA
RECEPTION LOUNGES

SU EUROPIETIŠKAIS PATIEKALAIS
VESTUVĖMS - PIETUMS - SUBUVIMAMS

Gali dalyvauti nuo 40 * 350 asmenų
Neribotas mašinoms pastatyti plotas

12 RESTWELL ST. BANKSTOWN

Užsakymus priima: Paul & Elena BIRKMANIS
TELF: 709 - 3749,709 • 2018

Mūsų. Pastogė Nr. 10 1974.3.11 psl. 8

PERTH’AS
Pabaltiečių Diena

Vakarų Australijos Pabaltiečių 
Komitetas (The Baltic Committee of 
W.A.) š.m. kovo mėn. 24 d., sekmadieni 
Latvių Namuose, Cleaver Terrace, 
Belmont ruošia Pabaltiečių Dienų.

PROGRAMOJE:
1. Pabaltiečių meno ir tautodai

lės paroda (lankymas nuo 11 vai. 
ryto).

2. Oficialus Baltic Day atidary
mas 3 vai. p.p.

3. Koncertas
4 Pobūvis.
Baltic Day atidarys senatorius 

J.P. Sim, dalyvaujant T.V. ir spaudos 
korespondentams. Po atidarymo • kon
certas, kurį išpildys Estų, Latvių ir 
Lietuvių vietinės meninės pajėgos. 
Lietuviai numato pasirodyti tautiniais 
šokiais (abi grupės), poezija ir daina.

Tuoj po koncerto • visų bendras 
pobūvis (suneštinis). Veiks Latvių 
Klubo baras. Įėjimas nemokamas.

Šios dienos tautiniai politinio 
uždavinio pasisekimas priklausys nuo 
mūsų visų prisidėjimo ruošiant, išpil- 
dant bei skaitlingo ir aktyvaus daly
vavimo.
TAT VISI KAIP VIENAS - Į PABAL- 
TIECIU DIENĄ

A. Statkus***
16-TOSIOS VASARIO MINĖJIMAS 

PERTHE
Pagarbinę Aukščiausąjį per Sv. 

Mišias, kurias atlaikė kun. L. Kemė
šis, prisiminėme artimuosius tėvynėje 
ir visus kitus tautiečius pasilikusius 
Lietuvoje.

3 vai. p.p. Leederville salėje 
buvo iškilmingas minėjimas, dalyvau
jant latvių ir estų atstovams. Minėji
mą atidarė pirm. J. Kuzmickienė. Su
giedojus Tautos Himną prie mūsų tri
spalvės ir Ramovėnų vėliavos, buvo 
pagerbti žuvusieji savanoriai kariai, 
o taip pat sugieduota ilgiausių, metų 
dar mūsų tarpe gyviems savanoriams 
kariams.

Prelegentas p. _V. Skrolis savo 
paskaitoje nukėlė musų mintis į tėvy
nę Lietuvą, o taip pat davė patarimus 
mūsų jaunimui anglų kalba. Esame 
jam labai dėkingi uz' gražią paskaitų. 
Ponas V. Valaitis padarė pranešimų iš 
1918 - 1919 m. įvykiu .kovojant dėl 
mūsų nepriklausomybės. _

leninę dalįatliko mūsų meno pa
jėgos. Tautinių sokiųmažųjų ir didžių
jų grupės, vadovaujamos p. V. Miliaus
kienės ir p. S. Francaitės, pašoko 
kelius šokius. Joms didelis ačiū už 
taip didelį įdėtą darbą paruošiant 
jaunimą. Mūsų tautinių šokių akordio- 
nistamš - muzikantams p. V. Francui 
ir p. V. Baronui lietuviškas nuo
širdus ačiū. Tautinių šokių grupėms 
už taip gražų pasirodymą, o ypač p. 
E. Stankevičiui už vadovavimą jauni
mui, didelis visųačių.

Padeklamuoti eilėraščiai, pritai
kyti tai dienai, A. Pašcekaitės ir 
A. Plučaitės pasiliks ilgai musu at
mintyje. Ačiū joms ir ju mamytėms.

Moterų duetas išpildytas p. V» 
Rapševicienės ir p. V. Miliauskienės, 
buvo palydėtas gausiu plojimu ir tuo 
buvo išreikštas didelis dėkingumas 
mūsų solistėms., už lietuvišką dainą.

Ėrie kavos puoduko ir užkandžių 
praleidome malonų laiką, lyg viena 
šeima savųjų tautiečių tarpe ir tuo 
užbaigėm 16 vasario minėjimą. Ačiū 
visiems prisidėjusiems darbu ir atsi- 
lankusiems į mūsų šventę.

Valdyba

Elanora Heights,

KAZIUKO MUGĖ SYDNEJUJE
Kovo 3 d. buvo šilta graži diena 

Sydnejuje. Labai tinkama diena išky- 
lotųs, gegužinėms ir mugėms. Taigi 
į Sv. Kazimiero pamaldas prisirinko 
daug žmonių, skautai dalyvavo uni
formuoti su savo vėliava. Pamaldas 
atlaikė kun. P. Martūzas ; "Dainos” 
choras, vadovaujamas Br. Kiverio, 
giedojo gražiai skambančias lietuviš
kas giesmes. Pamokslų pasakė kun. 
P. Martūzas/ gražiai interpretuodamas 
šių laikų jaunimą su Sv. Kazimiero 
pavyzdžiu.

Po pamaldų, parapijos salėję, 
vyko Kaziuko mugė, kuri jau kaip 
tradicija yra visų mėgstama ir lan
koma. Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais, Kaziuko mugę organizavo 
K. Kultūros D-ja su skautais pasitel
kę dar kitas organizacijas.

Jau kelinti metai mugės yra orga
nizuojamos salėje, karšta diena yra 
tvanku, vietos maža, ar nereikėtu kaip 
daugelis pageidauja, kad Kaziuko 
mugės būtų ruošiamos atviroje gam
toje. Turime netoli skautų puikią 
žemę tinkamą stovykloms, geguži
nėms ir kitoms panašioms pramogoms, 
bet jos nenaudojame, o pasitenkiname
tvankiomis salėmis.. Todėlmenuostabu, j 
.kad žmones stengiasi greitai .palikti |
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klubas
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SYDNfk

16-18 East Terrace, Bankstown 
TEL: 708 - 1414

8-12 vai. vak.
6-10 vai. vak.

ŠOKIAI!
Šeštadienį
Sekmadienį

Puikus 4 asmenų, orkestras nuolatiniai groja klube. Pa
tiks jaunimui ir "senimui” repertuare virs 400 dalykų.

KLUBO VALANDOS
Pirm. • Ketv.
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

TREČIADIENIAIS

4, 00 • 10.30 vai. vak. 
4.00 • 12.00 vai. vak. 
12.00 - 1.00 vai. ryto. 
12.30 • 10.30 vai. vak.
- ŠACHMATAI!

* Klubo virtuvė veikia kiekviena^dieną,

Klubui reikalinga valytojas. Vyras ar moteris, dviem 
dienom savaitėje. Dėl laiko ir sąlygų kreiptis pas klubo 
vedėją. Darbas tiktu pensininkui.

mokestis 
mokslei- 
prašomi 

nevėliau

VI ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ tas muSes ir bėgti į gamtą. Kitais metais reikėtų organizatoriams pada- 
.. , . ryti pakeitimu ir žmonėms suteikti 
- 1974 metų VI Žiemos Sporto daugiau malonumų.

Jįventė įvyks rugpiūčio 3-4 dienomis. Pati mugė nebuvo gausi ekspo- 
Šiai žiemos sporto šventei yra užsaky- natais, tačiau buvo įdomių dalykų. 

_ ta Henry’s Motei, kuris randasi ketu- Veikė spaudos kioskas. Ed. ^Lašai- 
2 rios mylios nuo Jindabyne miestelio, tis turėjo išstatęs dailės drožiųėliusy 

ant pat ežero kranto. Tame pačiame labai meniškus ir patrauklius; Ceslo- 
motelyje įvyks pobūvis ir atvykstan- vas Liutikas parodė įdomu rinkinį Jo 
Čiųjų registracija. Motelio kaina vie- surinkta medžiaga yra įdomi skautams, 
nam ‘ asmeniui /iškaitant nakvynę iš filatelistams, numizmatikams. Kaip 
penktadienio į šeštadienį, šeštadienio visada , P. Zaremba su savo pinigu- ir 
pusryčiai, šeštadienio vakarienę, nak- pašto ženklų rinkiniais pasirodė.

Naujas įdomus auksakalis pasirodė 
Jančius su savo opalais ir žiedais. 
Jis parode gražiai šlifuotus opalus ir 
meniškai juos įtvirtintus į žiedus ir 
broškes, tai naujo žanro amatininkas, 
tokio dar neturėjome.

Be barankų ir skanių valgių, vei
kė loterijos, o svarbiausiai skautai 
atliko gražią programa, pašokdami tau

kius šokius. Nuotaikingai jie šoko 
Zubrickui akordeonu grojant.

Matomi buvo ir svečiai iš toliau 
atvykę, jų tarpe buvo p. Laukaitis su

šiuo metu atostogauja Sydne-

vyne iš šeštadienio į sekmadienį, 
sekmadienio pusryčiai ir patarnavi
mas, $20.00. Registracijos 
$5.00 dirbantiems, ir $3.00 
viams. Visi sporto klubai 
prisiųsti dalyvių sąrašus 
kaip iki liepos 20 dienos.

VI ŽIEMOS SPORTO ŠVENTES 
PROGRAMA

1. Atvykusieji registruojasi iki 
penktadienio vidurnakčio Henry’s 
Motel. v

2. Šeštadienis, 3.8.1974,11 valan- poniaČ A.K. Federacijos pirmininkas, 
dą ryto prasidės varžybos, kurios kuris č' 
tęsis iki bus galutinai užbaigtos, juje. 
Varžybų tiksli vieta bus nustatyta ' 
Vietoje." 7 vai. vakaro - dovanų įteiki- Kaziuko’mugė, 
mas, 8 vai. • pobūvis.

Žiemos Sporto Šventės Komitetas 
sudaro D. Kriaucevičius, V. Binkis ir 
J. Liutikas. Susirašinėjimo adresas: 
26 Kalang Rd., 
N.S.W. 2101.

Taip paprastai, bet įdomiai praėjo

***

ak***

STIPRINKIME A.L. BENDRUOMENĘ, 
STIPRINKIME JOS SPAUDĄ , ĮSIGY
DAMI SAVO SPAUSTUVĘ.
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