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BRAŽINSKAI LAISVI
Pranas ir jo sūnus Algirdas BRA

ŽINSKAI jau laisvi. Kai 1970 m. spa
lio 15 d. jie sovietini lėktuvą priver
tė nusileisti Trebizondo aerodrome 
Turkijoj, Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas siuntė savo 
atstovą į Turkiją ją pagalbai. Po to, 
dar daug kartų juos lankė dr. Kęstu-

KRONIKA VĖL EINA

1972 m. pabaigoje, atrodė, kad 
po ilgo ir atkaklaus sekimo KGB 
organams pavyko sučiupti.‘‘Einamųjų 
Įvykių, kronikos” leidėjus ir pačią 
kroniką likviduoti. Dalis šio po
grindinio leidinio bendradarbių buvo 
nuteisti kalėti ar ištremti. Pati Kro
nika sustojo su 27 numeriu.

Bet po 18 mėnesių, tylos Kronika 
vėl pasirodė • pasirodė 18, 19 ir 30 
numeriai, spausdinami, kaip ir seniau, 
rašomąja mašinėle, eidami iš rankų į 
rankas vis dauginami ir tuo budu pa
siekia disidentus, aktyvistus, libe
ralus ir dar svarbu * užsienio žurna
listus, kurie savo ruožtu jos turinį 
paskleidžia po pasauli. Dabar 
pasirodę Kronikos numeriai rodo, 
koks yra sunkus jos leidėju darbas 
- spausdina per anglinį popietį, 
vietomis raidės taip susilieję, kad 
sunku įskaityti.

Kronika pirmą kartų pasirodė 
Į965 metais ir eina kas 2 mėnesiai. 
Kas joje rašoma?

Kronika patiek4? So-/.. Sąjungoj e 
laisvesnio žodžio, nacionalinių apraiš 
kų faktus, apie disidentų judėjimą, 
patiekia tiesą apie sovietų kalėjimuo
se, darbo stovyklose, psichiatrinėse 
ligoninėse, kur laikoma daugelis 
režimui priešingų žmonių, sąlygas, 
duodami smulkūs aprašymai slaptu 
politinių bylų. Kadangi Kronika ne
pasirodė 18 ' mėnesių, tai šiuose 
numeriuose yra patiekiama faktu, 
tame laikotarpyje Įvykę:ir kurie ankš
čiau nebuvo paskelbti. Tarp tu faktų 
yra aprašomi areštai grupės lietuviu, 
kurie praėjusių metų gegužės mėnesj 
mėgino padėti gėlių" to j e vietoje, kur 
buvo susideginęs studentas, protes
tuodamas prieš sovietų režimą.

28-me Kronikos numeryje rašo
ma, kad nuolatinis KGB sekimas ir 
persekiojimas turėjo leidėjų veiklai 
įtakos, bet ‘‘tolimesnis tylėjimas 
reikštų, nors ir netiesioginę paramą... 
kuri nesuderinama su žmogaus teisė
mis, etika ir kilnumu”.

Bet KGB ilgai nelaukia: jau 
praėjusia^ s a vaitų buvo nubaustas 
5 metais" darbo stovyklos ir 2 metų 
ištrėmimu (Rusijos ribose) Solženici- 
no draugas ir tyrinėjimų talkininkas 
Gavriel Superfin, kaltintas padėjęs 
parengti Kronika.

S.
***

AR SOVIETAI IRGI TAIP GALVOJA?
JAV Senato ginkluotų pajėgų pa- 

komisija nubalsavo atmesti Gynybos 
deparamento prašomą 77 mil., dol. 
sumą, kuri buvo numatyta panaudoti 
patobulinimui atominių raketų krūvio 
ir taikinio pasiekimo tikslumui. Sena
to nuomone, šiam reikalui.lesų sky
rimas apsunkintų galimus susitarimus 
dėl ginkbavimosi lenktynių. Senatas 
taip pat sumažino lėšas strateginių 
bombonešių gamybai. Abiejų partijų 
senatorių grupė diskusijų metu argu
mentavo,'" kad imant gerinti JAV rake
tų krūvį ir taikinio pasiekimo tikslu
mą, sovietams gali būti sudaryta bai
mė, kad amerikiečiai stengiasi pasi
gaminti priemones, suteikiančias 
jiems galimumą suduoti ankstesnį 
smūgį.

tis Valiūnas, Vliko pirmininkas. Ten 
lankydamasis, jis rūpinosi ir konkre
čius žygius darė, kad Bražinskai ne
būtų išduoti Sovietams, ko pastarieji 
labai norėjo ir dėl to aktyviai veikė. 
Visą laiką Vlikas rūpinosi jų laisve, 
materiale ir morale parama bei teisi
niu jų bylos gynimu. Kai buvo būti
nas reikalas, Vlikas ragino laisvojo 
pasaulio lietuvius siųsti Turkijos 
vyriausybei laiškus ir telegramas su 
prašymu, kad Bražinskai nepatektų į 
Sovietų rankas. Kai 1973 m. Kalėdų 
pirmat dieną Bražinskai turėjo stoti į 
teismą, Vlikas kvietė visus siųsti 
jiems kalėdinius sveikinimus. Ir vie
nu ir kitu atveju lietuviai labai jaut
riai atsiliepė. Bražinskai už tai 
jiems nuoširdžiai dėkojo. Kai 1971 
m. kovo 8 d. Turkijos aukščiausiojo 
teismo taryba nutarė Bražinskų bylą 
persvarstyti iš kriminalinės pusės, 
byla, dėl įvairių formalumų buvo 
daug kartu atidėliojama. Iš esmės 
kriminalinis Ankaros teismas bylą 
pirmą kartą svarstė balandžio 29 d. 
ir toliau bylos svarstymą nukėlė bir
želio 11 dienai. Vliko paimtas Bra
žinskų bylai ginti advokatas Celal 
Yardimci laišku pranešė, kad jis ti
kis, jog birželio 11 d. paskirtas teismo 
posėdis ir ligi to meto būsiantis 
paskelbtas amnestijos įstatymas gali 
būti lemtingi Bražinskų laisvei. Tur
kijos parlamento priimtas amnestijos 
Įstatymas piezidento buvo pasirašytas 
gegužio 18 d., ir pagal ji Bražinskai 
gavo laisvę. Dabar Vlikas rūpinasi 
Bražinskų saugumu ir skubiu jų iš

- Turkijos išvežimu.
New Yorkas
1974 m. gegužio 22 d.

ELTA***

IŠLAISVINTI BRAŽINSKUS!
Šiomis dienomis Bražinskai pa

rašė p. P. Ropei padėkos laiškų už 
surinkimą po peticiją 475 parašų. 
Tarp kito ko jie rašo:

‘‘Iš patikimų šaltinių tenka pa
tirti, kad peticijos (jų tarpe ir jūsiš
kė), laiškai, telegramos mūsų reikalu 
plaukia tūkstančiais Turkijos vy
riausybei iš visų kontinentų ir vals
tybių, kur tik esama lietuvių. Šiame 
žygyje ypačiai pažymėtina Australi
jos lietuvių svarus įnašas.

Ši broliška parama mums, kali
namiems • Lietuvos laisves kovoto
jams, tuo pačiu yra akivaizdi išraiš
ka solidarumo visai dabartinei Lie
tuvos laisvės kovai, kuri, nežiūrint 
įvairių pavojų ir sunkumų, pasiekia 
vis naujų reikšmingų pergalių. Oku
pantai gali laimėti daug mūšių, bet 
jie neišvengiamai pralaimės karą už 
Lietuvą ir laisvę!
Bolševizmas yra visos žmonijos di
džiausias priešas, nešas cenzūrą, 
koncentr. stovyklas, genocidą, tero
rą, darbininkų apgrobimą, ūkini cha
osą ir karo grėsmę. .

šioje likiminėje anti bolševikinė
je kovoje lietuviams tenka ypatingas 
vaidmuo ir atsakomybė. Džiugu, kad 
dauguma mūsų tautiečių, kaip tėvy
nėje, taip ir išeivijoje, tatai supranta.

Padėtis labai rimta, verčianti 
dar stipriau veikti. Visų lietuvių 
tarpe turėtų prasidėti masinis sąjū
dis, kurio šūkis - išlaisvinti Bražins
kus! Lietuvių laiškai, peticijos, dele
gacijos ir kitokia veikla gali labai 
teigiamai paveikti Turkijos vyriausy
bę, atsverti sisteminga, rusų spaudi- 
mą, ir išgarsinti Lietuvos vargus.

Reikalinga ir piniginė parama, 
ją siųskite per Vliką.

Vardan tos Lietuvos!...
L.L.K. Pranas ir Algirdas Bražinskai 

***

Sovietinės laisvės pavyzdys,
Adutiškis

Religijų reikalų tarybos prie TSRS 
Ministrų Tarybos įgaliotiniui Tarasovui

J.E. Kauno arkivyskupijos apašta
liškajam administratoriui vyskupui J. 
Labukui

Vilniaus arkivyskupijos kurijai 
Religijų reikalų tarybos įgalio

tiniui K. Tumėnui
Švenčionių raj. Vykdomojo ko

miteto pirmininkei Purvaneckaitei
Kun. B. Laurinavičiaus,gyv. LTSR 
Švenčionių raj., Adutiškyje

PAREIŠKIMAS
1973 liepos 16 Adutiškio apy

linkės pirmininkas A. Laurinavičius 
pareikalavo bažnyčios raktų. Paklaus
tas, kokiu tikslu, - atsakė: ‘‘Atva
žiavo didelis svečias iš Maskvos. 
Jis jiori apžiūrėti bažnyčią”.

Šventoriuje sutikau Jus, Lietuvos 
TSR Religijų reikalų tarybos Įgalio
tini K. Tumėną, Švenčionių rajono 
Vykdomojo komiteto pirmininkę Purva- 
neckaitę, kažkokį nepažįstamą vyrą 
ir Adutiškio apylinkės pirmininką A. 
Laurinavičių. Jūs mane, klausinėjo- 
te.

1. Į klausimą‘‘Kiek ateina į 
bažnyčią?” atsakiau, kad nežinau, 
nes neskaičiuojame. Kad galėčiau 
Jums į klausima^ atsakyti, 1973 lie
pos 22 suskaičiavome 722 asmenis. 
Tik išvadų negalima daryti: daug 
ateiti į bažnyčią negali, nes toli, 
trūksta transporto ir daug kas kliudo. 
Štai vienas iŠ parapijiečių - Felik
sas Kairys, veždamas mane iš ligo
nio, 1973.IV.14, tiesiog su ašaromis

KOMUNIZMAS DARBO PARTIJOS 
PRIEDANGOJE

Graham Eccles, “The Herald” 
laikraščio korespondentas London’e 
rašo, kad daugiau kaip 90,000 moki
nių gyvenančių Anglijoje, Birming
ham’o distrikte, bus privalomai moko
mi komunistinės, indoktrinizacijos 
vietoje religijos., Šiam tikslui esanti 
paruošta religijos mokymo programa, 
kurioje skiriama 38 puslapiai kirks- 
čioniškųjų, o 41 puslapis komunis
tinių dogmų aiškinimai.

Komunizmo indoktrinizacijos įve
dimas į religijos pamokų programą 
esanti išdava Darbo partijos narių, 
sudarančiu Birmingham’o distrikto 
Mokyklų komitete daugumą.

Tokios programos Įvedimas susi
laukė Konservatorių pasipriešinimo.

‘‘The Heralda” 1974.517***

pasakojo: ‘‘Gerai padirbėjęs, nusi
pirkau eilutę, bet kas iš to? Jau dve
ji metai, kaip ruošiuosi pirmą kartą 
apsivilkti ir nueiti į bažnyčią? Deja, 
negaliu, nes mane persekioja baimė 
- Jakelių tarybinio ūkio direktorius 
Galvydis pavasarį gąsdino: ‘‘Jei 
neateisi sekmadienį į darbą, negau
si arklio nei arams įdirbti, nei mal
koms parsivežti, nei karvei šieno, 
nei kombaino miežiams iškulti”.

Povilas Burokas, gyvenantis 
Jakelių tarybiniame ūkyje, negavo nei 
šieno karvei, nei premijos, tik dėl 
to, kad eidavo šventadieniais į baž
nyčią.

P. Burokas, Steponėnųir Trečio
kų šeimos negavo nusipirkti iš tary
binio ūkio kviečių papiginta kaina 
irgi tik dėl to, kad eidavo į bažnyčią.

2. į klausimą—“Kiek parapijoje 
tikinčiųjų?” — atsakiau, kad nežinau. 
Jau keliolika metų, kaip mums už
draudė lankyti parapijiečius - kalėdo
ti, o tikslų parapijiečių sąrašą galima 
padaryti tik belankant šeimas. Galiu 
pasakyti tik tiek, kad prieš karą 
parapijoje buvo daugiau nei devyni 
tūkstančiai.

3. Klausėte “Kam bus panaudo
tos lentos?” Bažnyčioje reikia pa
keisti grindis. Jus sakote, kad grin
dys dar geros. AŠ įrodžiau, kad jas 
grybas suėdęs. Parapija be reikalo 
išlaidų nedaro, nes neturi pinigų. Tuo 
met jūs akcentavote, kad bažnyčia 
yra valstybinis pastatas, į kurį be 
leidimo negalima ir vinies įkalti.

Nacionalizuojant bažnyčią, buvo 
nacionalizuotas ir prie bažnyčios 
esantis gyvenamas namas. Namą 
pastatė parapijiečių seneliai, jis . 
visiems brangus. Tikintieji jaudina
si, kad jis liko apleistas, be globos. 
Taigi, bažnyčios komitetas kreipėsi 
į dabartinius namo šeimininkus - 
Adutiškio apylinkės vykdomąjį komi
tetą. Kreipiausi ir aš, kaip nuominin
kas. 1968.7.31 ir 1969.11.24 d., 
1970.1.28 d., 1972.VII men., nes lie
tui lyjant varva į kambarį, apgriu
vęs. Nežiūrint, kad nuomos į mėnesį 
mokama 56 rb. 45 kp., namo kiauras 
stogas. Kaip bažnyčios komitejui, 
taip ir man atsakinėta tik žodžiu: 
“Nėra tokios organizacijos, kuri ga
lėtų padaryti remontą”. Keista, yra 
organizacija paimti pinigus, o remon
tuoti z- nėra!

Šventoriaus tvora, ypač nuo gat- ’ 
vės, net kelis metus buvo apgriuvu
si. Praeinančius ir pravažiuojančius 
galėjo ištikti didelė nelaimė. Atsa
kingi rajono pareigūnai jos nepaste- 
hėJ0- (Nukelta j'7-U psl.)
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KAS YRA TIESA, KAS YRA 

TOLERANCIJA?

Esame įpratę sakyti, kad tiesa 
gali būti tik viena ir dėl tos tiesos 
kovojame. Visi kovoja už tiesą, nie- 
kas už melą. Taigi nesurandame, ar 
nesuprantame, kas yra tiesa. Mes vi
si turime savo skirtingą tiesą, kaip 
Prokrusto lovą, ir stengiamės į ją 
visus suguldyti: kam galvą ar kojas 
nukirsdami, o ką ištempdami.

Iš tikrųjų, tiesa nėra viena, 
tiesą gali būti daug. Tai priklauso 
iš kokio kampo (taško) žiūrime į 
daiktus, į įvykius, kokią turime susi
darę pasaulėžiūrą ir kaip žiūrime į 
patį gyvenimą. Taigi neieškokime 
žmonią tarpe vienos tiesos. Tiesa 
nėra objektyvi socialiniame, .politi
niame ir religiniame gyvenime, tie
sos yra subjektyvios, jas reikia iš
gyventi. Apie objektyvias tiesas 
galime kalbėti tik apie tas, kurias 
galime suvesti į formules, bet žmo
gus nėra suvedamas į jokias formu
les ir todėl jam galiojanti tiesa gali 
būti skirtinga nuo daugelio kitą.

Prievarta vykdoma tiesa yra 
daugeliui vergija. Skundžiamemės, 
kad Viduramžiais buvo prievartauja
mi žmonės religine tiesa, betgi da
bar komunistiniame pasaulyje žmo
gus yra prievartaujamas ne tik religi
niame, bet politiniame, socialiniame 
ir visame kame. Komunistai kiekvie
ną žmogų deda į Prokursto lovą - 
komunistinės partijos liniją - ir karpo 
žmogų kaip nori. Visais atvejais mes 
turime smerkti prievartą, vardan tie
sos daromą.

Turime suprasti, kad tiesa yra 
idealas ir kad vienos ir tikros tie
sos negali būti žmonią tarpe. Kova 
už tiesą niekada nesibaigs žemėje, 
kol žmogus gyvens, tačiau daug 
mums gali padėti šią bereikalingą 
kovą sušvelninti tolerancija, supra
timas ir respektavimas kito žmogaus 
įsitikinimo, jo tiesos ir asmenybės 
žmoniškas pagerbimas. Fanatiz
mas, kuris daug žalos yra padaręs 
ir tebedaro žmonių gyvenime, yra ki
lęs iš to įsitikinimo, kad jis vienas 
pažįsta tiesą ir kad visi kiti privalo 
tai tiesai nusilenkti. Šią klaidingą 
pažiūrą apie tiesą reikia keisti: ne 
abstrakčiai tiesai atiduoti pirmenybę, 
bet konkrečiam, žmogui, kuris pats 
yra tiesa ir tą tiesat vykdo per savo 
žmonišką pašaukimą gyventi ir liu
dyti. tiesą, iš čia kyla pagarba žmo
gui, jo asmenybei ir jo suprastai tie
sai. į tokias žmogaus aukštumas 
veda tolerancija.

Daug tolerancijos reikia mums 
mūsą bendruomeniniame gyvenime. 
Visi giname savo tiesą . nagais ir 
ragais, be pagarbos kito žmogaus nuo
monei, betnucširdaus noro įsigilinti į 
jo mintis ir pagerbti jo tiesą. Mėgsta
me pakalbėti, apšmeižti, įsižeisti, 
nusisukti ir pabėgti iš bendro darbo 
tik todėl, kad ten yra žmonių, kurie 
mūsų nesupranta.

Žinoma, kiekvienas savo nuomo
nę turime gerbti ir jos laikytis, ta- į 
čiau tegul ji nebūna kliūtis bendram 
darbui, gražiam sugyvenimui, o to j 
galime pasiekti tik per nuoširdžią ! 
toleranciją, per pagarbą kitam žmo- ’ 
gui.

am.

r
Tėvui nusibodo vaikų ginčai. Jie 

amžinai nesutarė dėl TV programos ir 
štai vėl pešasi virtuvėj, zkad net 
sienos dreba.

- Kas yra, kodėl jūs pešatės? 
Kodėl tie nuomonių skirtumai, dėl 
kurių jūs vis musatės?

— Visai ne, tėte, męs sutariam,
— bailiai sako vienas, žiūrėdamas į 
diržą,.
- Jonukas nori to didelio obuolio 
ir ąs.
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KIENO TEISIU APSAUGA?

Žiniomis iš Maskvos, Sov. Są
jungos autoriaus teisią apsaugos agen
tūros vedėjas Amerikos žurnalistams 
pareiškė, kad Sov. Sąjunga imsis ati
tinkamą kraštų teismuose persekioti 
užsienių leidėjus, kurie, apeidami šią 
agentūrą, spausdina kūrinius rusų 
autorių,’ užmegzdami su jais tiesio
ginį ryšį.

1886 m. Berno konvencija pa
tvirtino tarptautinius autoriaus teisių 
apsaugos nuostatus (papildytus ke
liais atvejais, paskutinį kartą 1928), 
pagal, kuriuos “asmuo turi tam tikram 
metu skaičiui išimtines teises lite
ratūros, meno kūriniams, kuriuos jis 
yra sukūręs”, Į tokių kūrinių skaičių 
įeina knygos, periodiniai leidiniai, 
muzikos kompozicijos, žemėlapiai, 
fotografijos, braižiniai, iliustracijos, 
atspaudai, etiketės, kino filmos. Ne 
visos valstybės prie šios konvenci
jos yra prisidėjusios; kai kurios yra 
sudarę dvišales sutartis, o kai ku
rios visai savęs šiuo reikalu nesaisto. 
Sov. Sąjunga tik prieš kelerius metus 
prie šios konvencijos prisidėjo ir 
tik su sąlygomis (siekdama užkirsti 
nepageidaujamai literatūrai kelią iš 
Sov. Sąjungos i užsienius išeiti). Sov. 
Sąjungos prie "Berno konvencijos pri
sidėjimo sąlyga: meno, literatūros ir 
t.t. kūrinių autoriai neturi teisės pa
tys tiesioginiai susisiekti su užsie
nių leidėjais, o tik per Maskvoje 
esančią spec, sovietų autorių teisių 
apsaugos agentūrą. Toji agentūra, 
patikrinus kūrinį, duoda leidimą_ arba 
prašymą atmeta, gali kurinį aprūpinti 
reikiamais komentarais, padaryti 
teksto išleidimų. Taip “parengtas” 
kūrinys leidėjo turi būti spausdina
mas be pakeitimu (su paaiškinimais ir 
t.t.).

S.***

Tyronija . . . neatsižvelgia i 
tokius viešus interesus, jei jie 
netarnauja pačiu tyronų labui

_ Aristotelis

IS AUSTRALIJOS SU MEILE
Kada didžiulis džetas pakilo is 

Sydnejaus aerodromo, - pajutau savi
tą ilgesį. Ausyse dar tebeskambėjo 
lietuviški atsisveikinimo žodžiai ir, 
lyg oazėje, rodėsi veidai žmonių, ku
rių aš niekada nebuvau mačius prieš 
atskrendant į Australiją.

Kaip liūdna buvo visa tai palikti! 
Laikas prabėgo taip greitai ir taip 
linksmai, jog kalendorius galėjo net 
laikrodį pavaduoti. Atmintyje liko 
tik gražiai praleistos dienos, naujos 
pažintys, išdainuotos dainos ir 
puokštės gėlią.

Kaip miela žiūrėti į tas nuotrau
kas! Kaip miela prisiminti tas Austra
lijos lietuvių viešnages! Kaip miela 
pagalvoti apie pilnas koncertų sales 
draugiškų žmonių!

O ką_ jau bekalbėti apie taures 
išgerto australiško vyno ir Šampano..

Niekas negalėtų iš vardinti, kiek 
daug buvo matyta gražių vietų, nuos
tabių pajūrių, lietaus nuplautą kalnų 
ir pirmąsyk gyvenime matyto ciklo
no.

RAŠYKITE VIETINĖJ 

SPAUDOJE
Viena iš svarbiausių priemonių 

garsinti Lietuvą ir kelti sovietų oku
pacinės politikos kęslus lietuvių 
tautą rusinti, nureliginti ir versti ja 
atsižadėti nuo laisvės ir valstybinės 
nepriklausomybės atstatymo, yra 
pasaulinė spauda. Pastaraisiais me
tais suaktyvėjus tautos pasiprieši
nimui, pasaulinės spaudos atstovai 
patys susiranda Lietuvą ir supranta 
jos bylą.

Tačiau, pačiu svetur gyvenančių 
lietuvių pasirodymas vietinėje spau
doje - straipsniais arba laiškas - yra 
ne kiek nemažesnės vertės ginklas 
Lietuvos laisvinimo kovoje. Elta, 
gaudama spaudos iškarpas, nuolat 
pamini kas rašo ir kviečia visus, 
plunksną valdančius, kuo daugiau 
rašyti laiškų vietinei spaudai. Tenka 
pasidžiaugti, kad paskutiniu metu 
laišku rašymas padažnėjo.

„ ' (ELTA)
***

SOVIETAI DAYAN LYGINA SU 
EICHMANNU.

Sovietų žinių agentūra TASS 
komentatorius apibudina Na’olot įvy
ki, kurio metu žuvo 25 Izraelio pilie
čiai, daugumoje vaikai, ir 3 palesti
niečių partizanai “išdavikišku ir iš 
anksto apgalvotu žudymu”. Esą Iz
raelio gynybos ministeris Dayan, dėl 
jo vaidmens vaiku žudyme “galįs
būti prilygintas pabartam naciui
Adolfui Eichmannui; esą nuostabu, 
kad šis nusikaltimas yra panašus 
savo vykdymo būdu į plačiai žinoma 
hitlerininką operaciją, asmeniškai 
planuotą Adolfo Eichmanno, kada buvo 
sudomi vokiečiai, siekiant pagreitinti 
Lenkijos užėmimą”. Tasso komenta
torius čia, matyti, prisimena pla
čiai . skleistus vokiečių kaltinimus 
prieš lenkus, kad šie nužudę Liegni- 
tze eilų vokiečių, kai tuo tarpu len
kai tai paneigė tvirtindami, kad vo
kiečiai sąmoningai inscenizavo įvy
ki, ieškodami savo puolimui prieš 
Lenkija dar vieno pateisinimo.

Kaip žinoma, nesenai 3 palesti
niečių partizanai užėmė Ma’alot mies
telyje mokyklą, kurioje buvo apsinak
vojusiu apie 90 žydų ekskursuojančiu 
mokinių ir laikydami šiuos mokinius 
įkaitais reikalavo, kad Izraelio vy
riausybė paleistu 20 kalinamų pales
tiniečiu partizanų. Dar pusvalandžiu 
prieš palestiniečių nustatyto ultima
tumo pabaigą ir rengiantis tarpinin
kauti prancūzų diplomatams, Izra
elio kareiviai atidengė ugnį ir puolė 
mokyklos patalpas. Žuvusių laidoji
mo metu minios, apsupo gynybos 
minister! Dayan ir prz. Katzir, šaukė 
“žudikai!”.

Po Ma’alot įvykio Izraelio avia
cija bombardavo, o' sausumos ir laivy
no patrankos apšaudė palestiniečių 
pabėgėlių stovyklas, siekiant atsiker
šyti palestiniečiams partizanams, ku
rių Izraelio tvirtinimu, ten esą ir iš 
kur jie isiskverbią į Izraelio valdomas 
sritis. "Per Izraelio puolimus žuvo 
apie 60 palestiniečių pabėgėlių, o 
sužeistų skaičius dar didesnis.

Labai įdomu buvo pamatyti Sydne
jaus Operą ir muziejus.

įdomu" buvo susitikti su kengūro
mis. Kanadoje man žmonės sakė, 
jog kengūros uodega yra taip stipri, 
kad jai bakstelėjus į žmogaus 
sprandą, - galva nurieda.kaip kirviu 
nukirstas nuo koto kopūstas.

Nors ir susijaudinus, bet kengū
ros galvą paglosčiau ir nieko neatsi
tiko.

Juo daugiau mačiau, tuo daugiau 
norėjau pamatyti, bet visur to laiko 
trūko.

Didi padėka priklauso p. V. 
Baltučiui, AL B - KT pirmininkui, 
kuris ryžosi mane kviesti, gal net ir 
abejodamas, ar viskas gerai išeis, 
kadangi priežasčių buvo daug, - toli
ma kelionė, didelės išlaidos, o be to, 
Kanados solistė Australijoje dar 
nematyta, nei girdėta.

P. Saudargai, Sydnejuj, buvo tie, 
kurie tą mintį iškėlė ir mane globojo 

gan ilgą laiką. P. Kasperiūnai, Can- 
berroj, rūpinosi manim ir aprodė savo 
gražią^ sostinę su dideliu nuoširdumu. 
Melbourne dr. ir ponia Kaunai ne tik 
mane globojo, bet taip pat pasirūpino, 
kad aš negaučiau slogos ir per daug 
nebaliavočiau. Nuoširdus ačiū. Ade
laidėje jau laukė visa valdžia ir ma
ne atidavė visiems gerai žinomam 
smuikininkui p. Matiukui ir poniai. 
Pas juos jaučiausi kaip namie.

Rašydama galvoju, kad tik ko 
nors nepamiršciau, nes labai daug 
žmonių teko susitikti ir pasikalbėti. 
Dėkoju” spaudai už reklamą, ir svei
kinimus. “Mūsų Pastogės” red. dr. 
Mauragiui ir 'poniai, “Tėviškės 
Aidų” red. kun. Pr. Daukniui, kun. 
P. Vaseriui, koresp. A. Laukaičiui, 
apylinkių pirmininkams: p. J. Maks
vyčiui, A.V. Balsiui, A. Pociui ir 
ponioms, vargonininkams Br. Kive- 
riui ir P. Morkūnui.

Didelė padėka priklauso parapijų 
klebonams, kurie koncertus rėmė’, 
visokeriopai padėjo, ir man tikrai 
buvo malonu pamaldų metu pagiedoti. 
Ilgai atsiminsiu nuoširdumą kun. P. 
Butkaus, kun. Pr. Vaserio ir kun. P. 
Dauknio. Mielai priėmė kun. A. Spur- 
gis ir kun. A. Kazlauskas.

Jeigu jūs, Australijos lietuviai, 
tvirtinate, kad mano koncertai pasi
sekė, tai čia yra didelis nuopelnas" ir 
jūsų jaunų muzikių. Pianistė Virgi
nija Inkrataitė, kurią visada norėčiau 
koncertuose turėti, o taip pat talen
tingos Rasa Kubilių tė ir Nemira 
Masiulytė. Jos man daug padėjo ir 
tikrai buvo malonu su jomis dirbti.

Dabar aš noriu suminėti žmones 
ir jiems padėkoti, kurie mane supa
žindino su savo kraštu, parodė Aus
tralijos grožybes ir australiečių - lie
tuvių nuoširdumą bei vai s”in gumą. 
Miela buvo pažinti p.p. ^J. ir Vyt. 
Neverauskus, Inkratus, Zemkalnius, 
Čeičius, Rekežius, Jakubauskus, 
Vaserius, Žilinskus, Šemetus, Gu- 
čius, Kaunus, Pullinen^ Baltrukonie- 
nę, Vaitiekūnienę, Maželienę, dail. 
LL Šalkauską, p-lę Astridą ir jos 
tėvelius Adamsus, sol. G. Vasi
liauskienę ir visą šeimynėlę, Pace- 
vičius.

Jeigu ką pamiršau, - atleiskite.
Linkiu sėkmės ir darnaus suta

rimo Australijos L.B-nės Valdybai su 
veikliu pirmininku Vyt. Neverausku 
priešaky.

Ir taip iš Sydnejaus išskridau i 
Los Angeles, apdovanota opalais, 
kengūromis, bumerangais ir kitais 
suvenyrais.

_ Bet svarbiausia yra tai, kad 
grįžau iš Australijos su meile stenai 
pasilikusiems lietuviams. t

Gina Capkauskiene
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NORĖČIAU IŠVAŽIUOTI L 
AUSTRALIJĄ, TEN VISKAS ATRODO 
TAIP ERDVU, ATVIRA IR LAISVA

Čia persispausdiname iš 
“Pasaulio Lietuvių Jauni
mo’’ laikraščio Romo Saka- 
dolskio interviu su pagarsė
jusia jauna lietuvaite, gimu
sia Sibire, dabar gyvenančia 
Amerikoje, Laima Simonavi- 
čiute, karate specialiste.

“O Brangusis, tai yra paskutinis 
kartas kai as tave apginsiu...” taip 
praneša Laima SimonaviČiutė per 
televizijoj rodoma reklamą. Čia ji 
demonstruoja savo pajėgumą apsigy
nimo srityje, naudodama Korėjos 
stiliaus karate ir tuo pačiu reklamuo
dama vieną iš garsiausių Amerikoje 
Jhoon Rheė Rae Kwon Do karate mo
kyklą. (Elvyra Vodopolienė, “Drauge” 
spalio 5s 1973).

Laima Simonavičiutė gimė 1956 
metaisSovietų Sąjungoje, Kazakstane, 
Sibiro kalinių šeimoje. Jos tėvai 
ir seneliai (Marshalliai) buvo ten 
kalinami už partizanine veiklą Lietu
voje. Kadangi jos senelis buvo Jung
tinių Amerikos Valstybių pilietis, 
jiems pavyko po 161/? metų išvykti 
Amerikon. Laima užaugo Jungtinių 
Amerikos Valstybių sostinės, Washing
ton o pašonėje,

Laima yra laimėjusi daugiau 50 
trofėjų apsigynimo sporto turnyruose. 
Ji pasiekusi 7-tą (iš viso yra 9) 
laipsnį Tae KwonDo stiliuje , vienin
telė moteris jame įsigijusi juodąjį 
diržą, Apie ją plačiai yra apraše 
amerikiečių laikraščiai, sporto n 
moterų žurnalai.

Smalsumo vedinas, vieną rudens 
dieną neiškenčiau nepasibeldęs į 
Laimos duris. Susėdom jaukiame"kie
me, Buvo tingi popietė, o prieš akis 
jauna, gražiai nuaugusi, ramių akių 
mergina,

LAIMA SIMONA VIČIŪ.L

ROMAS SAKADOLSKIS (R.S.) Kas 
yra “Taei Kwon Do’’?
LAIMA SIMONA VIČIUTĖ (L.S.) 
Tai gerai žinomo karate sporto sti
lius. Pats karatė išvystytas japonų, 
bet įvairūs kiti apsigynimo sportai 
prie jo priskiriami. Kiekvienas stilius 
turi savo atskira^ istoriją. Tae Kwon 
Do pradėtas maždaug septintame 
dešimtmetyje budistų kunigu. Jie iš
vystė būda gintis nuo" priešo.nenaudo- 
dami ginklo. Tae Kwon Do ir reiškia 
“ranku ir kojų būdu”. Seniau jį 
mokindavo kartu su religinėmis apei
gomis. Dabar jis gal nėra toks tiks
lus, bet esmėje tas pats. Kūną stip
rinti aš' kilnoju svorius, mankštinuosi, 
valgau tik natūralų maistą, kuriame 
yra daug proteinų. Greitasis puolimas 
yra vykdomas kumščių ir kojos spyrimu..

R.S. O koks yra “ryšys su kitais Į 
panašiais sportais, sakykim “Kung 
Fu”, apie kurį kas savaitę matome 
televizijos ekrane?

L.S. Tas kuris vaidina filme 
Kung Fu kovotoją, tikrai mažai apie 
ta sportų težino. Tai tik vaidyba. 
Kung Fu “stilius aplamai mažai žino
mas ir dar rečiau mokinamas. Jame 
yra daug ritualo - kovotojas judesiais 
vaizduoja slibinus, šikšnosparnius, 
puolančius vanagus ir kt.

Tae Kwon Do yra daug praktiš
kesnis ir turi pačius mirtingiausius 
smūgius.

R.S. Ką tu nori atsiekti?

L.S. Aš žinau, kad man visos 
Įtampos pranyksta, kai pradedu spor 
tuoti, o turnyrui tūriu pasiruošti 
ir dvasiniai, kad galėčiau laimėti. 
Turiu pripažinti, kad laimėti man 
labai svarbu. Būti sėkmingam visiems 
yra svarbu, ar ne?

Sakoma, kad Tae Kwon Do yra 
labai “sadistinis” sportas, bet jis 
kartu yra iųlabai švelnus. Aš niekuo
met nenorėčiau ką nors sąmoningai 
fiziniai sužeisti, nebent mane pultų. 
Tai vengiu, žinodama, kad galiu 
sužeisti.

R.S. Bet tu pradėjau mokintis 
karatę su tikslu išmokti apsigynimo.

K, S, Taip. Kai buvau 12VŽ metų, 
mane užpuolė būrys mergaičių, nuo 
kurių negalėjau apsiginti, Mamos 
paraginta, pradėjau lankyti apsigynimo 
technikos pamokas. Pasidariau tobu
lesnė už mokytoją. Per pažįstamus 
susipažinau su Jhoon Rhee vadovau
jama Tae Kwon Do institutu, kur 
mane mokino ir tebemokina Jeff 
Smith.

R.S. Ar tavęs prisibijo pažįsta
mieji? ' ‘ „

L. S. Kartais prisibijo nepažįs
tamieji, kai sužino, kokia yra mano 
specialybė. Bet pažįstamieji ne, 
nesibijo, Nesu koks žiaurus žmogus. 
Tikrumoje esu labai taiki. Kai pradė
jau lankyti karate mokyklą, mane 
mokytojas dažnai turėdavo gerai ap
kulti, kad pradėčiau gintis.

Todėl to stiliaus kovotojai daž
niausiai laimi turnyruose, Mat,»koordi- 
nuojamas visas kūnas. Kituose sti
liuose apsiribojama tik kojų spyriu 
ir panašiai. Mano nuomone, Tae 
Kwon Do pats tobuliausias apsigyni
mo būdas.

R.S. Ar treniruojiesi kasdien?
L.S. O taip, dažnai kelias va

landas iki vėlyvos nakties. Kartais 
tenka mažai miegoti, apie 3-4 va
landas. Keista, nenuvargstu, Turbūt, 
todėl, kad darau, kas patinka.

Kartais noras intensyviai mankš
tintis laikinai 2-3 mėnesiam praeina. 
Paskui vėl pradedu. Daug skatina 
turnyrai. Kai jie artėja, dirbu daug, 
nes žinau, kad reikės rungtis su 
daugeliu varžovų. Turnyruose kartais 
dalyvauja 3 ar 4 šimtai žmonių. O 
parsivežti trofėjų yra didelis atpil
das.
v R.S. Kokią vietą užima amerikie
čiai karate varžybose?

L.S. Pirmą. Jeigu butų turnyras 
geriausiu amenkiecių ir rytiečiu 
"karatekų”, amerikiečiai laimėtų.

R.S. Kodėl?
L.S. Amerikiečiai geriau išvystė 

pačių techniką. Pavyzdžiui, mano 
mokytojas kartais praleidžia ilgiau
sias valandas koordinuodamas vieną 
kurį rankos smūgį su kokiu nors ko
jų spyriu. Turnyre jis pasiruošus; 
naudoti visokias išdirbtas rankų - 
kojų kombįnacijas. O Tolimuose 
Rytuose sis sportas nėra taip išto
bulintas. Rytiečiams svarbiau pats 
judesys, jo menas, jo grožis. Tai 
kitoks galvojimo būdas. Gi amerikie
čiai nesipraktikuos tokios kombina
cijos, kuri nebus naudinga kovoje 
su oponentu turnyre. Tai būtų laiko 
gaišinimas.

R.S. Amerikoje labai išpopulia
rėjo rytiečių apsigynimo sportai.

L.S. Labai, Dabar siekiama, kad 
karate būtu pripažintas sportu visa
me pasaulyje ir kad būtų priimtas 
Olimpinėse žaidynėse. Amerikoje 
labai auga mokyklų skaičius. Dažnai 
važiuoju savaitgaliais į kitą miestą; 
kartu su mokytoju, duoti pamokas, 
Jis mokina vyrus, aš-moterį s. Bet 
moterimis esu nusivylusi. Dauguma 
mano, kad karate pakenks jų gro
žiui, jų moteriškumui. Jos kaip tik 
turėtų mokintis apsiginti. O dėl 
moteriškumo jos gali nesibijoti, Ar 
aš ne moteriška? Dabar sukama daug 
filmų apie karatę ir kitus panašius 
sportus. Man siūle vykti į Hong 
Kongą viename filme dalyvauti. Atsi
sakiau, kadangi turiu baigti gimnazi
ja.

R.S. Manai lankyti universitetą?
L.S. Aišku. Karate yra mano pa

grindinis interesas, bet nemanyk, 
kad vienintelis. Domiuosi fiziniu 
auklėjimu, o taipgi pritaikomuoju 
menu. Nežinau dar kaip seksis. Gal 
būt tapsiu karate mokytoja.

Man svarbiausia daryti tai, kas 
man labiausiai patinka. Labai mėgstu 
keliauti. Kartais galvoju, kad norė
čiau išvažiuoti £ Australiją* Ten vis
kas atrodo taip erdvu, atvira ir laisva, ***

“Kapitonai, karaliai praeina, 
bet didieji išminčiai, menininkai, 
mokslininkai pergyvena laikus, nes 
jie yra nuolatiniai žmonių giminės 
geradariai.

Senoji kinų išmintis
***

Taip švenčiama Romo Kalantos šventė. Gegužės ir birželio mėnesiai 
yra mums kančios mėnesiai, Neleiskime Kalantai numirti,tegul jo dvasia gy
vena mūsų tarpe ir tegul mato pasaulis, kad per kančią mes žengiame į laisvę

NAUJAS JUDĖJIMAS
Balandžio mėn. 7 d. Hyde Park 

Sydnejuje suorganizuotame “Šviesos 
Festivalio” masiniame susirinkime 
dalyvavo 35,000 žmonių.Buvo įvairių 
kalbų, kuriu tarpe kalbėjo transporto 
ministeris failton Morris M.L.A.-jis 
yra ir šio festivalio pirmininkas, 
katalikų archivyskupas kardinolas 
Freeman ir kitų bažnyčių atstovai bei 
kiti aukšti visuomenės veikėjai. Po 
mitingo buvo suorganizuota eisena 
Sydnejaus gatvėmis į Domain Parką 
šventės užbaigimui. Spaudoje buvo 
pranešta, kad eisenoje dalyvavo 
25,000 žmonių. Tai gražus būrys 
krikščionių, kurie nebijojo pasisakyti 
prieš “moralinį užteršimą”. Šis judė
jimas australų spaudai yra aiškiai 
ne prie širdies, nes tik “Sydney 
Morning Herald” nebijojo šį įvykį 
pilnai aprašyti. “Daily Telegraph” 
davė tik trumpų skiltelę 22-me pus
lapyje. Televizija, nors ABC filmavo, 
bet niekas per žinias nerodė.

Malonu buvo matyti labai daug 
jaunimo, apie trečdalis buvo 15-21 
metu amžiaus.

Buvo ir anti - demonstrantų, bet 
jie buvo uždengti “Festival of 
Light” plakatais. Jokių nesusipra
timų nebuvo.

Kalbėtojai atkreipė susirinkusių
jų dėmesį į faktus, kad laisvės var
dan yra daroma daug žalos atskiriems 
Žmonėms ir visam kraštui. Žodžio 
laisvė yra išnaudojama pasipelnimui, 
nepaisant kokios bus iš to pasekmės. 
Laisve besinaudodami propogandinin- 
kai keičia visuomenės nuotaikas, 
pripratina vis daugiau ir daugiau prie 
smurto, pasileidimo ir t.t.***

Šviesos festivalis
Tai yra naujas judėjimas, kuris 

prasidėjo 1973 m. spalio mėn. masi
niais susirinkimais visuose Austra
lijos didmiesčiuose. Susirinkimams 
vadovavo Mary Whitehouse, specialiai 
iškviesta iš Anglijos, kur ji labai 
sėkmingai vadovauja ten esantiems 
sviesos festivaliams. Australijoje > 
sis judėjimas yra žinomas kaip 
“Australian Festival of light”.

A.F.O.L.bendradarbiauja daugelis 
tautiniu organizacijų, bažnyčių, 
bendruomenės (australu) grupės ir 
pavieniai susirūpinę asmenys. Jie 
kaip skėtis apjungia visus planavi

Mylimai Mamytei mirus, ALDONA^ VYŠNIAUSKIENEI, BIRUTĘ 
TAMOŠIŪNIENĘ,jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

V.V.V. Koženiauskai 

................

mus, diskusijas ir tyrinėjimus. Tai 
yra susirinkimo ir bendradarbiavimo 
punktas daugeliui susirūpinusių tėvu.

Šio judėjimo šūkis: "Už tyrumą, 
meile ir šeimyninį gyvenimą”.

Šviesos Festivalio tikslai:
1. Supažindinti ir informuoti 

Australijos gyventojus apie gręsianti 
moralinio supuvimo pavojų.

2. Sujungti visus “krikščionis 
šiai kovai.

3. Veiksmais vesti kovą prieš 
žemą moralini lygį šeimoj ir tautoj.

"4. Rodyti Šio krašto vadovybei, 
kad didelė dalis gyventojų yra susi
rūpinę krikščioniškų moralės normų 
išlaikymu.

Šviesos Festivalis rūpinsis, kad 
šviesa šviestų blogio, sadizmo ir 
smurto tamsybėje, kuri vis daugiau ir 
daugiau užtemdo mūsų visuomenę.

Blogų knygų, žurnalų ir filmų 
įtaka paliečia ne tik tų dalykų naudo
tojus, pav. mergaitės yra išniekina
mos, nors jos nėra mačiusios R certi- 
fikate filmų; jaunuoliai ir pensininkai 
užpuolami, "primušami ir net užmuša
mi, nors jie visai nieko nekalti, jie 
neskaito biaurių žurnalų ir . neina 
žiūrėti tokių filmų, bet jų užpuolikai 
tai daro.

Dauguma moterų nereikalauja ir 
nenori abortų ir skyrybų ir panašiu 
dalykų. Jos nori, kad valdžia pripa
žintų "ir padėtu išlaikyti šeimą, kaip 
tautos branduolį. Kad valdžia užstotų 
šeimą, kaip vienetą, ir neleistų šei
mos griauti, "Family Law Bill’ keti
na tai padaryti savo pakeitimais. 
Šiuo laiku Anglijoje rodoma 20 fil
mų, kurios tema yra “Pack rape”, su 
visomis detalėmis.

Ar Australija leis sau tokį 
“progresą”?

M.C.***
Jaunieji lietuvių rašytojai vėl 

buvo kritikuojami
Vilniuje Įvykusiame Rašytojų sąjun
gos komunistų organizacijos susirin
kime. Organizacijos sekretorius A. 
Baltakis prikišu jiems “kūrybos 
visuomeniškumo, pilietiškumo (t.y. 
partinės linijos, - Red.) ignoravimą”. 
Dali kaltės už jaunųjų “nuodėmės” 
Baltakis priskyrė užsienių propagan
dai: “Tokią nuomonę inspiravo ir iš 
įvairių šaltinių, įvairiais kanalais 
plūstanti socialinio realizmo kritika, 
pastangos reviduoti pagrindinius musų 
literatūros principus”. (Elta)

Musų Pastogė Nr. 22 1974.6.3 psl..3

3
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KALBA - VISATOS CENTRAS
Balandžio 7 d., sekmadienį, Mel

bourne Lietuvių Namą menėje susi
rinko gražus būrelis čiurlioniečių, 
kurią tikslas - pasiklausyti svečio 
sydnejiškio, dailininko Leono Urbono 
paskaitos. Svečia^ publikai pristatė 
Čiurlionio Diskusiją Klubo pirm. Pov. 
Baltutis, apibūdindamas ji, kaip 
labai produktyvu dailininkų, kūrybiš
kai besireiškiantį tapyboje. Dar 
daugiau: ir kaip vfsuomenininkų, ge
bantį kontaktuoti žodžiu ir raštu. 
Kadangi paskaita buvo Įdomi tiek 
savo tema, tiek ir turiniu, todėl dėme
singai visų išklausyta.

Po paskaitos sekė pasisakymai, 
neva, lyg ir diskusijos, tik gaila, kad 
jos nebuvo vaisingos. Viena, kad 
nesitikėjome prelegentų ateisiant su 
tokiu aukštu intelektualiniu lygiu. 
Antra, jog paskaitininkas (matyt 
sąmoningai!) nedavė mums taip vadi
namo “frame of reference”, neparyš
kino sisteminės linijos. Rezultate — 
toje painioje kabalistikoje, tame 
tutti - frutti kratinyje, beveik pasime
tėme: viens kalbėjom apie “ratus”, 
kits - apie “batus”, ir sunku buvo 
susigaudyti — apie kągi mes čia iš 
viso kalbame... Tiesa, paskaitos 
pradžioje prelegentas mus lyg ir 
įspėjo, būtent, kad jo paskaitoje 
ne viskas yra diskutuotina. Kai ku
rias mintis, pasak jo, teks priimti ir 
išklausyti tik su nuolankiu vaikišku 
nusiteikimu, atseit, tik pasigrožėti, 
o tai - ir viskas...

Mes žinome, kad dailininkas L. 
Urbonas yra abstraktus ekspresionis
tas, ir kad jo intuicija (meninės iš
raiškos ir sąvokų perteikimo prasme) 
yra artima mistikai, siekianti suvesti 
tikrovę ne tik į jutiminę, bet ir abs
trakčių sųvokąsferą. Tad nenuostabu, 
kad ir teiginys “kalba - visatos 
centras” yra incredible dietų. Ir tai 
ne dėl to, jog esam įpratę mąstyti 
tik empirinėmis kategorijomis, bet 
greičiau ir del to, kad visatos centre 
yra statoma ne pats kūrėjas (t.y. 
asmenybė), o tik jo kūrinys - kalba.

Tolimesnė paskaitininko mintis, 
kad menas padeda žmogui vaduotis 
is religiniu prietarą, yra pernelyg 
siaurai suprasta. Mat, žmogui tenka 
vaduotis ne vien tik iš religinių prie
tarų, bet ir iš prietarų apskritai, t.y. 
iš šeientizmo bei istoricizmo. Vaduo
tojo rolę., kas be ko, atlieka ne vien 
tik mokslas ir menas, bet sykiu ir 
apreikštoji religija, duodama žmogaus 
minčiai aiškia kryptį. Taigi žmogų 
vaduoja visa tai, kas ji sužmogina, 
kas jam teikia žinojimo, tikrumo, 
kilnumo ir dvasingumo: žodžiu, kas 
žmogiškajai egzistencijai atsklei
džia ir transcendentinę būties pers
pektyvą. Beje, kalbant apie dvasingu
mų — vienaip jį supranta materialis
tai, kitaip pozityvistai, o dar kitaip 
egzistencialistai. Primityvus požiū
ris i žmogų ir į pasaulį ilgai buvo 
(ir ^tebėra)" dangstomas įvairiomis 
abstrakcijomis, pvz.: abstraktus 
Dievas, abstraktus žmogus, abstrak
tus menas, sąvokos ir 1.1. Užtat 
sąmoningą žmogaus mintis stengiasi 
su tomis abstrakcijomis susidoroti 
ir iš chaoso išsivaduoti. Ir būtent, 
ji kovoja ne tik su psichiniu chaosu 
(pvz. tuo, kurį regime sapnuose), bet 
ir su minties chaosu apskritai.

Paskaitai, kaip jau minėta, šio 
to ir trūko: pasigedome metodo ir 
logiškos argumentacijos. Tačiau 
nežiūrint to, paskaita buvo įdomi, - 
butu gera ją pasiskaityti ir “Mūsų 
Pastogėje”. Turėdami ja po ranką, 
gale'tume geriau įsigilinti į_ paskai
tos mintis, pasidaryti tikslesnes 
išvadas.

Per diskusijas buvo reiškiama 
nuomonė (Pov. Baltutis ir kiti), jog 
kalba — tai pati reikšmingiausia susi 
žinojimo priemonė. Be kalbos nebūtu 
jokio asmeninio „ryšio, visuomeninio 
veikimo, nei žmogiškai suprasto 
bendruomeninio gyvenimo. Kalba — 
tai socialinis faktas. Bet nežiūrint 
to, kalba žmonėms sudaro ir didelių, 
keblumų, iškylančiu tiek dėl žodyno 
gausumo, tiek ir del terminologijos 
painumo. Tai reiškia, jog kalba žmo
nes ne tik jungia, bet ir išskiria. 
Vadinasi, kalba nėra veiksnys, o 
tik tarinys (predikatas). Veiksnys — 
tai žmogus, konkreti egzistencinė 
asmenybė, o kalba, - tik jo psichinės 
(mentalinės) veiklos išdava. Kadan
gi kalba yra sąvoka be tikrovės, tai 
tikrovė visada bus ne kalba, o kal
bantysis. Galima kalbėti filosofine,
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psichologine, matematine, o pagaliau 
- paprasta liaudies šnekamąja kal
ba, bet kalba - visada ir liks sąvo
ka, operuojanti loginėmis konstrukci
jomis, o ne koks nors “Ding an sich” 
egzistencinis principas. Pasirodo, 
kalbos sąvokų galima ir suabsoliu
tinti, t.y. padaryti iš jos abstraktų 
homunkulą ir pastatyti visatos cent
re... Tad šia prasme “kalba — visa
tos centras” ir tėra tik reklaminė 
afiša.

Pagaliau ir visata. Kas gi yra 
toji visata, ir kaip mes ją supran
tame? Žvelgti į visata^ (kosmosą) iš 
pasaulio perspektyvos - bus kosmo-^ 
centrinis požiūris; žvelgti į pasaulį iš 
istorinės perspektyvos - antropocent
rinis požiūris.. Pirmuoju atveju visa
ta, kas erdvėje ir laike; visa pasaulio 
sistema, kurioje glūdinti ir pačios 
būties esmė. Numanu, kad gerb. 
paskaitininkui visata, tai objektyviai 
egzistuojantis pasaulis už žmogaus 
sąmonės ribų. Pasaulis, kurį, kaip 
objektų, yra įmanoma tyrinėti. Kadan
gi pasaulis yra tik erdvė ir medžiaga, 
t.y. be galo ir be krašto, tai bergždžia 
jame ieškoti centro (jis yra visur ir 
kartu niekur...), nors mums gali jo 
ir reikėti. Tik, kai reikalas atsiran
da, bandoma rasti ir išeitį, k.a.: 
visatos centran statoma kalba.

Antruoju atveju, kaip minėta, į 
pasauli tenka žvelgti iš istorinės 
perspektyvos, nes ir pati tikrovė - 
taipgi istoriška. Galimas daiktas, 
kad tokia pažiūra daug kam busjie- 
priimtina, bet Čia ir prieiname išei
ties taška: ar žmogų reikia suprasti 
visatos, ar visatą - žmogaus pras
me? Pagaliau, ar visa tai, ka mes 
vadiname “gamta”, pvz.: žvaigždės, 
planetos, žemės skritulys ir jo įna
mis žmogus, neturi istorijos erdvėj 
ir laike? Visata gali būti suprasta ir 
kaip kosminė begalybė, kurioje žmo
giškoji istorija užlūžta, atseit, joje 
nėra įvykiąFturinčiu reikšmę ir pras
mę. Tačiau, jei kosminį visatos pro
cesų suprasime kaip eschatologinį 
vyksmų, kaip įžangą į žmonijos isto
riją, tai šiuo atžvilgiu"reikšmė ir pras ■ 
mė atsiskleidžia. Kalbant apie visa
tą (gamtą) ir apie žmogų (egzistenci
ją) prieiname šiąisvaduŠbe žmogaus 
tikslu ir projektą visata" yra tuščia ir 
bereikšmė. Reikšmę ir prasmę, kaip 
jau minėta, ji įgauna tik žvelgiant į 
visatą iš žmogiškosios (istorinės) 
perspektyvos. Mat,žmogus - tai Įvy
kis, kuriame atsiveria atemporalinė 
pasaulio dimensija Įvairiu galimybių 
ir reikšmės formoje. Taigi visata, 
parafrazuojant N. Berdejavą, yra tik

KAM PIRMENYBĖ?
Gegužės 19 d. gausus sydnejiš- 

kią būrys susirinko Sydnejaus Lietu
vių Klubo mažojoje salėje pasiklausy
ti dr. A. Viliūno paskaitos “Žmogus 
ir tauta”, kur prelegentas bandė su
gretinti žmogų,kaip individą, ir tautą 
kaip kolektyvaįklausdamas - kam pir
menybė: žmogui ar tautai. Tai buvo 
antrasis Sydnejaus Liet. Plunksnos 
Klubo parengimas, kuris praėjo pasi
gėrėtinai.

Dr. A. Viliūnas skaitlingai audi
torijai pristatė pirmiausia žmogą^kaip 
biologinę būtybę ir vėliau perėjo prie 
tautos t kritikuodamas nuo seno įsiga
lėjusį polinki dėl tautos interesų au
koti žmogų. Kalbėtojas pabrėžė, kad 
tautų atsitvėrimas sienomis yra ne
gatyvi priemonė, kuri žmogui nepa
deda, o kenkia.

Autoriaus pareišktos kai kieno 
akimis drąsios ir net kontraversinės 
mintys sukėlė gana gyvas ir karštas 
diskusijas. Prelegento vizijoje 
ateity turės būti išgriautos sieųos, 
kad butų garantuotas žmonijos išli
kimas ir individo saugumas. Jo many
mu į jau šiandie Šitokios apraiškos 
jaučiamos dabarties jaunime, kuriam 
uždaras patriotiškumas yra svetimas, 
ir kad vyksta gyvas bendradarbiavi
mas, neklausiant rasės ar tautos.

Nors dr. A. Viliūnas Sydnejuje 
gyvena jau ilgesnį laiką, bet tą va
karą jis pirmą kartą išėjo su vieša 
paskaita. Jo originalios mintys gyvai 
sudomino klausytojus. Tikėkimės, kad 
tai bus ne paskutinis dr. A. Viliūno 
pasirodymas.

Užbaigdamas vakaro diskusijas. 
Plunksnos Klubo pirmininkas klausy
tojams priminė, kad tokie parengimai 
bus reguliariai rengiami kiekvieną 
mėnesį, ir sekančiame parengime, ku
rią numatomas birželio 23 d...sekma
dienį, 3 vaL p.p. Sydnejaus Liet. 
Klubo mažojoje salėje (viršuje) pas
kaitą skaitys žinomas dailininkas ir 
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reguliatyvinė idėja, ^atsiskleidžianti ; 
istorijoj ir laike. Žinia, žmonijos Z 
istorijai dar ne galas, ir kokia ji bus Z 
ateity - tegalime tik spėlioti. Beje, = 
gyvenimas nėra atspėjamas ar buria- 5 
mas, priešingai — jis yra kuriamas. Z 
Užtat J. Baltrušaitis, ta mintimi vado- Z 
vaudamasis, ir posmuoja: Dievo pa
saulis dar nesukurtas, Dievo šven
tykla dar nebaigta. Tik pilkas akmuo 
teišdailintas, tik raumenims jėga Z 
duota... -

Apie pasaulio sukūrimą mums - 
kalba šventoji istorija, o apie jo z 
pabaigą - KRISTUS. Kalbėti apie Z 
dievybę tam, kuris netiki, tur būt, Z 
beprasmiška. (Šiais moderniais lai- Z 
kais būti tikinčiu, ypač — religine ■ 
prasme — yra nepaprastai sunku). Pa- z 
gal froidizmą,asmenys, kurie atmeta Z 
Dievų — yra 'kleimuojami kaip tipiški Z 
tėvažudžiai, turį stiprų Edipo kom- Z 
pleksa. Tad, psichologiškai, iŠ čia S 
kildinamas ir tas pasaulio be Dievo ; 
supratimas. Tad, jei Dievo pasaulis Z 
dar ir nesukurtas, tai jis, berdejavis"- Z 
kai tariant, privalo — turi būti sukur- Z 
tas! Deja, berdejaviškas visatos ; 
supratimas implikuoja Istorijos pa- z 
baigą, ir tai yra ne tik apreikštosios Z 
religijos tiesa, bet sykiu ir egzisten- Z 
cinės filosofijos moralinis postula- Z 
tas. _ Z

Baigiant šias aforistinio pobūdžio Z 
pastabėles, norėtųsi dar paryškinti Z 
ir pačią dailininko L. Urbono viešna- = 
gę. Antai, kartais mūsų tarpe pasi- z 
girsta vienas kitas priekaištas, esą, Z 
mūsų kultūrinis elitas išdidus ir Z 
pasipūtęs, nelinkęs viešai reikštis, Z 
o tik izoliuotis ir pan. Galimas daik- = 
tas, kad tokius priekaištus gali mes- ■ 
ti tik apersonalistiškai nusiteikę Z 
-7 uždaros dvasios žmonės. O musu Z 
gerb. dailininkui, aišku, toks prie- m 
kaištas nepritaikomas jau vien dėl 
to, kad jis nepasididžiavo, atvyko, 
paskaitė paskaitą ir draugiškai su 
mumis pabendravo, o kas svarbiau
sia: padarė mus išmin tingesniais, 
suteikdamas žymiai platesnį visumos 
supratimų.

NAUDOTASI LITERATŪRA
L. Enciklopedija, VI - X (XXXIV tl), 
Metmenys, Nr. 25 (81 p.), Šv. Istori
ja (S.T.), Šv. Rastas (N.T.) Lk. 25 - 
26 - 27 - 28. The Beginning and the 
End, by N. Berdyaev (pp. 197 - 198 
ir kt.). Moral Problem in Contempora
ry Society, Essays in Humanistic 
Ethics, edited by Paul Kurtz (p. 57), 
Toward a New Christinaity by Thomas 
J.J. Altizer, Tarptautiiiiu Žodžių 
Žodynas Vilnius, 1969.

dinamiškas kultūrininkas Leonas Ur
bonas. Jis savo žodyje palies mūsų 
kultūrinę ir politinę veiklą^įvertinda
mas _ musu patriotiškumą skirtingu 
požiūriu. Dail. L. Urbonas, origina
lus ir ieškantis savo kūryboje, jis 
taip pat lakus ir gilus savo žodyje ir 
minty. Įsidėmėkite: dail L. Urbonas 
kalbės birželio 23 d. Sydnejaus Liet. 
Klubo mažojoje saleje 3 vai. p.p.

***

LENKAI NUSILENKĖ JOGAILAIČIIĮ 
PALAIKAMS

New Yorko lenku kalba savait
raštis “Tydzien Polski” sausio 
26 - 27 laidoje Įdėjo ilgoka iliustruo- 
tą. straipsnį, pavadintą "Tauta Nusi
lenkia Jogailai čią Palaikams”. 
Trumpai atpasakotame jį.

1973 m. gegužės mėn., remontuo
jant Vavelio pilies požemiuose Sv. 
Kryžiaus koplyčių, buvo atrasti Jo- 
gailaičiu poros - karaliaus Kazimiero 
JogailaiČio ir jo žmonos Elzbietos 
• palaikai. Tas įvykis gyvai sudomi
nęs visuomenę. Tačiau oficialus 
informacijos šaltiniai Lenkų Liaudies 
Respublikoj šykštėjo žinių apie jį. 
Atrasti palaikai buvo su iškilmėmis 
vėl padėti toje pačioje Sv. Kryžiaus 
koplyčioje. Štai kaip tas iškilmes 
aprašo jų liudininkus, aplinkiniais 
keliais atsiuntęs laišką iŠ Krokuvos, 
aukščiau minėtam laikraščiui.

“Krokuvos visuomenė yra ypa
tingai jautri praeities kultui - juk 
tame sename Jagelonų mieste stovi 
tautos panteonas Vavelis. Žmonės 
tikėjosi, kad karališkosios laidotu
vės vyks ne uždaruose mūruose, kad 
procesija eis gatvėmis. Tačiau val
džia, kuri labai santūriai laikosi 
jagelonų tradicijų atžvilgiu, nutarė 
neleisti didesnio masto patriotinių 
manifestacijų, bijodama, kad dviejų 
tautą, bendros valstybės vizijos at
gaivinimą (lietuviai to nesiekia Red.)

UŽ LAISVĘ

Garbė jums per amžius. 
Broliai partizanai, 
Kovojot už laisvę. 
Už žemę tėvą.

Bet priešo žiaurumas
Viską nugalėjęs
Ir laisvę užgniaužė 
Ranka svetima.

Po visą pasaulį
Išblaškyti žmonės, 
Lavonais nukloti
Sibiro laukai.

Krauju partizaną 
Aplaistyta žemė — 
Per amžius paliudys 
Žalieji miškai -

Jūs nemini vardo,
Nestato paminklų, 
Neskamba trimitai. 
Trispalvės nėra

Nes priešo žiaurumas 
Viską sunaikinąs > 
Ir laisvę užgniaužė 
Ranka svetima.

A. Kulikauskienė
Auklandas ***

Adelaidės “Vaidilos” rezisorius ir 
aktorius J. Neverauskas su savo duk
ra aktore Julyte. V. Vilkaičio 
nuotrauka.

rytą kaimynas gali išsiaiškinti nepa
geidaujama prasme. Jau gegužės mėn., 
kai pradėtas tyrinėti Kazimiero Jogai
laiČio karstas, pastebėta, kad radijo 
pro^-amos tam Įvykiui skyrė tik la
koniškas žinutes, ir tiktai katalikiš
koji spauda plačiau komentavo jį. 
Oficialios radijo transliacijos pakar
totiną karališką laidotuvių nepaminėjo.

"Valdovo, kurio viešpatavimas 
auksinėmis raidėmis yra įrašytas mūsų 
krašto istorijos lapuose" palaiką lai
dotuvės ivyko 1973 m. spalio 18 d. 
Vavelio katedroje, iškilmės organi
zavo kardinolas Karol Wojtyla”.

Laidotuvią iškilmėms vadovavo 
Lenkijos Primas kardinolas Wyszins- 
ki, asistuojamas Krokuvos Kapitu
los. Katedra buvusi pilnutėlė žmo
nių, daug jaunimo. Septintą valandą 
pradėjo mušti visi Vavelio bokšto 
laikrodžiai. Kardinolas Wyszinski, 
išgarbinęs Jagelonų penkioliktąjį 
šimtmeti, žėrintį išmintingais valdo
vais, drąsiais mmtytojais ir kūrėjais, 
Įprasmino tautos simbolišką nusilen
kimą didžiojo JogailaiČio palaikams.

u (ELTA)
***

Tikro revoliuciojonieriaus prigim
tis atmeta romantizmą, bet kokį švel
numą, ekstazę, meilę,

Ničajev ir Bakunin
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

PIRMOJI DIENA WATERBURY
Gamta yra gražus dalykas ir be 

galo mielas žmogaus širdžiai, tai 
žino kiekvienas gamtos mylėtojas, 
o ypač skautas.Bet ir žmogus yra 
labai mielasi, įdomus, jei tik jį 
turėjai progos pažinti iš jaunų dienu; 
kartu augdamas, kartu mokydamasis, 
kartu dirbdamas. Su tuo jaunu žmogum 
tarsi suaugi, atsiranda stipri draugys
tė, mieli išgyveny.mai, o vėliau tokie 
brangūs prisiminimai, kurie lydi per 
visą gyvenimą ir kurią negali iš
jungti iš savo gyvenimo turinio, savęs 
nenuskriaudęs, savęs nenuskurdinęs. 
Taigi draugystė yra nuostabus daly
kas ir labai mielas.

Amerikoje būnant, tų jauną dienų 
draugai, lyg kokiame filme , sužadino 
manyje ir anų dieną prisiminimus, 
išgyvenimus. Rodos, matau juos to
kius jaunus, sąmojingus, kartais 
apkiautusius, kartais linksmus, o 
kartais į kokią bėdą patekusius. Ir 
štai dabar, po tiek daug metų nesima
tymo, su jais kalbuosi, jau subrendu
siais, pasenusiais, daug vargo išgy
venusiais, šeimas išauginusiais. Ne
jučiomis imi juos lyginti, vertinti, 
sverti ir galvoti, ar jie tie patys,7

Žmogus pats savyje yra didelė 
ir įdomi mįslė. Kiekvienas žmogus 
savo prigimtyje dar turi ir savo paties 
sukurtą asmenybe, kuri yra pats 
brangiausias ir, iš tikrųjų, vertingiau
sias žmogaus turtas. Taigi žmogus 
pats savo vertę sukuria, o tas ir yra

Kun. L, Kemešio išleistuves Perthe. Is kaires j dešinę-.mergaitė, S. Kuzmic
kas, G, Patupas, A. Krutulienė (sekr.) , A. Cižeika, J. Kuzmickienė (pirm.) 
kun, L, Kemėšis, O Valaitienė, V. Valaitis (kasininkas), P. Krutulis,

MOTINOS DIENA PERTHE
Kun. L. Kemešiui atidėjus kelio

nę į Kanada, turėjom progą kartu pasi 
melsti už mūsų motinas.

Po pamaldų Leederville salėje 
buvo iškilmingos Motinos Dienos mi
nėjimas. Po valdybos pirmininkės 
oficialaus susirinkimo atidarymo sekė ■ 
S. Kuzmicko paskaita apie mūsų Lie
tuvę Motiną. Čia buvo paminėtos įvai
raus likimo*’ ištiktos motinos - motina 
nukankinta ir mirusi Sibire, motina 
kenčianti Lietuvoje, motina mirusi 

tremtyje ir motina dar gyva 
mūsų tarpe. Tylos minute buvo pa
gerbtos mirusios motinos, o gyvoms 
motinoms buvo sugiedota ilgiausių 
ir laimingų metų.

Valdybos sekretorė p. A. Krutu- 
lienė prisegė kiekvienai motinai po 
balta chrizantemą ir tuo buvo pagerb
tos mūsų tarpe esančios motinos.

Šiai dienai meninę dalį paruošė 
p. T. Kasputienė. Pritaikintus tai 
dienai eilėraščius pasakė A. Pasče- 
kaitė, A. Plucaitė, K. Čižeikaitė ir 
N. Makėnas. Malonu __buvo klausyti 
tuos tartus gražius mūsų jaunimo žo
džius. Ačiū p. T. Kasputienei už 
įdėtą darbą ir rūpestį, paruošiant 
jaunimą, o jaunimui už ją gražų pasi
rodymą?

Ponas V. Kalinauskas parašė_ir 
pakaitė savo kūrybą “Motinai’'. Aciu 
jam. Meniškai pašoko baleto 2 šokius 
A. Gelažytė. Jos šokiu visi buvo 
sužavėti. Musų mažųjų choras padai
navo dvi daineles. Pasididžiavimo 
vertos dvi mažutės sesutės T. ir K. 
Čižeikaitės, palydėtos daina p. V. 
Mikalauskienės, V. Rapševičienės ir 
(T. Kasputienės, išpildė gyvą paveiks
lą. Tas liks ilgai mūsų atmintyje. 
Ponas Francas yra mūsų muzikas,

A. Mauragjs 
įdomiausias dalykas. Prigimtis yra 
mus pasta šiuši tarp dviejų magneti
niu polių - tarp gėro ir blogio* tarp 
dviejų ekstremistiniu idėjų - tarp an
gelo ir velnio, kurie mus traukia ir 
gundo. Tarp begalės įvairių ir kom
plikuotu situaciją žmogus pats ren
kasi kelią ir eina kaip per kokią 
tamsią girią,ieškodamas šviesos. Kai 
jau turi gyvenimo distanciją - pirmąjį 
ir paskutinįjį tašką, tada gali pama
tyti nueito kelio ir susikurtos asmeny 
bės vertę. Ta prasme žmogus yra 
begalo įdomus, gražus ir mielas,net 
ir tuo atveju, kai yra jau senas ir silp 
nas. Todėl jaučiau didelį malonumą 
sutikti kiekvieną jaunų dienų draugą 
ir pasverti, kiek tos draugystės pas 
mus bepaliko. Deja,ne visus galėjau 
sutikti, kuriuos norėjau sutikti. Čia 
Waterbury be Donės radau Saulaičius 
ir netoliese dr. Henriką Lukoševičių 
gyvenantį New Haven; labai norėjai? 
sutikti K. Pulčiauską ir Vytautą 
Čepą, deja„neturėjau progos.

Antaną Saulaitį pažįstu nuo pir
mųjų skautavimo ‘dieną, t.y. nuo 
1924 metu. Tais metais Šiaulių tuntas 
stovyklavo Bubių stovykloje ir man, 
kaip Kelmės skautu, draugininkui,teko 
joje dalyvauti pirmą kartą. Čia susi
pažinau su savo viršininkais - Tama
šausku, Saulaičių, Lauciu, Palčiaus- 
ku, V. Auguliu, Lapinsku ir kt., kurie 
man paliko įspūdį visam gyvenimui. 
Tik dabar suprantu, kaip yra svarbi 
jauną žmonių draugystė, ypač skautų 
organizacijoje, kur turi progos susi
tikti įvairiose stovyklose ir iškylose 
daugybę žmonių ir išugdyti tikra bi
čiulystę.

be kurio būtų neįmanoma išpildyti 
jokią programa, todėl visų lietuvių 
vardu Valdyba reiškia jam didelę 
padėką, o taip pat visiems tautie
čiams, kurie savo darbu bei atsi
lankymu į valdybos suruoštus minė
jimus padeda išsilaikyti bendruome 
nei. Priminame visą žiniai, kad 6 
liepos Leederville didž. salėje Jau
nimas ruošia kaukiu balių, o 24 
rugpiūčio ten pat mažoje salėje bus 
lietuviškas kermošius. Už atsilanky
mą i§ anksto visiems dėkojame.

S.m. birželio 16 d. 3 vai. p.p. 
Estą salėje 52 - 54 Railway Pde., 
Bayswater; ruošiamas 14 birželio 
įvykiu - išvežimo minėjimas. Ta 
minėjimą ruošia vietos trys Baltų 
tautos, kviečiami visi lietuviai daly
vauti.

Valdyba 
***

PARODA SYDNEJUJE
Gegužės 26 d. Sydnejaus Lietu

vių Moterų Socialinės Globos D-ja 
suorganizavo Lietuvių Klube parodą. 
Paroda savo dalyvių skaičiumi ir 
eksponatą gausumu bene bus buvusi 
didžiausia Sydnejuje. Joje dalyvavo 
per 5 0 įvairių rankdarbių mėgėjų , 
meno mokyklos mokinės ir“ kai kurie 
menininkai su tapybos darbais. Sunku 
butu, šią parodą apibūdinti dėl jos 
įvairumo darbą: pradedant puikiais 
mezginiais ir baigiant gobelenais, nuo 
keramikos iki tapybos puikių darbų, 
nuo siuvinėtų staltiesių iki brangių 
kilimų, nuo tautiniu juostų, rankšluos
čių iki batik darbų, statulėliu, lėlių 
ir kitokiu begalės darbų. Darbai jnii- 
kiai atrinkti ir visi turi meniškos 
vertės.

Parodą aplankė virš 150 žmonių. 
Paroda tikrai pasisekė, tik gaila kad

Pilnas gražių prisiminimų ir 
išgyvenimų atsidūriau Saulaičių 
namuose. Kaip tikri gamtos mylėtojai 
jie gyvena miške, tirštai medžių apsup 
ti. Šlaitas gan status, bet vaizdo nė
ra, nes namas paskendęs medžiuose ir 
be miško tankmės daugiau ne ką gali 
matyti. Žinoma,atlanko juos čia paukš
čiai ir žvėreliai, ypaC žiemos metu, 
kada jiems reikalingas maistas ir 
Saulaičių šilta bičiulystė.

Ponia Ona parodė įdomią su
venyrą kolekciją, kurią ji surinkusi 
iš įvairių pasaulio šalių, bet daugiau
sia iš Pietų Amerikos, kur jos sūnus 
kun. Antanas įvairiom progom pasvei
kina ir prisimena ją įdomiais suve
nyrais. Ponia Ona gan ilgai sirgo 
širdimi. Po sunkios širdies operaci
jos jos sveikata nėra stipri, bet jau
čiasi laiminga, gyvendama savo šei
mos židinio centre ir galėdama 
skleisti motinišką šilumą. Amerikoje 
labai brangiai kainuoja gydymas, 
septyniolika tūkstančių dolerių Anta
nas sakė sumokėjęsuž širdies opera
ciją Xjam padėjo sumokėti draudime 
įstaigos.). Tai ne juokas sirgti Ameri
koje.

Kun. Antanas atvykęs is Brazi
lijos kaip PL Jaunimo Sąjungos pir
mininkas. į PLB seimą, dabar atosto
gauja pas "tėvus ir šviečia paskaito
mis Waterburio lietuvius apie Brazi
lijos gyvenimą ir misijas tame krašte.

Marytės nebuvo namie. Ji metus 
ar daugiau mokytojavusi Vasario 
16-sios gimnazijoje, sugrįžo pas tėvus 
į Ameriką ir dabar studijuoja čia 
kalbas. Taigi dar negrįžusi iš uni
versiteto, bet šeštadieni bus piknike 
pas Done ir aš tenai ją matysiu, turė
siu progos susipažinti. Saulaičių 
vaikus jau seniai girdžiu, skaičiau 
spaudoje apie jų lietuviška^ veiklą ir 
seku jų gyvenimą. Kai Antanas pasi
rinko kunigystę, džiaugiausi, mums 
reikia daug gerų kunigu (labiau kaip 
bet ko kito. Bet kai išgirdau Marytę 
įstojus į vienuolyną, mąn kažin kodėl 
jos gaila pasidarė. Šiais laikais 
būti vienuolyne - ne! Ji greitai paliko 
vienuolyną ir dabar mokytojaują,

Pats ‘Saulaitis išliko toks, kokį 
aš jį jauną pažinau - kietas princi
puose, darbštus, veiklus ir draugiš
kas. Fizinės ir psichinės savybės 
paliko nepakitusios.

Susitkimas su Saulaičiais man 
buvo malonus ir draugiškas;^atnau
jinta bičiulystė pasiliks kaip šviesus 
gyvenimo žiburėlis iki patys užgesi
me šiame audringame gyvenime.

Ta dieną Done turėjo dar keletą 
vizitu padaryti ryšium su šeštadienį 
įvykstančiu Venslauskų šeimos mir
ties metinių prisiminimu. Man buvo 
gera proga susitikti su lietuviais, o 
labiausiai norėjau pamatyti kaip jie

kai kurie dėl blogo oro buvo verčiami 
anksčiau išvažiuoti namo ir pasiimti 
savo eksponatus. Parodos laikas 
buvo paskelbtas nuo 1 vai. iki 10 vai. 
vakaro. Atvykę 8 vai. jau negalėjo 
visų daiktų, pamatyti, nes dalis jų jau 
buvo atsiimta. Aš pats dalies daiktų 
nemačiau todėl ir aprašyti pilnai 
parodos negaliu. Tokia paroda reikėtų 
organizuoti dviem dienom,sakysime, 
šeštadienį jr sekmadienįjir pasikvies
ti kitataučius bei Žurnalistus. Dabar, 
po tokias parodos, mes žinome,kąmes 
turime, bet niekas daugiau, o reikėtų 
tokią progą^ išnaudoti, tegul ir kiti 
pamato ir žino musų tautinio meno 
grožį, tegul susipažįsta su mūsų tau
todailės menu, tai gera proga lietu
viams išeiti į viešumą.

Reikėtų Sydnejaus moteris pa
girti ir už gražią iniciatyvą surinkti 
parašus po naujai organizuojamos pe
ticijos Bražinskų išlaisvinimo reika
lu. Tuo tarpu buvo surinkta 108 para
šai. Kaip žinome, Bražinskai yra 
Turkų jurisdikcijoje, o tai reiškia, 
kad jiems jau nebegresia išdavimas 
Sovietų Sąjungai, taigi tolimesnis ju 
likimas priklauso nuo turkų malonės.

Baigiant šią trumpą apžvalgą 
tenka padėkoti Sydnejaus moterims 
už suorganizavimą šios meniškos 
parodos ir palinkėti šioje srityje daž
niau pasireikšti.

A. Kelmietis
***

Dones rezidencija

gyvena namuose, kad galėčiau paly
ginti su mūsiškiais Australijoje. 
Tais vizitais buvau labai patenkintas, 
nes turėjau progos iš arčiau pamatyti 
lietuviu gyvenimą. .

Grįžome namo, jau buvo tamsu ir 
kaip tik prie durų pasimaišė “Skinky” 
tai toks žvėrelis, panašus į šešką, 
panašus jis yra tik savo smarve, bet 
ne išvaizda. Maženis už katę, trum
pos kojytės, per nugarą turi du švie
siu ruožu ant tamsaus kailiuko. Done 
atnešė mėsos ir kaulų , jis ramiai 
pradėjo ėsti, o ant verandos sto
gelio padėjo duonos su uogieųe meš
kėnams. Greitai atsirado ir meškenai. 
Pasirodo, kad skirtingą maistą reikia 
padėti toli nuo vienas kito, kitaip 
“Skinky” su meškėnais susipeš ir 
tada apsigynimui paleidžia nežmo
niška smarvę. Jų niekas nemėgsta 
dėl jų smarvės, bet Donė juos globoja 
ir maitina. Jie ateina kiekvieną va
karą pas ją į svečius pasigardžiuoti 
kaulais.

— Kokia gali būti ta samrvė.,kad 
jos visi taip bijo, — paklausiau 
Donės.

- Labai biauri, nepalyginama
nė su kuo . z

— Aš visgi norėčiau pauostyti, 
kaip čia padaryti?

- Reikia būti atsargiam, jeigu 
jis apipurkš skysčiu, tai tas skystis 
smirdės porą savaičių, kol išgaruos.

- Bet aš vis tiek norėčiau is
tolo pauostyti. v

- Geriau nenorėk, - ji užbaigė 
kalbas. As dar ilgai stebėjau tuos 
žvėriukus mėnesienos šviesoje; ma
loni vėsuma slinko iš tamsaus miško 
ir gaivino karštos saulės įkaitintus 
kūnus ir pašalius. Gera naktis roman
tiškoms svajonėms, bet poilsis reika
lingas, rytoj važiuoju anksti į New 
Yorka. Labanaktis!

(bus daugiau)
***

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Š.m, “Mūsų Pastogės” Nr. 18 
str. “Ramovenų žiniai” kur buvo
rašoma dėl bylos nutraukimo bei susi
tarimo tarp A, Kutkos ir S. Pačėsos; 
ne visas straipsnis buvo atspausdin
tas ir skaitytojai tą rašinį įvairiai 
interpretuoja. Šiame laiške patiekiu 
trumpa paaiškinimą, Aš savo anksty
vesniuose rašiniuose vadovavaus 
1962 m. L.V.S. “Ramovės” atstovu 
suvažiavime priimtu statutu. Buvu
sioji Ramovėnu Sydnejaus skyr. V-ba 
vadovavusi 1970 ir), prisiųstu naujoju 
statuto projektu (ziūr. “M.P.” J.972 
Nr. 35 str. dėl argumentų). Todėl by
los nutraukimo bei apeliacijos atšau
kimo pagrindas yra “Ramovėnu” 
Centro V-bos raštas, kurio ištrauka 
pareikšta ne visa, buvo atspausdinta 
str. galef kurią ir cituoju: Buvusieji 
neaiškumai ir ginčai kilo del to, kad 
nebuvo aišku (man buvo aišku) kuriuo 
statutu vadovautis. O tas paaiškėjo 
tik neseniai, kad šiuo laiku dar ga
lioja 1962 m. L.V.S. Ramoves priim
tas statutas, gavus iš centro V-bos 
rastą.

Todėl prašau patalpinti Jūsų 
redaguojamam laikraštyje “M.P.” 
šį mano laišką.

Su pagarba,
A- Kutka***

.c-. ‘V£r ' -
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J PORTALE
. ’’KOVO” KLUBE
Metinis Susirinkimas

Sydnėjaus Sporto Klubo “Kovo” 
metinis susirinkimas įvyko balandžio 
28 dieną. Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas J. Dambrauskas, pakviesda
mas susirinkimui pirmininkauti nese
nai iš N. Zelandijos^ pas savo šeimą 
atsikėlusį gyventi, C. Liutiką, kuris 
savo gyvumu ir aktyvumu jau pilnai 
įsijungė į Sydnėjaus lietuvių gyveni
mą, tuo pačiu padėdamas ir sportinin
kams, Sekretoriauti buvo pakviestas 
V. Binkis, Perskaičius darbotvarkę, 
pirmąjį pranešimą padarė pirmininkas 
J, Dambrauskas, plačiai apžvelgda
mas metų sportinę veiklą. Savo žodyje 
jis paaiškino ir buvusi Sp. KL “Ne
ries” norą arčiau bendradarbiauti su 
“Kovu” ir visą sportinį darbą, dirbti 
kartu. Neriečiu vardu tai daugiau pa
sakė A. Andriejūnas, pranešdamas, 
kad neužilgo bus metinis jų susirin
kimas ir ten viskas bus išspręsta. 
Pirmininko pranešimą sekė iždininko 
ir revizijos komisijos pranešimai, 
kuriuos susirinkimas priėmė .

Valdybos rinkimuose iš išstaty
tų kandidatų buvo išrinkti: J. Liuti
kas, S. Gustafson, Gr. Newman, A, 
Šimaitis, A. Laukaitis, D.. Newman ir 
B, Paskočimas, kandidatais liekant 
S. Stribinskui ir S Lukoševičiui. į 
revizijos komisiją buvo išrinkta: 
V Binkis, C, Liutikas ir V, Gulbi
nas, kandidatais liekant: J. Dambraus
kui, J. Kapočiui,

Susirinkimui apsvarsčius eilę, 
klubo reikalų ir susirinkimo pirminin
kui išreiškus visųsportininkų padėką 
buvusiai valdybai, metinis 1974 meto 
susirinkimas buvo uždarytas .***

vai-
Pasiskirstyta Pareigomis

Pirmasis naujosios “Kovo’ 
dybos susirinkimas Įvyko Lietuvių 
Klube, kurio metų buvo pasiskirstyta 
sekančiomis pareigomis: A. Laukai
tis - pirmininkas, A. Šimaitis - vice
pirmininkas, D. Newman - vicepirmi
ninkas ir iždininko padėjėjas, J. Liu
tikas - sekretorius, Br. Paskočimas 
- iždininkas, S. Gustafson - sekreto
riaus padėdėja ir Gr. Newman - moterų 
sekcijos vadovė.

Naujasis pirmininkas savo žody
je valdybai pabrėžė ir paprašė, kad 
valdybos darbo pasisekimas priklau
sys nuo to, jeigu visa valdyba dirbs 
ne individualiai, bet kartu, vėliau per 
sekcijų vadovus įtraukiant ir visus 
aktyviuosius sportininkus, su kuo 
visa valdyba pilnai sutiko.

Naujoji valdyba vienbalsiai nu
tarė išreikšti padėką buv. praeitos 
valdybos pirmininkui J. Dambrauskui^ 
vicepirmininkui P. Gustafson ir iž
dininkui V. Gulbinui už atliktą darbą 
praeitų metų eigoje.

Valdyba nutarė, žaidžiantiems 
rungtynių metu žaidėjams paskirti 
pinigu, nusipirkti vaisvandenių per
traukos metu.

Sekantis klubo valdybos susirin
kimas įvyks Lietuvių Namuose birže
lio mėn. 12 d. (trečiadieni) 7-ta vai. 
vakaro. Šiame susirinkime yra kvie
čiami dalyvauti visi “Kovo” sekcijų 
vadovai, nes bus plačiai aptarta atei
ties darbo veikla.***

Dėmesio, Žiemos Sp. Šventės 
dalyviams

Šių, metų Ąustralijos Liet. Žie
mos Sporto Šventė įvyks rugpjūčio 
2-3-4 dienomis ir Šios šventės 
rengėjai yra Sydnėjaus ^Sp. KL "Ko
vas”. Norintieji šioje šventėje daly
vauti, prašomi kaip galima greičiau 
registruotis ir sumokėti nakvynės ir 
registracijos mokesčius V, Binkiui 
26 Kalang Rd., Elenora Hgts., Tel: 
913 -3719.

Šiais metais susidomėjimas šia 
sporto švente yra ypatingai labai di
delis, todėl rengėjų yra bijomasi, kad 
nepritruktų motelyje vietų.***

Automobiliiį Iškyla
Birželio mėn. 23 dienų Sporto 

Klubas “Kovas” rengia automobilių 
važiavimo ir orientacijos (Observa-
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tion Car Trial) iškyla. Šioje iškyloje 
gali dalyvauti visi SyŪnejaus lietuviai, 
bet ypatingai yra kviečiamas jauni
mas. Iškylos pradžia yra punktualiai 
šį sekmadienį 10 vai. ryto, prade
dant iš Lietuvių Klubo Bankstown. Iš 
kylos tikslas yra išbandymas vairuo
tojo ir jo palydovų stebėjimo ir apdai- __ 
rūmo gabumų. Kiekvienam bus duoda- kavičiene. Treneriai r- Krepšinio vyru 
ma instrukcijos ir klausimai, kuriuos 
važiuojant reiks atsakyt. Kelionės 
pabaigoje, 
nežino, 
sportininkų ir jaunimo piknikas, vie
toje vaišinantis ir žaidžiant įvairius 
lauko ir sviedinio žaidimus, kiekvie
nas važiuojantis automobilis turės 
susimokėti 50 centu mokestį, iš ko 
bus paskirtos laimėtojams dovanos. 
Kiekvienas, norintis dalyvauti šiose 
automobilių varžybose, turį, su savim 
pasiimti: 1. Paišelį, 2. Savo valgi ir 
gėrimus, 3. Savo draugus ir artimuo
sius ir linksmą su savim nuotaiką, 
atmenant, kad šis “Kovo” automobiliu 
piknikas yra - Šeimos Piknikas, kai 
gera ir linksma nuotaika yra užgaran
tuota.

kurios iš anksto niekas 
bus surengtas šeimyninis

***
PADĖKA

Buvusiam Lietuvos krepšinio 
rinktines žaidėjui, sportininkui vete
ranui dr. Leonui Petrauskui, paauko
jusiam “Kovo” klubui S20.00<valdyba 
rieškia nuoširdžią^ padėka,. Dr. L. 

sa-Petrauskas pažadėjo ir ateityje 
vo auka paremti sportininkus. 

***

Išvyka į Canberra
Birželio 8-9 dieną Sydnėjaus 

koviečiai stalo teniso .teniso, golfo 
ir sųuasho žaidėjai išvyksta draugiš
koms rungtynėmįsostinęCanberrą, kur 
jie susitiks su Canberros “Vilko” 
sportininkais. Tarp Canberros ir 
Sydnėjaus sportinės draugystės tra
dicija yra palaikoma jau eilė metų, 
tik gaila, kad šiuo meto Canberroje 
nėra krepšininkų lietuviu ir negalima 
su jais sužaisti draugiškų rungty
nių.

***

'’VARPO” KLUBE

1974 m. balandžio men. 27 d. 
Įvyko metinis M.L.S.K. “Varpas” 
susirinkimas, kuriame daly va vo gausus 
aktyvių sportininkų skaičius. Susi
rinkimas praėjo sklandžiai ir darbin
goje nuotaikoje. Išrinkta nauja val
dyba ir revizijos komisija. Naujoji 
valdyba jau pasiskirstė pareigomis 
ir dabar yra šios sudėties: pirminin
kas - R. Ragauskas, vicepirmininkė 
ir pareigų vadovė - L Kviecinskienė, 
iždininkė" - V. Vaitekūnaitė, ūkio 
tvarkytojas - A. Milvydas ir sekre
torius - J. Gružauskas. Revizijos 
komisija pasiliko ta pati t.y. p. 
Bladzevičius ir p. Ališauskas.

Susirinkimo meto buvo pagerbti 
pavieniai žaidėjai, kurių komandos 
Hobarte išsikovojo laimėtoju tau
res, o komandų treneriams Įteiktos 
dovanėlės, atsidėkojant už jų Įdėtą, 
darbą ir laiką. Susirinkimas buvo 
užbaigtas lengvomis užkandomis, 
besidalinant sportinėmis problemo
mis.

Korespondencija^ klubui prašome 
siųsti sekretoriaus" adresu - J. 
Gružauskas, 12 Stanley Gr. Black
burn, 3130. Tel: 881126.

***

NERIES KLUBE

“Neries” klubo metinis susi
rinkimas įvyksta birz'elio mėn. 8 d. 
2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube. 
Narių dalyvavimas būtinas.

Valdyba***

GEELONGO ’’VYTIES” KLUBE
Praeitų metų valdybos pasiulymu 

ir visuotino susirinkimo vienbalsiai 
priimtu nutarimu už pasidarb.a vimą 
Geelongo Lietuvių Sporto Klubui 
“Vytis”, p. Aleksas Bratanavičius 
pakeliamas garbės nariu.

1974 metais “Vyties” sporto 
klube veikia šios sekcijos-krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso ir šachmatų. 
Krepšinio sekcija yra iš visu gau
siausia turi 8 komandas. Sekcijų 
vadovai - Krepšinio V. Breneizeris, 
Tinklinio-N. Wolf, Stalo Teniso - 
G. Kymantas ir Šachmatu - P. Čera-

I-mos ir II-ros ir moterų komandų - 
S. Šutas. Berniukų žemiau 18-kos 
metų - V. Obeliūnas^ Berniukų žemiau 
16-kos irTL4-kos - E. Šutas. Berniukų 
žemiau 12-kos - G. Kymantas. Mer
gaičių žemiau 16-kos - A. Jančiaus
kaitė. Tinklinio vyrų - G. Wolf, mo
terų - N. Wolf. Stalo Teniso - S, Va
laitis. Tik ką pasibaigusiam vasaros 
krepšinio turnyrui, “Vyties” klubas 
laimėjo dvi pirmas vietas: berniukai 
žemiau 18-kos ir berniukai žemiau 
14-kos. Kitos komandos užėmė šias 
vietas: vyrų I-ma-4-ta vieta, vyrų Il-ra 
antra vieta, moterys 3-čia vieta, ber
niukai žm. 16-kos 3-cia vieta, ber
niukai žm. 12-kos-5-ta vieta ir mer
gaitės žm. 16-kos-8-ta vieta. Trys 
klubo žaidėjai, tai broliai Petras ir 
Stasiukas Šutai ir Edie Kardas žaidė 
už Geelongo rinktines žemiau 16-kos 
14-kos „ir 18-kos metų, Taip pat 
Petras Šutas išrinktas i žemiau 16-kos 
metų Victorijos rinktinę.

“Vyties” klubo suruoštas atsi- 
gavėjimo balius praėjo su dideliu 
pasisekimu, dalyvavo virš dviejų 
šimtų žmonių,

Pranešame, kad šių metų bir
želio 15-16-17 dienomis atvyksta 
Adelaidės “Vyties” 4-rios krepšinio 
komandos draugiškoms rungtynėms, 
atsilygindami uz' Geelongiškių vizi
tą Adelaidėj praeitais metais.

G.L.S.K. “Vytis” 
Valdybaite įteik

TAIKLUS ATSAKYMAS
Šiomis dienomis Australijos 

So v. Sąjungos draugingumo sąjunga 
išsiuntinėjo kvietimus įvairių sričių 
Australijos kultūrininkams, kvies
dama dalyvauti dviem iš Sov. Sąjun
gos atvykusioms svečiamsgos atvykusioms svečiams - Andrėj 
Ledovski ir Džavad Šarif ruošiamam 
priėmime. Žymus Australijos rašyto
jas David Malouf ,gavęs tokį kvieti
mą priėmime dalyvauti, paskelbė 
spaudoje (S.M.H. - 25.3/74) tokio turi
nio laišką:

Aš nesu koks profesionalinis 
antikomunistas, bet prieš kuri laiką 
pasiunčiau Rusijos ambasadai pro
testą dėl Sov. Sąjungoje menininkų ir 
intelektualų traktavimo. Iki šiol į" tą 
protestą nesu gavęs atsakymo. Bet 
ką aš slą savaitę gavau - tai Austra
lijos - Sov. Sąjungos draugingumo są
jungos kvietimą dalyvauti p.p. A. 
Ledovksi ir D. Šarif priėmime.

Aš laikaus tokio pat nusistatymo 
p.p. Ledovskio ir Šarif atžvilgiu, ko
kio laikiausi P. Afrikos rugby žaidė
ju atžvilgiu. Jie gali būti puikūs žmo
nės, bet jie atvyksta palaiminti žmo
nių, kurių jau pati gera nuomonė yra 
garantija išdavystės ar dar blogiau.

Kaip rašytojas, aš žinau ilgą 
eilę rusų rašytojų, pradedant dvidešim 
tujų metų pradžia, kurie buvo sume
džioti ir nutildyti valdžios įstaigų, 
kurios su šypsena žvelgia į p.p. 
Ledovski ir Šarif. Tų rašytojų sąra
šas pripildyto visa, jūsų laikraščio 
skiltį, bet pradžiai pakaks paminėti: 
Isaac Babel, Osip Mandelštam, Dmi
tri Mirski, Pasternak, Achmatova ir 
visai nesenai Josef Brodski. Tyla 
kartais reiškia faktišką nužudymą ar 
darbo stovykloje užmiršimą. Taip pat 
gali reikšti atsisakymą pripažinti 
rašytojo statusą (šiuo atveju jis 
tampa parazitu), atsisakymą leisti jo 
knygas ir, kaip matėme pastaraisiais 
laikais Solženicino atžvilgiu, jo visų 
išleistų knygų sunaikinimą.

Aš" rašau apie rašytojus, kadangi 
tas man labiausia) rūpi, bet sąrašas 
galėtu būti pratęstas į kiekvieną kitą

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

UŽ LIETUVOS LAISVE KOVOKIME
FONDUI AUKOKIME

ROMANAS ARLAUSKAS TRIGUBAS 
ČEMPIONAS

Būdamas švelnaus ir taikaus bū- 
do^visų šachmatų, žaidėjų mėgiamas 
dėl savo džentelmeniškumo, tačiau 
lošdamas šachmatų komandoj pirmoj 
lentoj, kovoja kaip liūtas. Atžymėtas 
istorine data 1949, kai pirmas lietu
vis, iškovojęsPietų Australijos steito 
šachmatų Čempiono titulą. 1964 m< 
korospondencinėse pasaulio šachmatų 
pirmenybėse iškovojo tarptautinio 
meisterio vardą ir po to netrukus išsi
kovojo didmeisterio vardą. Jis yra 
vienintelis lietuvis visame pasauly, 
turintis didmeisterio vardą.

Prie visų turimų titulų, siais 
metais išsikovojo tris^ Pietų"Austra
lijos žaibinio lošimo Čempijono vardą, 
steito A kl. (aukščiausia klasė) tąrp- 

- klubinių komandų ir taip pat žaibinio 
komandų lošimo čempionatus. Jis 
lošia už TAU RA^ ir draugų vadinamas 
- svarbiausiu asmeniu komandoj. Jis ; 
vadovauja kovoj ir jo dėka Tauras jau 
3 metai iš eilės turi A kL Pietų 
Australijos meisterio vardą ir 9 me
tus iš eilės žaibinio lošimo koman
dinių pirmenybių 
klasėje.

meisterystę A.

P. Lukošiūnas

Vy tautas Deikus, žinomas Sydney 
apylinkės veikėjas ir žvejys.
Vilkaičių nuotraukoje jį matome su 
svariu laimikiu - 38 svarų Murray 
Cod, kuri yra vietinė, australiška 
žuvis.

meninio ar intelektualinio pasireiški
mo formą, bet galima Šiuo metu pa
brėžti žiaurų despotizmą, kuris mėgi
namas prieš čelistą Rostopovičių. 
Jam buvo kliudoma pasirodyti dėl maž
daug tokios pat veiklos, kokią mes 
turėjome, kada protestavome dėl mū
sų vyriausybės įsivėlimo į karą Viet
name

Man būtų gėda pasirodyti kompa
nijoj tų, kurie jaučia, kad likimas tų 
žmonių "yra mažiau svarbus, nei kaž
kas, vadinamas Sovietų - australų 
draugingumu. Kaip galima dalytis 
draugingumu tų, kurie neturi laisvės 
išvykti svetur." Man lygiai būtų gėda 
matyti savo vardą, be protesto, jų. 
kvietimo sąraše.

***
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SOVIETINES LAISVES PAVYZDYS
(atkelta iŠ 1 psl.)'

Bažnyčios komitetas kreipėsi į 
rajoną, kad leistu nupirkti cemento. 
Prašantiems atsakė: “Pas mus ce
mento neužtenka svarbesniems reika
lams’’. Kartais skelbiama rajono 
laikrašty, kad statybines medžiagos 
parduodamos laisvai, o kai norina 
nupirkti/ atsako: “Bažnyčiai nepar
duodama”. Taip atsakė šių. metų sau
sio mėn. Švenčionių rajono statybinių 
medžiagų bazės vedėjas.

Tikintieji, supratę, kad bažnyčia 
nacionalizuota tik tam, kad greičiau 
sunyktu ir sugriūtų (taip daugelis 
bažnyčių sunaikinta Baltarusijoje), 
patys perka statybinę medžiagą, tal
kininkauja, remontuoja.

Nepaisant, kad bažnyčia suvisuo
meninta, parapijiečiai ir dabar jau
čiasi jos šeimininkais, nes jų tėve
liai patys bažnyčią pastatė, negau
dami iš kitur jokios paramos.

4. Jūs, sužinoję, kad šių. metu 
liepos 15 Adutiškio 'bažnyčioje buvo 
atlaidai, padarėte man pastaba: 
“Nesilaikote tarybinių įstatymų. Be 
rajono leidimo icatlaidus pasikvietė
te kunigų”.

Neprašiau leidimo, nes rėmiausi 
sutartimi., kurią bažnyčios komitetas 
pasirašė su Švenčionių rajono Vykdo
muoju komitetu. Minėtos sutarties 
antrajame straipsnyje aiškiai pasaky
ta: “Taipgi suteikiant galimybę nau
dotis visiems kitiems tos tikybos 
asmenims, išimtinai religinio kulto 
reikalui ir nedaleisti atlikinėti reli
ginių apeigų kulto tarnautojams, ku
rie nėra užregistruoti religinių kultų 
reikalų tarybos įgaliotinio Lietuvos 
Ts Respublikai”. Taigi, kunigus 
pakviečiau teisėtai.

Tada Jūs paklausėte Lietuvos 
TSR įgaliotinį ir rajono Vykdomojo 
komiteto pirmininkę: “Ar taip sutarty 
gali būti?” Jie atsakė, kaip ir Jūs, 
kad negali. Labai gaila, kad nei Jūs, 
nei Jūsų palydovai, kuriems pavesta 

*. Bažnyčia tvarkyti, nežino, kas mums 
leidžiama. Patariau Jums atsivežti 
komiteto sekretorių. Galėjome vieto
je išsiaiškinti ir įsitik inti .kieno tei
sybė, bet Jūs patyliukais atsakėte: 
“Gaila, kad viskas daroma vienaša
liškai. Kas pagal sutarti leidžiama, 
dabar jau draudžiama”.

Norėdamas įrodyti, kad nė Jūs 
ir ne Jūsų palydovai buvo teisūs, bet 
aš, prie šio paaiškinimo pridedu aukš
čiau minėtos sutarties nuorašą.

Tarybų Sąjungoje Bažnyčia at
skirta nuo valstybės, bet, tur but, 
nėra pasaulyje kitos valstybės, kuri 
taip kištųsi į bažnyčios gyvenimą.

Suprantama, kad valstybė valdo 
kaip nori, bet didžiausia nelaimė, 
kad jokių įstatymu raštu neišleidžia, 
o suteikia neribotą galią rajonų vyk
domųjų komitetu pirmininkų pavaduo
tojams, o kartais net ir kaimo apy
linkių pirmininkams, kurie viską aiš
kina kaip patinka. Jie kunigus val
do ir moko, net kaip atlikinėti religi
nes pareigas.

Visiems žinomą, kad Sovietų 
Sąjungoje gydo ligonius, moko gydy
tojus ir, apskritai, specialistus ruo
šia tik specialistai. Bet Tarybų val
džia patikėjo kunigus mokyti nekompe- 
tetingiems asmenims, fanatiškai nu
siteikusiems ateistams. Ateistai mo
ko kunigus, kaip jie turi atlikinėti 
religines apeigas.

Kai dirbau Švenčionėliuose, 
mane mokė Švenčionėlių vykdomojo 
komiteto pirmininkas VŽBukielskis: 
"Jei nori numirėlį į kapus lydėt, nu
sivilk kunigiškus rūbus ir lįsk liau
džiai užpakalin. Tik užpakaly gali 
eiti”. Kai paklausiau, kuo pasirem
dami taip įsako, išdidžiai atsakė: 
“Toks valdžios potvarkis”.

Ką. gi tikintieji pagalvotu ir pa
sakytų,T jei aš, palydėjęs numirėlį 
į kapus, sukalbėčiau vien maldos 
užbaigą "Amžinąjį atilsį” , kaip ma
ne mokė 1972 spalio 2 Švenčionių ra
jono vykdomojo komiteto pirmininkė?

Apeigų negaliu kitaip atlikinėti, 
kaip tik pagal “Romos katalikų apei- 
gyną Lietuvos vyskupijoms”, kuris 
Lietuvos vyskupu^Liturginės Komisi
jos suredaguotas, tarybinių organų 
cenzūruotas ir Šventosios Apeigų 
Kongregacijos aprobuotas.

Tarybų Lietuvoje dar egzistuoja 
bažnytinė hierarchija • vyskupijų ku
rijos, net apeigų komisija, bet ne kuri 
jos, ne apeigų komisija duoda nuro
dymus, o visai nekompetetingi orga
nai, - kurijoms palikta tik interviu

teisė.
Jei kunigas valdžiai nepatinka, 

jis tampa auka. Aš nukentėjau mora
liai ir materialiai. Štai faktai: iš 
Švenčionėlių parapijos klebono parei
gų mane pašalino šantažu:; "Jei neiš
važiuosi iš Švenčionėlių, kunigo pa
reigu eiti negalėsi”. Taip sakė reli
gijų reikalų įgaliotinis Rugienis.

Namą, kurį aš pastačiau prie 
Švenčionėlių bažnyčios, konfiskavo 
neteisėtai.

Liepos 16 aiškinau, kad anks
čiau prašydavome leidimo atvykti 
kunigams į atlaidus. Su laiku nustojo
me prašę, nes rajono oficialus as
muo, kuriam buvo pavesta tvarkyti 
Bažnyčios^ reikalus, pradėjo iš musų 
tyčiotis. Švenčionėlių rajono vykdo
mojo komiteto pirmininkėj pavaduoto
jas Telyčėnas davė leidimą rekolekci 
joms tą pačiav dieną visose rajono 
parapijose. Jo tikslas aiškus - su
trukdyti rekolekcijas. Niekas nepas
merkė tokio rajono vykdomojo komi
teto pareigūno pasityčiojimo. Jūs, 
norėdami pateisinti, gudriau atsakė-^ 
te: "Galėjote pasikviesti kunigų iš
kitų rajonų, iš Vilniaus, Palangos, 
ar net iš kitų respublikų”. Jus ne
mažiau pasityčiojote, Vilniaus kuni
gai užtektinai turi dirbti Vilniuje. 
Palanga per daug toli (463 kilometrai) 
be to, Palangoj dirba tik du kunigai. 
Kai kurie rajonai, pvz. Ignalinos, iš 
kitų rajonų kunigų neįsileidžia.

" Taigi, apie Palangą ir kitus 
rajonus nėra ko ir galvoti, o tuo la
biau apie kitas respublikas. Kitų 
respublikų kunigai nėra užregistruoti 
LTSR Religijų reikalų tarybos įgalio
tinio, taigi, pagal aukščiau minėta 
sutartį, jie negali dirbti Lietuvoje.

Mes. kunigai, daugiau nieko ne
norime, kad tik galėtume dirbti pagal 
Tarybų Sąjungos Konstitucijos 124 
ir Lietuvos Konstitucijos 96 straips
nį, o taip pat atlikinėti apeigas pagal 
aukščiau minėta^ apeigyną.

Šių metų liepos 10 rajone sakė, 
kad leisią du - tris kunigus atvažiuo
ti į atlaidus, bet kaip du - trys kuni
gai būtu išklausę liepos 15 dieną 
apie pusantro tūkstančio tikinčiųjų 
išpažinties?

Lietuvoje buvo atsitikimų, kad 
po atlaidų nuo didelio nuovargio ku
nigai mirė, pvz. kun. Ražanskas - 
Šeduvoje, o kun. K. Garuckas sunkiai 
susirgo. Todėl pasikviečiau tiek ku
nigų, kiek mane kleboną įpareigoja 
Vilniaus Arkivyskupijos Sinodo nu
tarimai, kad tikintieji galėtų lengvai 
atlikti išpažintį, greičiau grįžtu į 
namus, o svarbiausia, kad darbo 
dienomis nestovėtų prie klausyklos 
valandų valandomis, nes daugelis 
būtų ėję darbo dienomis. Pakviečiau 
tiek kunigų, kad liaudis būtų paten
kinta ir nemurmėtų nei prieš valdžią, 
nei prieš mane. Ir dėl to rajonui 
nebuvo jokių nuostolių ir išlaidų. 
Jokios materialinės paramos kuni
gams priimti rajone neprašiau.

Caro laikais kunigams atvykti į 
atlaidus buvo reikalingas leidimas, 
- taip rašo vysk. M. Valančius savo 
knygoje “Maskoliams katalikus 
persekiojant”, Kaunas, 1929. p. 32 
ir A. Alekna “Bažnyčios istorijoje”, 
Tilžė, 1920, p. 223: ("1863 m. buvo 
uždraustas naujų bažnyčių statymas, 
senųjų taisymas ir kunigų atvažia
vimas į atlaidus”).

Tik Leninas, panaikindamas vi
sus caro išleistus dekretus, be abejo
nės, panaikino ir ta, kuriuo buvo drau
džiama pasikviesti kunigus į atlai
dus, o tarybiniais laikais tokio ar 
panašaus dekreto nebuvo išleista.

Adutiškis, 1973.VII.31
Kun. B. Laurinavičius 
(ELTA)

***

"Jei aš šiandien būčiau gyvas, 
pasaulis drebėtų” — įrašas ant Ta- 
murlano sarkotago Samarkande.

***

LIETUVIIĮLAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY POE.

FAIRFIELD, N4.W.

TEL. 72*5401. Vtikia visas 24 valandas per parą.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Sydnejaus Lietu

vių Klube birželio mėn. 29 dieną bus 
renkama "Miss Lithuania”. Išrinkto
ji gražuolė reprezentuos Lietuva, 
Miss World, Miss Australia ir Miss 
Universe gražuolių varžybose.

Labai pageidautina,kad ir iš kitų 
miestų bei vietovių mergaitės atvyktų 
dalyvauti tose varžybose, nes juk 
nežinia kam teks garbė reprezentuoti 
lietuvius taip svarbiose varžybose.

Rinkimų sąlygos bus paskelbtos 
kitame numeryje.

***

"Dažnai galvoju apie Australiją 
ir visiems pasakoju, kaip man tenai 
patiko” - rašo Gina Capkauskienė 
"M.P.” redaktoriui. Ar mes Austra
lijos lietuviai galime turėti geresnę 
ambasadorę kaip Gina? Vienas siltas 
priėmimas padarė mus gerais drau
gais.

* 5įC*

MELBOURNO LIETUVIU NAMUOSE
NAMU, REMONTAS

Kaip matyti iš mažosios salės 
remonto eigos, netolimoje ateityje 
jis bus baigtas . Šiuo metu yra padary
ti reikalingi murinimo darbai, įdėtos 
naujos lubos, įrengtas gazo šildy
mas, išdažyta virtuvė ir papildomos 
patalpos ir vykdomi kiti darbai. 
Krautuvės remontui - pertvarkymui 
laukiamas papildomas - galutinis 
leidimas. Visų šių darbų išlaidoms 
padengti kasoje lėšų dar daug trūks
ta, todėl su giliu susirūpinimu ir vil
timi laukiame iš visų taip reikalin
gos paramos.

PARAMAS L. NAMAMS
Pastaruoju metu parama suteikė: 

po $50.00 - p.p. A. Bajoras ir G.E. 
Klejai, $45.00 - p. J. PetraŠiūnas, 
po $40.00 - p.p. A. AdamkaviČius ir
O. Baltrušaitis, $25.00 - p. ’. Skim- 
birauskas, po $20.00 - p.p. B. Leito- 
nas ir V. Barauskas, po $10.00 - p.p. 
J. Dagys, J. Kalnėnas, P. ir S. Paže- 
reckai, L. Pikelis, po $5.00 - p.p.
P. Baltutis ir A. Skimbirauskas.

M.L. Klubo Taryba nuoširdžiai 
dėkoja Lietuvių Namų rėmėjams, o 
taip pat tiki, kad ir visi kiti jungsis 
i vis gausėjančias rėmėjų gretas.

Ačiū! ačiū! .
M.L.K. Taryba ***

NAUJAS L. NAMU. PRIŽIŪRĖTOJAS
Pasitraukus namų prižiūrėtojui 

p. Stasiui Stropui, naujuoju prižiūrė
toju sutiko būti p. Pranas Semėnas. 
P. Semėnas gyvens Lietuvių Namuose.

Ponui Stasiui Stropui Klubo 
Taryba reiškia padėka už atliktą 
darbą ir linki visokeriopos sėkmės 
jo gyvenime.

M.L. Klubo Taryba
***

PAKEISTAS TELEFONO NUMERIS 
Nuo š.m. gegužės mėn. 19 d. 

yra pakeistas Lietuvių Namų telefo
no numeris. Naujasis yra - 328 - 1560.

ŽUVUSIEMS PAMINKLAS
M.L. Klubo Taryba vieningu nu

tarimu ir susirinkimo pritarimu Žuvu
sioms Dėl Lietuvos Laisvės pamink
linę lentą perkėlė į Lietuvių Namuo
se esančią koplyčią. Su malonumu 
Klubo Taryba gali konstatuoti, kad 
nežiūrint pasirodžiusių spaudoje prie
kaištų, iš daugumos į Lietuvių Na
mus atsilankiusių tautiečių ir dabar 
ji mačiusiųjų, gautas neabejotinas 
pritarimas. ‘Klubo Taryba tiki, kad 
šis pritarimas atšaldys pasikarščia
vusius ir daugiau nebus ginčų ar 
apkaltinimų priežastimi bei bendro 
tautinio darbo kliūtimi.

M.L. Klubo Taryba
***

Gegužės 19 d. sekmadienio popie
tėj, Sydnejaus "Dainos” choras nu
vyko į Operos rūmus padainuoti besi
lankantiems turistams. Moterų ir vyrų 
chorai dainavo po 3 dainas ir mišrus 
choras 6 dainas. Po pertraukos pro
grama pakartota kitiems klausyto
jams, kurių šį kartą buvo nedaug.

Sekmadieniais dienos metu su 
pertraukomis ten vyksta pasirodymai 
įvairių chorų, ansamblių, instrumen
talistų, šokėjų ir kt.***

S.m. gegužes 26 d. S.L.M.S.G. 
Draugija išsiuntė Turkijos Vyriausy
bei peticiją su 108 parašais; prasy
dama Bražinskams pritaikyti amnesti
ja ir juos paleisti i laisvę.

***
Bandymais patikrinta, kad arkliai 

geriau pailsi stovėdami, negu gulom. 
Arkliai ištisus mėnesius išgyvena 
ne prigulė.

AUKOS
Melbourne lietuvių kalbos kur

sams, dėstomiems - Saturday School 
of Languages/ aukojo:
Melb. Liet. B-nės. Apyl. V-ba $50.00 
Melb. Liet. Kat. Moterų D-ja $30.00 
Melb. Soc. Globos Mot. D-ja $20.00
Melb. Sp. KI. "Varpas” $20.00
Melb. Parapijos Choras $20.00
Kairiukštienė, Janina $10.00
Kazlauskienė, Veronika $10.00
Adomavičienė, Bronė $10.00
Riauba, Juozas (Adei) $7.00
Mackevičienė, Aug. $5.00
Z emaitienė, Nina $ 5.00
Dr. Kaunas,Iz. $4.00
Maikauskas, P. $2.00
Zubras A. $2.00

Tėvų Komitetas dėkoja visiems 
aukotojams - paskiriems asmenims bei 
organizacijoms už piniginę bei mora
linę paramą.

M. Baltutienė 
Lituanistinių Kalbos 
Kursų Sekretorė 
***

LATROBE VALLEY
Metinis Latrobe Valley seniūni

jos susirinkimas įvyko gegužės mėn. 
8 d. Morwell mieste.

Susirinkimui pirmininkavo S. Sa- 
brinskas sekretoriavo J. Šilainis. Iš 
seniūnės V. Koženiauskienės meti
nės veiklos pranešimo paaiškėjo, kad 
nario mokestį užsimokėjo 27 tautie
čiai, suruošti minėjimai su rinkliavo
mis ir loterijomis. Priimtas Krašto 
Valdybos pirmininkas p. V. Neve- 
rauskas su ponia,atsilankę į Kariuo
menės šventės minėjimą^ Tautos 
Fondui surinkta aukų $85.00. Pra
vesta rinkliava "Mūsų Pastogės” 
spaustuvei. Pakviestos sutiko lanky
ti ligonius ponios A. Sabrinskienė ir 
Vai. BaleiŠienė. Seniūnijoje išpla
tintos 5 knygos "The USSR - German 
Aggression Against Lithuania”.

Po revizijos komisijos praneši
mo sekė seniūno rinkimai. Seniūnė 
vienbalsiai perrinkta V. Koženiaus- 
kienė. Seniūnė visiems padėkojo už 
dosnumą rinkliavų metu ir kvietė 

skaitlingai dalyvauti seniūnijos 
ruošiamuose minėjimuose. Po susi
rinkimo pasivaišinta kavute.

a.a.

Argi būtu Jemta mūsų tautai žlugti, 
savęs neissakius? Negalime tokio 
beprasmybės triumfo galimybės pri
leisti be skausmo, ir todėl negalime 
nesiryžti tokiam likimui, nesiprie
šinti savosios kultūrinės gyvybės 
puoselėjimu, (Dr. J. Girnius, Tauta 
ir tautinė ištikimybė, p. 310).

REMK AUSTRALIJOS LIETUVIU 
FONDĄ!
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

pusės dalyvaus mūsų jauna ir 
pianistė Virginija Inkratoitė ir

BIRŽELIO 14 - ISVEZIMILMIN ĖJIMAS 
SYDNEJUJE

S.m. birželio mėn. 16 d. sekma
dienį,4 vai. p,p. Latvių Namuose 32 
Parnell St., Strathfield’e Baltų Komi
tetas Sydney’juje rengia

BIRŽELIO 14 D. MINĖJIMĄ - 
KONCERTĄ,

Paskaitų skaitys Sydney’jaus 
Universiteto profesorius David M. 
Armstrong, B.A. B. Phil. Oxon, Ph.D., 
F.A.H.A. Meninėje dalyje^ iš lietu
viu 
gabi ...... _ .
p. B. Kiverio vadovaujamas "Dainos 
choras.

Prašome tautiečius kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.
PASTABA: Baltų Komiteto vieninte
lis pajamų šaltinis yra mūsų tautie
čių aukos prie įėjimo į Birželio 14 d. 
Minėjimą, Pastebėta, kad kasmet, 
nežiūrint infliacijos aukos ne didėja 
bet, deja, mažė’ja. Pinigai Baltų 
Komitetui yra reikalingi politiniams 
skelbimams laikraščiuose dėti, tele
gramom: siųsti, mokėti už salių nuo
mą - kuri kas met, deja, auga, pašto 
išlaidoms padengti ir kitiems reika
lams. Todėl Baltu Komitetas tikisi, 
kad tautiečiai,eidami į šių metų mi
nėjimą, atsižvelgs i esamą sunkią 
finansinę padėtį ir atatinkamai padi
dins savo aukas prie įėjimo.

Dėkojame iš anksto
V. Bukevicius 
Baltu Komiteto vardu 
Sydnejuje.
***

IŠVEŽTŲJŲ. MINĖJIMAS 

MELBOURNE
Išvežtųjų minėjimą rengia Tau

tos Fondas. Minėjimas įvyks sekma
dieni, birželio 16 d,,tokia tvarka:

12.00 vai. pamaldos už žuvusiuo
sius Šv. Jono bažnyčioje East Mel
bourne. Pamaldose organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavomis.

Po pamaldų visi kviečiami vykti 
į Lietuviu Namus, 50 Errol St., North 
Melbourne, kur bus galima papietauti. 
Pietus paruoš Soc, Moterų Globos 
Draugija. _ Ponios pageidauja, kad 
pietums iš anksto būtų užsirašyta 
pas pirmininkų E. Seikiene Tel: 
422367.

15.00 vai. pradėsime minėjimą. 
Prieš minėjimų prie paminklo pagerb
sime žuvusius.

Paskaita^ skaitys Juozas Petrai
tis.

Meninė dalis bus labai turtinga. 
Sutiko dalyvauti geriausios meno pa
jėgos Melbourne. Išgirsime su poezi
ja D. Antanaitienę, dalyvaujant vyrų 
oktetui, tautinių šokių grupei "Klum
pakojis” ir mūsų didingasis Dainos 
Sambūris.

Prieš minėjimą bus renkamos 
aukos Tautos Fondui. Kviečiame gau
siai dalyvauti.

T.F. Atstovybė Melbourne***

DĖL PAMINKLINĖS LENTOS
"M.P.” Nr. 19 ^gegužes 13 d. į 

A. Klimaičio pranešimą dėl pamink
linės lentos,Įrašant kūrėjų - savano
rių pavardes, kąip matyti, daugiau 
liečia buvusius Saulius ir Rytų Lie
tuvos partizanus 1918 - 20 m. 'Kūrė
jai savanoriai turėtų Įrašyti savo 
laipsnius ir dalinio vardą • kaip vei
kiančioji armija.

Jeigu toks skyrius veikiat tai 
būtų pravartu atsiklausti Centro 
Valdybos tuo reikalu pritarimo.

Viktoras Valaitis 
Kūrėjas - savanoris ***

Palangą Travel
#44 GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA 200C

KELIONĖMS į EUROPA, AZIJA IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIU KELIONIŲ. BIURĄ
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TURIME IR įVAIRHį ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSUI! PO 
PACIFIC SALAS.' SKAMBINKITE TEL. 26 3526

SYDNEY PAMALDOS BIRŽELY
Birželio 9 d. pirmiausia maldo

mis prisiminsime birželio tragiškųjų 
Įvykiu aukas.

Pamaldos gedulo ženkle Sv. Joa
chimo bažnyčioje Lidcombe 11.30 
vai. Pamaldose "Dainos” choras 
vad. B. Kiverio išpildys "Nuliūdo 
kapai” ir kitas giesmes. Organizaci- 
cijos kviečiamos su vėliavom perriš
tos gedulo kaspinais Sv. Komunijos 
už tremtinius ir kankinius.

Tuojau po pamaldų Tautos Fon
do ruošiamas minėjimas parapijos 
salėj, Bus rankamos aukos tautos 
vadavimui.

Kun. P. Butkus ***

PRISIMINKIME LIETUVOS LAISVĖS 

KANKINIUS
Tautos Fondo Atstovybės Austra

lijoje rengiamas Lietuvos laisvės 
prisiminimas ir pagerbimas Įvyks 
Š.m. birželio mėn. 9 dieną Sydnejuje 
šia tvarka:

Dėl pamaldų • žiūrėkite atskirą 
klebono pranešimą.

Viešas minėjimas - tuojau po 
pamaldų, vietinės parapijos salėj, 
tokia programa:

1. Atidarymo žodis • T.F.A. 
pirmin. kun. P. Butkus;

2. Paskaito - Jūratė Reisgytė; 
Deklamacijos - Ona Maksvy-3 

tienė;
4.

tė, Vytautas Pužas;
5. Savo kūryba skaito Juozas 

Almis Jūragis, Marija M. Slavėnienė;
6. Dainuoja Sydney lietuvių vyrų 

oktetas, vad, Algio Pluko.
Tautos Himnas.

Savo atsilankymu minėjime pa
gerbsime mūsų tautos laisvės kanki
nius, o auka - prisidėsime prie lais
vės Tėvynei priartinimo. .

Solo dainos: Loreta Savickai'

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje

***
PADĖKA

S.L.M.S.G. Draugijos Valdyba 
dėkoja visiems ir visoms Sydnėjaus 
moterims, prisidėjusioms eksponatais, 
ir darbu organizuojant rankdarbių 
paroda Lietuviu Klube gegužės 26 d.

Valdyba***

Pužas

m.

PERTHAS
Mirė lietuvis Vaclovas

VACLOVAS PUŽAS gim. 1920 
Klepočių km. Kupiškio valse. 

Rokiškio apskrity, per karą buvo pa
imtas darbams į Vokietiją.

1949 m... atvyko į Australiją 
apsigyveno Perthe. Įsigijo naują 
namą ir užaugino 2 sūnus ir 2 duk
ras. Gyveno atsiskyrę nuo lietuvių.

Šių metu, ptadžioje Pužas su 
žmona pradėjo rodytis lietuvių tarpe 
ir ieškoti draugystės, anksčiau pas 
lietuvius mažai rodydavosi.

Prieš 2 savaites Vaclovui pasi
kartojo širdies priepuolis ir gegužės 
5 d. mirė. Liko žmona našlė, sūnus ir 
2 ištekėjusios dukros. Lietuvoje pa 
liko 2 seserys, kurioms jis siuntė 
siuntinius.

( v Maža lietuvių grupė su kun. Ke
mešiu palydėjo į Karrakatos kapus. 
Paskutinį atsisveikinimo žodį pasakė 
kun. Kemėšis ir mirusio šeimai iš
reiškė užuojauta.

A.K.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Terrace Bankstown. TEL: 708 - 1414 

BIRŽELIO MEN.

SEKMADIENI 9 D.

D A L I A 1 DORS (Continental Singer)

i vairios e u ropietiškos dai no S '

SEKMADIENI 16 D.

JACK CARMELO (Spanish Singer)

Ispaniškos dainos

ŠEŠTADIENĮ 29 D.

RINKSIME - LIETUVAITĘ - GRAŽUOLĘ - "MISSLITHUANIA” 
Išrinktoji gražuolė bus kandidatė dalyvauti "Miss Cosmopolitan” 
kveste - laimėjusi gražuolė galės atstovauti Australiją: "Miss 
Asia”, "Miss Universe”, "Miss World”, "Miss International” kvos
tuose. Smulkesnės informacijos pas klubo vedėją.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS "IN SET” kvarteto muzika.
Klubo Valdyba atsiprašo narių ir svečiųzkad skelbtoji gegužes 26 
dieną Havajų šokėja "Diara Peek” neatvyko išpildyti numatytos 
programos.

Dėmesio nariams ir svečiams.
Šokių, vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 

dėvėti kaklaryšius.

PAGALIAI į BENDRUOMENES 
RATUS

"Tėviškės Aidų” Nr. 19 yra at
spausdintas V. Šliogerio straipsnis: 
"Ar reikalingą "Mūsų Pastogei” 
spaustuvė?”. Ir, žinoma, atsakė - ne!

Jau seniai jaučiame pogrindyje 
varomą propagandą, kad "M.P.” 
neremti. Boikotuojami mūsų linksma- 
vakariai, skleidžiami įvairūs nepagrįs
ti gandai, kad "M.P.” bankrutuoja ir 
1.1. Kaip matome,iš pogrindžio veik
los kova jau persimetė į. viešumą.

Dėl V. Šliogerio komercinio 
apskaičiavimo, manau turės progos 
atsakyti A.L.B. Krašto Valdyba ir 
A.L. B. Tarybos pirmininkas ar prezi
diumas, nes pats spaustuvės vajus 
yra A.L.B. Tarybos suvažiavimo nu
tarimų paskelbtas ir vykdomas. Man 
rupi šio rašinio moralinė pusė, nes 
esu užgautos >kaip to laikraščio re
daktorius ir kaip bendruomenės 
narys, kuriam rūpi musų bendruo
menės ateitis.

V. Šliogeris turėtų suprasti, tuo 
labiau "T.A.” redaktorius, kad kas 
atrodo 70 metų žmogui silpna ir ne
reikalinga, tas* pats dalykas 20-40 
metu žmonėms atrodys kitaip, tai 
priklauso kokie skaitytojai, tokie 
laikraščio uždaviniai ir tikslai. To
dėl tokie žodžiai kai]D - silpnas, 
nereikalinga ir panašūs, kada jie 
nėra paremti duomenimis, yra laik
raščio įžeidimas, noras laikraščiui 
pakenkti, tai pikta konkurencija,dėl 
kurios galima būtų kreiptis Į teismą 
ir pareikalauti skriaudos atitaisymo. 
, Jeigu aš pasakyčiau, kad V. 
Šliogeris yra silpnas lietuvis, dar 
silpnesnis katalikas, o kaip žmogus 
oportunistas, tai aš jį ižeisčiau, jis 
užsigautų. Taip sakydamaszaš turė; 
čiau pirma jo darbus pasverti ir iš 
darbų padaryti išvadas, visiems 
suprantamas ią matomas. Kol aš tų 
darbu nepasveriau, jo asmenybės 
nenagrinėjau, tol aš tų žodžių nega- 
lėčiaus sakyįi jo neižeisdamas.

Kai V. Šliogeris“ sako, kad fotų- 
grafijų nereikia, kad turinys laikraš
čio silpnas, tai tas dar nepasako, kad 
V. Šliogeris žino, kas reikia ir ko 
nereikia laikraščiui, kas yra silpnas 
ir kas nėra silpnas, tas tik parodo, 
kad pats V. Šliogeris nesiorientuoja^ I 
kiek svarus yra tie jo tušti žodžiai 
ir kiek svarus jis pats - jo autori
tetas?

V. Šliogeris sako, kad “M.P.” 
75% fotografijų ^jesą^ nereikalinga, 

!kad rimti laikraščiai "fotografijų ne
dedą ir kad laikraščio turinys esąs

K

t

i

silpnas. Šitokiu žinovu pasiskelbęs, 
jis daro- sugestijas, kad "M.P.” 
vajus esąs nereikalingas, taigi ir 
neremtinas. Tokia akcija yra neleisti
na įstatymais, nes kenkia mūsų eko
nominiams interesams, to liauji yra 
nemorali, nes kenkia tautiniams mūsų 
bendruomenės pagrindams.

Kad tokių šliogeriųyra ir kad jų 
gali atsirasti, tai čia netenka stebė
tis, bet tenka stebėtis ir rimtai susi
rūpinti, kad katalikų laikraštis, K. 
Federacijos leidžiamas, į tokią^ ak
ciją išėjo. Ko norima tuo atsiekti? 
Nejaugi manoma, kad sunaikinus 
bendruomenės laikrašti bus lengviau 
"Tėviškės Aidams”. 'Viešpatie, at
leisk jiems, nes jie nežino ką daro.

A. Mauragis***
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