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DIDINGOS LIETUVIŲ DIENOS ADELAIDĖJE
Dažnai tenka nugirsti nusiskun

dimų, kad mes tautiniai nesulaiko
mai nykstame, kad laikas dirba mū
sų nenaudai ir panašiai, tačiau kas 
dalyvavo pereitų metų pabaigoje 
Australijos Lietuvių Dienose, kurios 
vyko Adelaidėje, kiekvienas turėjo 
išsinešti įspūdį, jog mūsų tautinis 
gyvastingumas ne tik kad neslūgsta, 
bet tiesiog bu jote bujoja. Tai liudija 
suvažiavusių lietuvių iš visos Aus
tralijos rekordinis skaičius ir meni

P.L.B. p-kas B.Nainys audiencijoje pas Australijos opozicijos vadą Bill 
Snedden. Nuotraukoje iš kairės: J.Lapšys, B.Nainys, įteikia Lietuvos 
prezidentų medalį opozicijos vadui B.Snedden, M.Mackellar, MHR, ir 
buv. Krašto V-bos pirm. V.Neverauskas.

Nuotrauka B.Lesčiaus

Australijoje nelaimė po nelaimės. 
Pereitais metais Kalėdų pirmą dieną 
staiga iškilęs viesulas totaliai su
naikino šiaurės Australijos miestą 
Darwiną. Miestas turėjo 35.000 gy
ventojų. Neskaitant žuvusiųjų ir su
žeistų visi miesto gyventojai eva
kuoti ir paskirstyti po įvairias vie
toves. Darwine gyveno ir dirbo ir 
keletas lietuvių, tačiau neteko gir
dėti, kad iš lietuvių kas būtų žuvęs 
ar sužeistas.

Jau šiais metais sausio 5 d. antra 
didelė nelaimė įvyko Hobarte, Tas- 
manijoj: apie 7000 t. prekinis laivas 
Lake Illawara, plaukdamas Dervent 
upe, užkliudė Tasman tilto pasto
lius, išardė apie 80 pėdų tilto dalį ir 
pats nuskendo. Nelaimės metu į upę 
nuriedėjo keletas pravažiuojančių 
mašinų.

NAUJAS MŪSŲ PASTOGĖS 
REDAKTORIUS

Išleidęs paskutinį pereitų metų 
Mūsų Pastogės numeri iš redak
toriaus pareigų pasitraukė Dr. 
A.Mauragis, šiose pareigose išbuvęs 
ketverius metus. Pereitame ALB 
Krašto Tarybos suvažiavime naujai 
išrinktoji ALB Krašto Valdyba re
daktorium pakvietė p. Vincą Ka
zoką. Perėmus naujam redaktoriui 
pareigas drauge pasikeitė ir Re
dakcijos adresas. Naujas Redakcijos 
adresas: V.Kazokas, 13 Percy st., 
Bankstown, N.S.W. 2200. Redak
cijos telefonas: 7098395.

Mūsų Pastogės bendradarbiai ir 
skaitytojai maloniai prašomi visą 
korespondenciją siųsti aukščiau pa
duotu adresu.

nių parengimų kokybė
bei rengėjų besąlyginis angažavi- 
masis.

Nuo 1960-jų metų, kada buvo pra
dėtos Australijos Lietuvių Dienos 
nedrąsiai ir labai kukliai, anuo metu 
vadinamos Lietuvių Meno Dieno
mis, jos kiekvienu kartu progresavo 
ir kilo tiek kokybiškai, tiek ir kieky
biškai. Lygiai ir čia aptariamos Lie
tuvių Dienos Adelaidėje turi neabe
jotinų pliusų prieš porą metų anks-

Žuvusių priskaitoma iki dvide
šimties.

Mirė R.Schmittlein

Rugsėjo 29 d. Prancūzijoje mirė 
buvęs Lietuvoje Vytauto D.Uni
versiteto profesorius Raymond 
Schmittlein. Jis buvo didelis lietuvių 
draugas, parašęs eilę knygų ir 
straipsnių Lietuvos reikalais. Ypač 
jo prielankumą pajuto lietuviai karo 
pabėgėliai Vokietijoje prancūzų zo
noje, kurioje jis buvo okupacinės 
valdžios švietimo vadovas. Schmit- 
tleino parėdymu šimtai lietuvių 
galėjo studijuoti Tuebingeno ir 
Freiburgo universtitetuose, su jo 
pritarimu ir pagalba Freiburge buvo 
įsteigta lietuvių dailės mokykla, o 
taip pat jis išrūpino ir stipendijų 
geriausiems šios mokyklos moki
niams tęsti meno studijas Paryžiuje.

Peržengtas milijonas
Lietuvvių Fondas Amerikoje jau 

gerokai prieš Kalėdas pasiekė savo 
prieš keturiolika metų užsibrėžtą 
tikslą: sukelti milijono dolerių kapi
talą, kurio metiniai nuošimčiai eitų 
išeivių lietuvių reikalams. Turimo
mis žiniomis prieš Kalėdas Lietuvių 
Fondas su naujais įnašais įžengė į 
antrą milijoną dolerių. Pagrindą 
šiam Fondui davė Amerikos lietu
viai gydytojai su iniciatorium Dr. 
A.Razma. Užtruko keturioli
ka metų, kol idėja buvo pilnai 
įgyvendinta. Yra ir eilė Australijos 
lietuvių, savo įnašais parėmusių šį 
Fondą.

čiau įvykusias Lietuvių Dienas 
Sydnėjuje. Tai aiškus kreditas ren
gėjams bei organizatoriams, lygiai ir 
visai mūsų bendruomenei, kad jos 
tautinės ir kūrybinės nuotaikos nėra 
palūžusios, o greičiau kaskart vis la
biau besikonsoliduojančios.

Australijos Lietuvių Dienos 
galima grupuoti į tris pagrindines 
dalis: meniniai renginiai, suvažiavi
mai ir Sporto Šventė. Dar būtų 
galima prie Australijos Dienų pri-
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ALB Krašto Tarybos suvažiavimo 
metu gruodžio 30 d. Pasaulio Liet. 
B-nės pirmininkas inž. B.Nainys 
buvo priimtas opozicijos vado 
B.Snedden. Buvo pasikalbėta Lietu
vos okupacijos reikalais ir gautas 
B.Sneddeno pažadas, kad liberalams 
grįžus prie vyriausybės vairo 
reikalas būsiąs reviduotas. Ta pro
ga P.L.B-nės pirmininkas pareiškė 
užuojautą dėl Darwino nelaimės ir 
įteikė apie 300 dol. simbolinę auką 
nukentėjusiems sušelpti Australijos 
Liet.B-nės vardu. Pinigus sudėjo 
ALB Krašto Tarybos nariai. Drauge 
su p. B.Nainiu dalyvavo ir p p. 
V.Neverauskas bei J.Lapšys, kurio 
pastangomis ir buvo išrūpinta šitoji 
audiencija.

***

Žinoma Lietuvos operos solistė 
Vincė Jonuškaitė baigia rašyti savo 
atsiminimų knygą. Solistė suvaidino 
didelį vaidmenį Lietuvos muziki
niame ir kultūriniame gyvenime.

Nauja AT B Krašto Valdyba

ALB Krašto V-bos Pirmininkas 
inž.A.Šimkus

Sąryšyje su Brežnevo liga, dėl 
kurios oficialiai atšauktas Brežnevo 
vizitas į Eigiptą, politiniuose 
sluoksniuose komentuojama, kad 
Sov. Sąjungoje vykstąs politinis 
rūgimas ir esą galima tikėtis sovietų 
viršūnėse permainų. 

skaityti ir skautų stovyklą, kuri ta
čiau vyksta jau pasibaigus Lietuvių 
Dienoms ir dėl to laikytina visai ne
priklausomu įvykiu. Čia tenka ypa
tingai pasidžiaugti mūsų skautų so
lidarumu, kurie savo stovyklą ruošia 
praūžius visoms Lietuvių Dienoms, 
kad nepakenkus bendrai nuotaikai ir 
kad nevaržomai galėtų Lietuvių 
Dienose dalyvauti visi skautai.

Iš suvažiavimų Adelaidėje tebuvo 
šiuo kartu tik trys: ALB Krašto 
Tarybos, L.K.V.’’Ramovės”
suvažiavimas ir Australijos Inžinie
rių ir Architektų D-jos sąskrydis. 
Apie studentų Sąjungos suvažiavi
mą taip ir neteko girdėti: greičiausia 
kaip toks jis ir neįvyko.
Lietuvių Dienų metu įvyko ir jubi
liejinė Australijos Lietuvių dvide
šimt penktoji Sporto Šventė. Apie 
šiuos suvažiavimus ir Sporto Šventę 
skaitysime vėliau platesnius ir iš r 
samesnius aprašymus. Čia norėtųsi 
bendrai apžvelgti Adelaidėje vyku
sius meninius parengimus, nors ir 
apie kiekvieną jų su laiku bus pasi
sakyta ir aprašyta atskirai.

Meniniai parengimai šiose Lietu
vių Dienose buvo pasigėrėtinai turi
ningi ir brandūs.

LIETUVIŲ DAILĖS 
PARODA. Su parodos atidarymu 
buvo įžanginis žingsnis į Australijos 
Lietuvių Dienas. Tai kūrybinis mū
sų bendruomenės atspindys. Paro
doje iškalbingai į žiūrovą bei lan
kytoją prabilo dvylikos mūsų dailės 
kūrėjų brandūs darbai, kurie, anot 
australų kritiko Adelaidės ’’The Ad
vertiser” dienoraštyje, geriau tiktų 
ir turėtų būti parodomi kitu metų 
laiku, bet ne kalėdiniu. Gal tas būtų 
naudingiau mūsų dailininkams, ta
čiau Lietuvių Dienos be dailės pa
rodos prarastų labai daug svorio, 
(plačiau apie Dailės parodą rašoma 
šiame numery).

(Pabaiga psl. 2)

Pirmininkas:
A.ŠIMKUS, 55 Lancaster St. 
E.Bentleigh Vic. 3165. Telef. 584319 
Vicepirmininkas:
J.PELENAUSKAS, 52 Monash
Drive, Mulgrave, Vic. 3170.
Telf.560-5376
Iždininkas:
V.ALIŠAUSKAS,
27 Clarinda Rd. Essendon, Vic. 3040
Telef. 37 72 50
Sekretorius:
A.BLADZEVIČIUS,
14 Clarinda Rd. Essendon, Vic. 3040.
Telef. 337 64 92.
Narys Kultūros reikalams:
D.LEVICKIENĖ,
3 Ernst St. Doncaster, Vic. 3108 
Telef. 850-3771.
Narys Švietimo reikalams:
P.SUNGAILA,
20 Lisbon St. Glen Waverley, Vic.
3150 Telef. 232-5599
Narys Jaunimo reikalams:
A.JUŠKA,
26 Mulga St. Altona, Vic. 3018. 
Telef. 398-36-29.

A.L.B.Krašto V-bos Sekretorius
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Redaktoriams 
pasikeitus

Kviečiamas perimti šitą mūsų 
bendruomenėje ypatingai atsakingą 
poziciją aš labai abejojau, ar šitą 
kvietimą priimti, ar jo griežtai atsi
sakyti, ypač atsimenant prieš pen
kerius metus turėtą karčią patirtį 
būnant šiose pareigose. Nulėmė 
motyvas, kad lietuvių tautos 
gerovei, o taip pat ir mūsų bendruo
menei, kuri yra neginčijama tautos 
dalis, turime visi kaip kas galėdami 
dirbti ir aukotis. 0 kas daugiau turi, 
iš to daugiau ir reikalaujama. O pa
galiau per tą penkerių metų tarpą 
daug kas pasikeitė: pasikeitė nuo
taikos, pasikeitė dalinai ir pažiūros, 
aprimo įsisiūbavę maištai, nutilo 
kovos šūkiai. Visi įsitikinome, kad 
keldami revoliucijas savo tarpe 
nieko gero nelaimėsime, o tik grei
čiau patys save sunaikinsime. 
Stovėdami prieš atvirą grėsmę tau
tai tiek Lietuvoje, tiek ir jos atski
roms dalims visame pasaulyje, mes 
tik tada užtikrinsime savo tautos 
rytojų, jeigu visos tautinės veiklos 
pagrinde dėsime meilę lietuvio 
lietuviui nesidraskydami nei ideolo
giškai, nei politiškai. Šitas liuksusas 
mums yra perdaug brangus, kad 
mes jį sau leistume.

Šia proga aš nenoriu priminti ir 
kelti senų nuoskaudų - niekam iš to 
naudos nebus, bet pirmas tiesiu 
ranką kiekvienam - draugui ir opo
nentui - kviesdamas į bendrą kons
truktyvų ir kūrybinį darbą. 
Būdamas optimistas esu giliai įsiti
kinęs, kad rodant geros valios vi
suose reikaluose įmanomas susikal
bėjimas ir sutarimas.

Drauge kreipiu visų dėmesį į 
Mūsų Pastogę, kuri yra mūsų jung
tis, mūsų šauklys ir veiklos veidro

• Moka už indėlius (deposits) 7% metiniu 
palūkanų, uz terminuotus 2 metams (ne- 

$ 50°) 9%. 4 metams (nemažiau 
$ 1000) 10%, už įnašus (shares) iki 7% divd 
• Teikia paskolas iki $ 5000, įkeičiant ne- 
kiln. turtą, iš 10%, asmenines paskolas 
iki $ 3000 su garantuotojais iš 11%% 
iki $ 1000 be garantijos iš 12%%. Procecn 
tai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

ĮSTAIGA VEIKIA ŠEŠTADIENIAIS NUO 11 IKI 2 VAL,P.R

dis. Aš kviečiu visus esamus bend
radarbius ir toliau ją remti savo ra
štais ir informacija, kviečiu 
buvusius ir naujus spaudos darbuo
tojus sugrįžti ir prisidėti savo įna
šais, kad mūsų bendruomenės laik
raštis būtų svaresnis, turiningesnis, 
kuo mes galėtume ir patys pasi
džiaugti ir prieš kitus pasididžiuoti. 
Svarstykime savo problemas daly
kiškai ir santūriai neužkliudydami 
asmenų, o jei redaktorius vienu ar 
kitu atveju kam nors pasirodytų 
pergriežtas, visados geriau dalykus 
atvirai išsiaiškinti, o ne nusisukti. 
Kiekvienu atveju nereikia užmiršti, 
kad redaktoriaus atsakomybė nepa
lyginamai yra didesnė už bet kurio 
bendradarbio ar bendruomenės 
nario. Pagaliau ir redaktorius yra 
žmogus, turįs ir privalumų, ir 
silpnybių.

Lygiai kviečiu ir visus bendruo
menės narius Mūsų Pastogę prenu
meruoti ir ją pastoviai materialiai 
remti. Materialinė parama irgi yra 
laidas šiam laikraščiui progresuoti ir 
tobulėti.

Ačiū ALB Krašto Valdybai ir 
Krašto Tarybai už pasitikėjimą. Ne
užsiangažuoju su kokia nors ypa
tinga programa, tik noriu pasakyti, 
kad stengsiuosi save šiose pareigose 
pateisinti ir nei skaitytojų, nei 
darbdavių neapvilti. Ar šitas 
įsipareigojimas man pavyks, pri
klausys ne vien tik nuo manęs, bet ir 
nuo visos bendruomenės, kiek bus 
parodyta geros valios ir solidarumo.

Čia pat noriu išreikšti gilią pagar
bą ir padėką buvusiam redaktoriui 
Dr. Aleksandrui Mauragiui, kuris 
perėmė Mūsų Pastogę skaudžiausiu 
jos krizės metu ir kuris ją sėkmingai 
pravedė pro visas seklumas ir ver
petus. Linkiu jam užtarnauto poilsio 
ir drauge viliuosi jį turėti arti
miausių bendradarbių tarpe.

V.Kazokas

LIETUVIU DIENOS
(Atkelta iš psl. 1)

Kūrybinę Lietuvių Dienų pusę 
iš svarbiausių ir iškiliausių visosereprezentuoja LITERATŪROS 

VAKARAS. Lietuviškas ir ypač kū
rybiškai apipavidalintas ir pristaty
tas lietuviškas žodis yra nepaprastai 
vertingas ir prasmingas įnašas į vi
sas 'Lietuvių Dienas. Bandymas 
išjungti lietuvišką žodį iš bendros 
lietuvių Dienų programos, kaip 
kad buvo anksčiau padaryta Syd- 
nėjuje, pasirodo, visai nepasiteisino. 
Peršasi išvada ir siūlymas ateičiai, 
kad būsimos Lietuvių Dienos kas
kart vis daugiau būtų grindžiamos 
daugiau pačia kūryba, ne vien kū
rybine interpretacija.

TEATRO SPEKTAKLIS irgi yra 
vienas kūrybinio polėkio parengimų. 
Adelaidės liet, teatras Vaidila ir šį 
kartą pasirodė savo pilnoje aukš
tumoje pastatydamas A.Kairio trijų 
veiksmų spektaklį ’’Šviesa, kuri už
sidegė”. Galimas daiktas, kad vei
kalo autoriaus norai ir idealai buvo 
labai geri, tačiau jo trūkumus turėjo 
dengti ir juos savo pa
stangomis išpirkti spektaklio reži- 
sorius ir aktoriai. Už tat ’’Vaidilai” 
ypatinga pagarba ir padėka.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVA
LIS. Kas dalyvavo šioje tautinių šo
kių šventėje, turi pripažinti, kad tai 
iš tikro buvo mūsų tautinių šokių ir 
drauge jaunimo manifestacija pilna 
to žodžio prasme. Gal labiausiai šioji 
tautinių šokių šventė tiktų jungti su 
oficialiu Lietuvių Dienų atidarymu, 
kas priduotų tokiam nuostabiam pa
rengimui dar daugiau orumo ir iš
kilmės. Tačiau nežiūrint to to tau
tinių šokių vakaras laikytinas vienu

pasaulyje
lapkričio 28 d. Ųleve- 

lande šv. Vincento ligoninė
je mirė nuo kraujo išsilie
jimo galvos smegenyse, adv. 
Julius Smetona, pirmojo ir 
paskutiniojo Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos sū
nus.

Velionis buvo gimęs 1913 
m. vasario 17 d. Vilniuje.

NORI ARABŲ PINIGŲ.
Min. pirmininko pavaduoto

jas dr. Cairns parlamente pareiškė, 
kad esanti galimybė gauti arabų 
kraštuose ilgalaikę piniginę paskolą 
ir žemais procentais. Tuo reikalu dr. 
Cairns vyks į New Yorką ir Va
šingtoną su bankais ir finansinėmis 
organizacijomis. Jis norįs patirti, 
kas vyksta su už naftą mokamais 
pinigais, plaukiančiais iš naftą per
kančių į naftą gaminančius kraštus. 
Esą per metus iš naftą naudojančių 
kraštų gamintojams išmokama tarp 
80 ir 90 milijardų dolerių. Daugelis 
tų pinigų, investavimų pavidale, vėl 
grįžta perkantiems kraštams, bet 
daug dar ir lieka.

Lietuvių Dienose.
JAUNIMO VAKARAS 

palyginamai praėjo kiek silpniau. 
Gal dėl to, kad šio vakaro programą 
išpildė daugiau vaikai, negu jauni
mas. Daugumas gausių to vakaro 
dalyvių pasigedo jaunatviško polė
kio ir spontaniškumo ir gal net in
dividualumo. Tiesa, buvo ir pasi
gėrėtinų sublizgėjimų, bet jie ne
išpirko to visai vakaro programai 
uždėto sentimentalaus 
patriotiškumo, kuris ne visada tin
kamai savo misiją atlieka. Ta proga 
prisimena 1970 m. Jaunimo vakaras 
Melbourne, kuris tegu buvo ir 
triukšmingas, ir kontraversiškas, 
tačiau iškalbus ir neužmirštamas.

Pats paskutinis šiose Lietuvių 
Dienose parengimas buvo DAINŲ 
ŠVENTĖ. Ji galima sakyti yra visų 
Lietuvių Dienų vainikas. Gaila, kad 
šį kartą nedalyvavo kaip atskiri vie
netai Canberros, Geelongo ir New
castle chorai, nors bendras jungtinio 
choro sąstatas vis tiek atrodė impo
zantiškai. Didelė naujovė buvo 
jungtinis vaikų choras. Jie čia tiko 
kaip simbolinė mūsų ateities dainų 
švenčių iliustracija.

Ypatinga staigmena buvo svečio 
iš Amerikos kompozitoriaus B. Bud- 
riūno aktyvus dalyvavimas Dainų 
šventėje. Jis kaip svečias ir kūrėjas 
pridavė visai Dainų Šventei daugiau 
drąsos ir inspiracijos. Gal dėl to ir jo 
sukurtoji kantata, paties kompo
zitoriaus diriguojama, nuskambėjo 
taip didingai!

Tai bendras visų Lietuvių Dienų 
parengimų įspūdis. Prie jų dar ne 
viena proga teks sugrįžti ir apie juos 
kalbėti. Jų konkretų pristatymą ir 
įvertinimą paliekame daugiau išma
nantiems. Čia norėta tik duoti bend
rą įspūdį eilinio dalyvio akimis. Gal 
būt tektų pridėti tik vieną pastabą, 
kad vis dėl to reikia parodyti dau
giau santūrumo ir iki minimumo 
sumažinti arba ir visai atsisakyti po 
kiekvieno parengimo patetiškų kal
bų, kurios virto šablonu ir darosi 
nuobodžios. Kaip kiekvienose Liet. 
Dienose, taip ir šiose po parengimų 
surengiamos programos išpildyto- 
jams vaišės. Sakyčiau, čia būtų pati 
tinkamiausia vieta išsakyti visas 
kalbas ir su jomis susijusius padė
kojimus ar apdovanojimus. Labai 
gerai padarė tautinių šokių šventės 
rengėjai, kurie visą tą žodinį paradą 
perkėlė į vaišių salę.

Baigiant norėtųsi išreikšti visiems 
Lietuvių Dienų rengėjams ir pa
rengimų dalyviams didelę padėką. 
Grįžus iš Lietuvių Dienų 
kiekvienam lietuviškas gyvenimas 
Australijoje sušvinta giedresnėmis 
ir skaidresnėmis spalvomis. Negali 
būti jokios kalbos apie artimą lie
tuvybei Australijoje grėsmę ar su
nykimą, jeigu mes pajėgiame su
rengti tokias brandžias ir turtingas 
Lietuvių Dienas, kokios buvo šį kar
tą Adelaidėje. Ačiū!

n.n.

Valeriją Kuncaitienę ir Oną Miniotienę, mirus jų broliui 
J.A.V-bėse

DR. B.MATULIONIUI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime
A. Belkevičienė J. ir M.Biretai
B. Bitienė, V. ir O.Jakučiai
E.Nagulevičienė V.ir J. Rekešiai
A.Reimerienė

LIETUVIŲ NAMAI • SO ERROL ST. NORTH MELBOURNE

PAŠTO ADRESAS: TALKA • BOX 4051 .

G.R0. MELBOURNE 3001 Amerikoje mirus
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Pereitų metų pabaigoje mus pa
siekė skąųdi žinia, kad Amerikoje, 
Brooklyne gyvenęs, iš gyvųjų tarpo 
pasitraukė prof. Juozas Brazaitis. 
Rodos, užtektų mūsų laikrašty tik 
mažos žinutės, kad toks ir toks kaž
kur Amerikoje pasimirė apgailint 
nuostolį, kad dar vieno lietuvio ne
tekome, ne jis veikė ir dirbo anapus 
vandenų tiesioginio ryšio su mūsų 
bendruomene čia neturėjo. Tačiau 
prof. Juozas Brazaitis buvo tokia di
delė ir šakota asmenybė, kad jo 
veikla vertintina visos tautos mastu 
ir jo įnašas yra epochinės reikšmės. 
Mes šiandien esame per arti jo, kad 
galėtume jį apžvelgti ir įvertinti. 
Didieji žmonės pilnai suvokiami ir jų 
darbai įvertinami tik iš laiko per
spektyvos. Tad neperdedant galima 
sakyti, kad jo įtaka lietė ir mus čia, 
Australijoje, jeigu ne tiesioginiai, 
tai per jo buvusius mokinius, stu
dentus ir bendradarbius, kurių 
nemažai savo tarpe turime.

Pagal vardą gal kam atrodys, kad 
jis buvo dvilypė asmenybė: Nepri
klausomoje Lietuvoje mes jį pažino
jome Juozo Ambrazevičiaus vardu, 
bet okupacijų ir persekiojimų ver
čiamas jis turėjo dengtis kitais var
dais, ir taip nuo 1945 m. jis viešumai 
žinomas kaip Juozas Brazaitis, išlai
kydamas šį vardą iki mirties.

Kalbėdamas apie šį veiklos ir ko
vos žmogų už lietuvių tautos gyvatą 
ir kultūrą, nesileisiu į jo biografines 
detales, o tik paliesiu tuos jo darbo 
ir veiklos būdingus taškus, kur jo 
įminti pėdsakai paliks neišdildomai.

Juozas Brazaitis kaip pedagogas 
pradeda darbą dar 1927 m. Kauno 
Aušros mergaičių gimnazijoje ir joje 
išdirba beveik ' be pertraukos iki

Lietuvių Dienos
ALB KRAŠTO TARYBOS XIV-JI

Visi LD Adelaidėje parengimai 
pasižymėjo dalyvių gausumu. Džiu
gu , kad ir Krašto Tarybos posė
džiuose dalyvavo daug garbingų 
svečių iš Amerikos ir Australijos. Jų 
tarpę matėsi PLB pirmininkas Br. 
Nainys, Darbininko redaktorius 
kun.Bučmys, kun. A.Spurgis,MIC, 
dr.G. Valančius, A.Baužė, Silvestras 
Balčiūnas ir daug kitų.

Pilnoj salėj atstovų ir svečių ALB 
Krašto Valdybos pirm. V.Neve- 
rauskas trumpu žodžiu atidarė su
važiavimą ir pakvietė į prezidiumą: 
prof. A.Kabailą, dr.K.Kemežį ir 
A .Balsį.

Mandatų Komisija pranešė, kad 
užsiregistravusių atstovų yra 67.

Pirmasis Australijos lietuvius pa
sveikino PLB pirmininkas Br.Nai
nys, jis pasidžiaugė Australijos lie
tuvių veikla ir ta proga apdovanojo 
4 asmenis Trijų Prezidentų medaliu. 
Čia pat juos įteikė J.Lapšiui, 
Br.Stašioniui, o A.Mikailai ir S.Va
liui prašė perduoti kartu su svei
kinimais.

Po gausių sveikinimų sekė Krašto 
Valdybos, Kontrolės Komisijos ir 
garbės Teismo pranešimai. Su pra
nešimais, ypač finansiniais, atstovai 
iš anksto buvo raštu supažindinti, 
todėl diskusijų, kaip ir nebuvo, da
lykai buvo visiems aiškūs ir su
prantami. Viena kitas nereikšmin
gas paklausimas ir vykdomųjų or
ganų veikla buvo priimta ir patvir
tinta.

Kiek ilgiau užtruko ir su didesniu 
aktyvumu buvo išklausyti vykdo
mųjų organų atskaitomybiniai pra
nešimai: MP redaktoriaus A.Mau- 
ragio ir Adm. Komisijos pirmininko 
p.Bitino, o taip pat ir ALB Fondo 
pirmininko J.Meiliūno.

PROF. J.BRAZAIČIO NETEKUS

PROF. JUOZAS BRAZAITIS

1943 m. dėstydamas lietuvių kalbą ir 
literatūrą. Lygiagrečiai jis pedago
ginį darbą išplečia nuo 1934 m. pra
dėjęs dėstyti Vytauto Didžiojo Uni
versitete lithuanistinius dalykus. 
Jis buvo taip įsijunęs į pedagoginį ir 
mokslinį darbą, kad atrodė, jog jis ta 
darbo šaka ir apsiribos. Kaip aki
vaizdus šio darbo rezultatas netru
kus pradėjo rodytis jo paruošti va
dovėliai gimnazijoms ir gilūs bei 
platūs studijiniai literatūriniai vei
kalai.

SESIJA ADELAIDĖJE

A.Mauragis padarė plačią apžval
gą MP bėgamaisiais reikalais, pasi
džiaugė spaustuvės vajaus pasise
kimu ir techniškom laikraščio pa
gerėjimo galimybėmis, bet apgai
lestavo kad dėl sunkių moralinių 
aplinkybių laikraščio redagavimas 
pasidarė pernelyg sunkus, jis pa
vargęs ir todėl toliau redaguoti ne
galįs. Jam ir ’’Gabijos” red. p.A.Ma- 
tukevičienei yra iškelta Australijos 
Aukščiausiame teisme byla. Kadan
gi byla gali turėti politinį charakterį, 
tai niekas negali pasakyti kiek ilgai 
ir kokį charakterį ji gali įgyti pa- 
skutinioje stadijoje. Tuo tarpu byla 
atima daug laiko, pinigo ir svei
katos, taigi redagavimas laikraščio 
darosi neįmanomas. Jis dar kartą 
pareiškė savo tvirtą nusistatymą 
pasitraukti iš pareigų ir prašė dau
giau dėmesio ir daugiau rūpesčio 
skirti MP reikalams.

V.Bitinas pranešė apie rinkimo 
mašinos įsigijimą ir MP finansinę 
padėtį. Finansinė padėtis MP ne
bloga ir yra galimybės ją pagerinti 
parūpinant iš pašalies darbų.

Australijos Lietuvių Fondo reika
lais kalbėjo Jonas Meiliūnas. Jis 
pranešė fondo finansinį stovį, jo 
veiklą ir ragino daugiau domėtis šio 
fondo rėmimu, bei kultūrinės veik
los plėtimu. Pagal AL Fondo statutą 
suvažiavimas turi pririnkti du val
dybos narius vietoje pasitraukusių.

Po vykdomųjų atskaitomybinių 
prnešimų ir diskusijų iškilo reikalas 
pakeisti darbotvarkę, būtent, at
kelti iš 30 d. Vykdomųjų organų rin
kimus ir juos pravesti, kad
naujoji Krašto Valdyba turėtų laiko 
angažuoti nauja MP redaktorių ir su 
juo susitarti.

Kita jo darbo sritis buvo publi
cistika. Į spaudą J.Brazaitis įžengė 
dar 1923 m. ir nuo to laiko jis su 
spauda nesiskyrė iki savo mirties. 
Jis išaugo ne tik į pirmaeilius lietu
vių žurnalistus, bet buvo visos eilės 
žurnalų ir dienraščių redaktorius. 
Nuo literatūrinių recenzijų jis perė
jo į visuomeninę kultūrinę plotmę 
plačiausia prasme, įskaitant ir poli- 
tiką.Su savo taikliais vedamaisiais 
”XX Amžiaus” dienraštyje prof. 
J.Brazaitis iškilo ano meto Lietuvos 
gyvenime kaip neoficialus opozicijos 
lyderis drąsiai keldamas autokrati
nio režimo klaidas ir trūkumus.

Per žurnalistiką J.Brazaitis nesu
laikomai įsitraukė į politiką, kur jis 
plačiausiai pasireiškė Lietuvos oku
pacijų metais ir vėliau už Lietuvos 
ribų. Dirbdamas pogrindyje prieš 
bolševikus jis buvo vienas iš vado
vaujančiųjų ruošiant 1941 metų

Pagal eile sekančių 2 metų ALB 
Kr. Valdybos Kadencija turi būti 
Melbourne Nutarimas buvo priim
tas ir rinkimai pravesti. Į naują 
Krašto Valdvhii iSrinkt.i: Algis Šim
kus,Albertas Bladzevičius, Petras 
Sungaila, Juozas Pelenauskas, 
Vincas Ališauskas, Dana Levickienė 
ir Vytas Juška. Kandidatais liko - 
Balys Stankųnavičius, Sigitas Ta
mašauskas, dr. K.Kazlauskas, Sta
sys Čižauskas, Anita Matukevičienė 
ir Viltis Kružienė.

Į Krašto Kontrolės Komisiją iš
rinkti: V.Bukevičius, D.Kairaitis, 
V.Patašius. Kandidatu liko A.Reis- 
gys.

Tolimesnis darbotvarkės punktas 
buvo: Statuto Pakeitimo Komisijos 
pranešimas. Statuto projektas buvo 
išsiuntinėtas atstovams susipažinti 
ir pareikšti savo pastabas. Keletas 
atstovų pareiškė savo pastabas, ir 
prašė kai kuriuos paragrafus pa
pildyti, kaip daugumas atstovų buvo 
už tai, kad statutą reikia priimti taip 
kaip jis yra Komisijos patiektas, o 
naujai atsiradusias pastabas įteikti 
naujai KV arba Statuto Komisijai 
peržiūrėti. Statutas daugumos bal
sais buvo priimtas ir patvirtintas 
taip kaip jis patiektas Statuto 
Komisijos.

Nauji Statuto pakeitimai ir papil
dymai reikalingi būtų specialaus 
straipsnio, čia to negalima padaryti. 
Kintant gyvenimui ir aplinkai, rei
kalingi ir nauji patvarkymai. Tai 
pajutome ypač paskutiniu laiku, kai 
mūsų pačių Bendruomenės nariai 
atsisakė priimti Garbės Teismo pa
kvietimą ir pagrąsino ne tik ieško- 

sukilimą, sudaro laikinąją Lietuvos 
vyriausybę ir jai vadovauja kaip mi- 
nisteris pirmininkas, vėliau prie vo
kiečių vėl leidžiasi į pogrindžio veik
lą kovoje prieš nacius. Tik jo lanks
tumas ir įvykių pramatymas pastojo 
kelią, kad jis nebuvo bolševikų su
gautas ar vokiečių nacių suimtas. Be 
J.Brazaičio neapsėjo ir paties 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto (VLIKO) suformavimas, nors 
jis tiesiog jame ir nedalyvavo. Jis 
buvo politinės grupės Lietuvių 
Fronto Bičiulių steigėjas ir ideolo
gas, kuriai išeivijoje jis ilgą laiką ir 
vadovavo. Jeigu taip normaliais ne
priklausomybės laikais, tai šioji 
grupė tikriausiai būtų išaugusi į ga
lingą politinę partiją.

Pats prof. Brazaitis asmeniškai 
nemėgo reklamuotis. Ir todėl publi
cistikoj jis daugiau žinomas slapy
vardžiais, o politiniame gyvenime jis 
daugiau prastume savo įdėją, bet ne 
save patį. Dar nepriklausomoj Lie
tuvoj įvairiuose politiniuose sluogs- 
niuose jis buvo daugiau žinomas 
kaip ’’pilkoji eminencija”, negu 
J .Ambrazevičius.

Patsai J.Brazaitis savo visuome
ninę ir politinę veiklą pradėjo per 
ateitininkus, pats nesvyruojančiai 
išlikęs kataliku ir ateitininku visą 
savo gyvenimą, tačiau jis buvo to
kios plačios tolerancijos, kad savo 
kovose ir veikloje dėl Lietuvos ir 
lietuvių tautos jis turėjo ir nevengė 
sau artimiausių bendradarbių ir iš 
skirtingų ideologijų.

Asmeniškas J.Brazaičio 
gyvenimas buvo vienuoliškai aske
tiškas. Būdinga, kad jis su vienuo
liais per visą gyvenimą beveik ir ne
siskyrė: Lietuvoje jis turėjo prie
glaudą pas marijonus, o gyvenimą 
užbaigė pas pranciškonus. Tiesa, 
peržengęs gerokai savo amžiaus pu
sę jis vedė, bet jo šeimyninis gyve
nimas nebuvo sėkmingas. Matyt, jo 
atsidavimas ir pasiaukojimas tautai 
buvo didesnis, negu šeimai.

Australijoje, spėju, yra nemažai 
prof. J.Brazaičio buvusių mokinių ir 
bendradarbių. Būtų gražu, jeigu jie 
paskelbtų prisiminimų iš savo susi
tikimų su šia nekasdieniška asme
nybe.

V.Kazokas

vui, bet ir teisėjams australų teismu 
už garbės nuplėšimą. Tokie ir pana
šūs veiksmai yra reikalingi su- 
drausminimo, to iš mūsų reikalauja 
tautinė garbė ir organizacinė 
drausmė.

Sekančią dieną, sekmadienį, LD 
dalyviai turėjo iškilmingas pamal
das Šv. Pranciškaus Ksavero Ka
tedroje. Pamaldas laikė kun.
A. Spurgis, pamokslą sakė kun. 
P.Butkus, dalyvavo Adelaidės 
Archivyskupas Gleeson kuris pa
sakė prielankų žodį lietuviams ir su
teikė palaiminimą. Katedra buvo 
pilnutėlė žmonių, galėjo būti apie 
pora tūkstančių. Čia verta pažymėti 
kad surinktas aukas virš $600.oo 
kun. A.Spurgis paaukojo Darwino 
nukentėjusiems sušelpti. Šis kilnus 
Kun. A.Spurgio elgesys nepaliks be 
atgarsio australų širdyse.

Tą pačią dieną po pietų įvyko PLB 
pirm. Br. Nainio paskaita ’’Žvilgsniu 
į Bendruomenės ateitį”. Paskaita 
buvo aktuali ir gerai paruošta (pa
skaita spausdinama atskirai Red.). 
Po paskaitos klausytojai kėlė 
įvairius klausimus į kuriuos prele
gentas atsakinėjo. Klausytojų buvo 
pilna salė.

Paskutinę posėdžių dieną 
pirmuoju punktu ėjo ALB Garbės 
Teismo rinkimai. Į garbės Teismą 
išrinkti:A.Maželis, P.Bielskis,
J.Lapšys, kun. A.Spurgis ir 
V.Neverauskas. Kandidatais liko 
J.Sinkevičius, V.Maziliauskienė,
B. Straukas ir J.Neverauskas.
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Tokia tema pasakė kun. A.Spur- 
gis pamokslą ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimo išvakarėse.-Iš tikrųjų 
mums reikalingi tiltai iš vieno lie
tuvio į kitą, iš vieno lietuviško jun
ginio į kitą,- mokė jis. Malonu buvo 
klausytis gerai paruošto ir pras
mingo pamokslo.

Mums reikalingi tiltai, mums rei
kalingi tarpininkai, nes mes per toli 
vieni nuo kitų stovime ir dažnai jau 
nebenorime domėtis vieni kitais. 
Tas nesidomėjimas vienų kitais yra 
pas mus vadinamas ’’taika”, bet argi 
tokia taika mes turime gyventi, ar 
tokia taika veda mus į vienybę, ar 
taip besidarbuodami galime ko nors 
didesnio atsiekti?

Kai aš atsisveikindamas su MP 
skaitytojais (MP Nr.47,1974 m.) už
siminiau apie šią nesidomėjimo tak
tiką, tai buvau kai kurių asmenų 
klaidingai suprastas ir komentuoja
mas. Man buvo prikišta, kad aš
skaudžiai apkaltinęs visus 7 lietu
vius kunigus. Tai netiesa, tokio 
tikslo aš neturėjau. Mano išsireiški
mas :kad iš 7 Australijoje gyvenan
čių kunigų nė vienas su MP nebend
radarbiauja - tai tas visai nereiškia, 
kad“ visi 7 turėtų bendradarbiauti, 
užtektų vieno iš 7,bet ir to vieno ne
buvo. Esmėje čia joks kaltinimas, 
čia yra tik nusiskundimas, nusivy
limas redaktoriaus dėl jo paties dar
bu nesidomėjimo. Nesidomėjimas 
arba ignoracija šioje vietoje yra 
skaudus dalykas ne tik redaktoriui, 
bet ir visai bendruomenei. Dėl tos 
priežasties aš ir skaitau savo misiją 
nepavykusia, tačiau nieko dėlto ne
kaltinu, kaip savo nesugebėjimą bū
ti tiltu.

Mano išsireiškimas:- kodėl kuni
gai boikotuoja Bendruomenę,- yra 
reikalingas platesnio paaiškinimo, 
negalėjau trumpame vedamajame 
plačiau pasisakyti. Todėl jaučiu rei
kalą dabar kiek plačiau paaiškinti,

Tarp Bendruomenės ir kapelionų 
tiltai sugriuvo 1961 m. rugpiūčio 15 
d. kai Australijos Lietuvių Katalikų 
kapelionai padarė pareiškimą prieš 
MP ir ALB Krašto Valdybą. Aš ne
sakau, kad tas pareiškimas anais 
laikais neturėjo pagrindo, bet jau po 
to praėjo 13 metų, padarėme taiką, 
spaudėme vieni kitiems rankas ir 
stengėmės užmiršti aną nemalonią 
’’ekskomuniką”. Deja, tas pareiški
mas nebuvo atšauktas ir patys ka
pelionai pasiliko antroje pusėj upės 
kranto- negrįžo į ALB veiklą. Bet tai 
nereiškia, kad jie mūsų bendruo
menėj paliko pasyvūs, anaiptol, jie 
dirbo ir tebedirba savo darbą, jie 
atlieka savo pareigas gerai,niekas jų 
už tai nepeikia, Kai p. Pusdešris iš
kėlė tą Adelaidės kapeliono gražų 
pavyzdį, tai čia visiems tenka tik 
pasigėrėti, pasidžiaugti kun. 
A.Spurgio gražiais darbais, jis yra 
tų tiltų statytojas ir mes esame jam 
už tai dėkingi. Betgi išimtis nesu
griauna taisyklės.

Visi gerai žinome, kad kapelionai 
ALB veikloje nedalyvauja, kaip kad 
dalyvavo iki 1961 metų. Pirmajame 
veiklos dešimtmetyje mes juos visur 
matėme ir ALB Taryboje, ir Krašto

Mirus Wodongoje PETRUI BARTAŠIUI
jo žmoną Johaną, sūnų Liudą, dukterį Bronę ir jų šeimas giliai 
užjaučiu

Aleksandras Danta

Mūsų mielam bendruomenės nariui
PETRUI BARTAŠIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Johaną, dukrą Bronę 
Staugaitienę, sūnų Liudą ir jų artimuosius.

Albury-Wodonga Apylinkės Valdyba

Valdyboje ir net buvo Apylinkės 
pirmininku. Kas trukdo dabar mums 
sueiti į bendrą darbą, kur reikia ieš
koti priežasčių to atšalimo ir nesiso- 
mėjimo? Negalime paneigti, kad tai 
ką aš čia rašau, yra tik mano fanta
zijos reikalas, faktai kalba patys už 
save- Kapelionai iki šiol nesidomėjo 
netik MP, bet ir ALB.

Tų nesutarimų ir nepasitikėjimų 
šešėlyje išaugo nauja mūsų bend
ruomenei grėsmė, kuri sąmoningai 
ėmė neigti mūsų institucijų lega
lumą, autoritetingumą ir apskritai 
reikalingumą. Liūdnos atminties 
politinis 1974 m. kalendorius tampa 
nesantaikos obuoliu, o kartu ir 
bendruomenės pragaištimi. Kas 
bus, jei mes savo tarpe nebega

UI J.Kongreso reikalais
Kur-ne-kur spaudoje užtinkame 

pirmuosius pranešimus apie Pasau
lio lietuvių jaunimo trečiąjį kon
gresą, įvyksiantį 1975 m. gruodžio 
mėn. Pietų Amerikoje. Nuo Kon
greso ruošos darbų pradžios pernai, 
jau sudarytas Kongreso komitetas 
Pietų Amerikoje, steigiami komi
tetai Šiaurės Amerikoje ir kitur. 
Kongreso ruoša pasiekė tokį tarps
nį, jog būtina susirūpinti tinkamu 
visuomenės informavimu.

Neperseniausiai Vašingtone buvo 
sudaryta KONGRESO INFORMA
CIJOS TARNYBA (sutr. ”KITa”) 
rūpintis III PLJK informacija. Jos 
vardu ir kviečių Jus talkininkauti ir 
bendradarbiauti, teikiant Jūsų 

skaitytojams informaciją apie bū
simą Kongresą. Štai kokius pla
nuojame darbus.

Pradedant 1975 m. sausio mėn., 
Čikagoje pradėsime leisti III PLJK 
žiniaraštį, pavadintą
’’Kongresienomis”. Tai bus perio
dinis informacijos šaltinis, pradžioje 
išeinąs kas mėnesį, o Kongresui pri
artėjus, dažniau.

Puikiai suprantame, kad spauda 
nori gauti originalią o ne spausdintą 
medžiagą. Visvien
’’Kongresienomis” prašome
naudotis, kadangi jose atsispindės 
Kongreso ruošos DINAMIKA, su
teikianti rengimo perspektyvą. O 
mūsų veikla nesiribos vien spaus
dintos informacijos siuntimu. Jau 
dabar skubame sudaryti jaunų 
spaudos bendradarbių sąrašą. Jiems 
siusime visą informaciją, kurią gau
site Jūs, ir dar papildomos me
džiagos. Raginsime juos paruošti ne 
tik korespondencinius straipsnius 
bet reikšti savo nuomones, kritiškas 
pastabas, daryti siūlymus.

Pasiekti kiek galint daugiau jaunų 
spaudos bendradarbių nėra lengvas 
uždavinys. Todėl Jūsų labai pra
šome pranešti, kokių jaunų žmonių 
turite savo bendradarbių tarpe, 
ypačiai iš Jūsų geografinės apy
linkės. Jeigu tokių surasime mes, tai 
pranešime Jums.

Nepaisant visų šių pastangų, pui- 

lėsime surasti tiesos ir atstatyti pa
žeistą garbę, o būsime priversti eiti į 
brangiai apmokamus valdžios teis
mus, eikvoti laiką, turtą ir sveikatą? 
Kas sutiks dirbti bendruomeninį 
darbą, kas imsis tos atsakomybės, 
kuri reikalauja pasakyti tiesą, 
iškelti melą, pabarti ąr pagirti? Kai 
mes išnešame bendruomenės reika
lus už bendruomenės ribų, tai visų 
pirma mes paneigiame bendruome
nės autoritetą ir palaužiame jos mo
ralę, be kurios joks socialinis viene
tas negali gyvuoti.

Sumažėjo mūsų viltys grižti į Lie
tuvą, sumažėjo ir galimybės Lie
tuvai atsistoti nepriklausomų tautų 
tarpe. Reikalinga mums prisitaikyti 
prie naujų sąlygų, prie ilgos trem- 

kiai žinome, kad jaunųjų jėgų nepa
kaks. Pirmojo ir antrojo jaunimo 
kongreso ruošos metu matėme, 
kokios jaunos žurnalistinės jėgos 
yra ribotos. Anuomet teko skubiai 
ieškoti pagalbos vyresniųjų žurna
listų tarpe; dabar norėtume jau iš 
anksto užmegsti su jais glaudų ryšį. 
Todėl būtume dėkingi, jeigu ga
lėtumėte rekuomenduoti mums to
kius asmenis, kurių tuomet ir pra
šysimos pagalbos.

Kaip matote, sąmoningai steng
simės tinkamai aptarnauti lietu
višką spaudą kongresine informa- 

įvykiai
Trūkstant popieriaus Lenkijoje 

nuo metų pradžios sustabdyti visi 
sekmadienio laikraščiai. Lenkijoje 
popieriaus gaminama labai mažai ir 
beveik visas popierius importuoja
mas.

***
Norėdama pastoti kelią sovietų 

mokslininko Sacharovo veiklai, 
kuris ištrėmus Solženiciną, yra vie
nas iš atviriausių kovotojų už pi
liečių teises Sov. Sąjungoje, slaptoji 
policija imasi teroro priemonių prieš 
Sacharovo gimines ir artimuosius.

LIETUVIU DIENOS

Atkelta iš psl. 3

Tolimensnėje programoje prof. 
A.Kabaila skaitė paskaitą aktualia 
tema: Pabaltijo okupacijos pripa
žinimas, faktai, įvykiai ir kas toliau. 
Prelegentas įdomiai kalbėjo ir 
svarstė paskutiniuosius įvykius 
Australijoje, patiekdamas faktus ir 
klausdamas ką toliau darysime. 
Reikia tikėtis, kad prof. A.Kabaila 
savo paskaitos santrauką atsiųs MP 
atspausdinti. Po paskaitos sekė 
klausimai, sugestijos, pasiūlymai, 
kurie gyvai ir įdomiai diskusijų for
moje buvo pravesti.

Po pietų pertraukos Petras Sun- 
gaila padarė platų pranešimą švie
timo reikalais. Reikia tikėtis, kad 
tas jo pranešimas bus atspausdintas 
MP. Gerb. švietimo vadovas yra 
labai susirūpinęs lietuvių kalbos iš
laikymu, kursų prie universitetų or
ganizavimu bei mokyklų tinklo pra
plėtimu. Tai labai sunkus bet gyvy
biniai reikalingas darbas.

Atstovais į Pasaulio Lietuvių 
Seimą buvo išrinkti’.

dr. V.Doniela, prof. A.Kabaila, 
A.Balsys, J.Pelenauskas ir V.Neve- 
rauskas. Kandidatais liko V.Kazo
kas ir dr. V.Kiaušas.

•’ t-r ties, ieškoti riaū jų būdų if' naujų i
įdėjų savo tautinei egzistencijai 
išlaikyti. Negalime eikvoti savo jėgų 
ir savo išteklių savitarpio grum-ty- 
nėms arba gaišti laiką taikingame 
lūkuriavime kol tariami priešai pa
tys išnyks. Neišnykimui, o išsilaiky
mui turime dirbti ir gyventi, tam 
reikalinga aukšta moralė.

Baigdamas šias savo mintis noriu 
priminti dr A.Maceinos studiją: 
’’Busimoji mūsų veikla, jos kryptis, 
uždaviniai ir būdai” atspausdintą Į 
Laisvę, rugsėjo 1974 m. Gili įžvalga 
A.Maceinos minčių gali mums padė
ti susiorientuoti savo bendruomenės 
reikalus svarstant, o juos reikia 
svarstyti, jei norim išlikti ateinan
čiose kartose. Tiltų nepastatysime, 
jei vieni kitais nesidomėsime, nuo
širdžiai ir atvirai nesikalbėsime. Di
delė klaida būtų norėti kad vienas iš 
mūsų nusilptų ar sunyktų. Visi 
mums reikalingi, todėl su kiekvienu 
raskime kalbą ir kiekvienu įdomau- 
kimės.

A.Mauragis

cija. Tai bus įmanoma tik su Jūsų 
pagalba ir kantriu bendradarbia
vimu.

Jeigu turėtumėte siūlymų ar pa
stabų arba jei turite kokių sąlygų 
mums, malonėkite kiek galint grei
čiau pranešti. Stengsimės, kiek są
lygos ir laikas leis, prisitaikyti.
Su pagarba,

Romas Sakadolskis

KlTos koordinatorius
7729 Brookville Rd. Chevy Chase, 
Md. 20015 U.S.A.

RAKETA PRASKRIDO JUPITERĮ
Gruodžio mėn. 3 d. J.A.V. raketa 

Pioneer II praskrido 42.800 km. 
atstume pro Jupiterio planetą. 
Raketos instrumentai atliko eilę 
tyrimų ir padarė televizijos nuo
traukų, kurias perdavė į žemę. 
Tyrimai ir nuotraukos patvirtino 
duomenis, kuriuos buvo atsiuntęs 
prieš metus laiko praskridęs Ju
piterį 132.000 km. atstume Pioneer 
10.

Pioneer 11, praskridęs Jupiterį, 
toliau keliauja Saturno planetos 
kryptimi. Jei viskas eis sėkmingai, 
Pioneer 11 praskridimas pro 
Saturną įvyks 1979 m.

Australijos Lietuvių Fondo 
valdybon pririnkti:
Jonas Meiliūnas ir dr. Zdanavičius. 
Kandidatais liko B.Vanagas ir 
V. Jakutis.

Svarstant einamuosius reikalus 
Algis Šimkus pranešė apie naujos 
valdybos pareigų pasiskirstymą ir 
susitarimą su Vincu Kazoku dėl MP 
redegavimo. Vincą Kazoką čia pri
statyti nereikia, nes jis mums vi
siems gerai žinomas, ilgus metus 
redagavęs MP, o reikia palinkėti 
jam sėkmės šiam svarbiame ir sun
kiame darbe.

Suvažiavimas priėmė visą eilę 
sveikinimų ir rezoliucijų, kurios bus 
paskelbtos MP vėliau.

Reikia pasakyti, kad ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimas praėjo ra
mioje ir darbingoje nuotaikoje. Ne 
visi klausimai buvo pilnai išspręsti ir 
apsvarstyti, kai kurie pasiliko atviri, 
juos teks spręsti pačiam gyvenimui. 
Džiugu yra pasveikinti ir Krašto 
Valdybą, kuri yra atjaunėjusi, ener
gijos ir geros valios pilna, taip pat ir 
melbourniškius pirmą kartą savo 
mieste turinčius Krašto Valdybą.

am
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AUSTRALUOS LIETUVIU DIENOS G.Kazokienė.

LIETUVIU DAILĖS PARODA
Ir šios Lietuvių Dienos buvo pra

dėtos Lietuvių Meno paroda. Ją ati
darė australas skulptorius Max 
Lyle, Pietų Australijos Meno Mo
kyklos lektorius. Po jo žodį tarė 
svečias iš Amerikos kompozitorius 
Bronius Budriūnas. Gausus parodos 
atidaryme dalyvių skaičius vos tilpo 
pačioje galerijoje. Max Lyle pasi
džiaugė susidomėjusių dailės paroda 
skaičiumi ir iš jų tikėjosi atitin
kamos menininkams paramos - iš
statytieji darbai būsią išpirkti.

Parodoje dalyvavo dvylika iškilių 
mūsų menininkų, nors kviestų buvo 
ir daugiau. Kataloge suregistruoti 
tik 43 eksponuoti darbai, bet iš tik
rųjų jų buvo net dvigubai daugiau, 
kadangi skulptorius - keramikas 
V.Jurevičius paliko lietuvių parodai 
beveik visus toje pačioje galerijoje 
išstatytus savo darbus spalio mėnesį 
turėtoje parodoje.

Bendras parodoj išstatytų kūrinių 
vaizdas yra jaunas, veržlus ir įvai
riaspalvis. Tradicinio stiliaus darbų 
beveik visai nesimatė, nebuvo nė 
vieno realistinio darbo, peisažo ar 
bent kokių paveikslų, turinčių at
pažįstamų formų. Net ir keramikoje 
V.Jurevičius įsiveržė į fantastinę 
sritį, stebindamas žiūrovus savo są
mojum, aklinai uždarytom vazom, 
užbaigtom įžulniom plokštumom ar 
tai įtvirtintom lėkštėm su kiauši
niais. Daug netikėtų efektų iššaukia 
gumbai ir iškilimai, kyšą netikėtose 
vietose, sukurdami neregėtas 
formas ir išvesdami jo keramiškus 
darbus į skulptūrinę plotmę. Ne
gailėjo V.Jurevičius parodyti pa
kankamai ir paprastų, utilitarinių 
darbų, kaip vazų, ąsočių, lėkščių ir 
pan. Visi jie turi šviežią glazūrą ir 
didelį išradingumą tekstūroje.

Jolantos Janavičienės išstatyti 
trys darbai skiriasi savo nepaju
dinamu solidumu ir saugia tradicija.

Abstraktinė skulptūra buvo at
stovaujama Ievos Pocienės, Aurimo 
Dumčiaus ir Vyto Kapočiūno.

Ieva Pocienė parodė du metali
nius darbus: vieną lituoto metalo, 
antrą lietą biologinę formą. Jie abu 
lyg ir nedasaką, lyg tyčia laiką pa
siryžimą ateičiai.

Aurimas Dumčius išstatė irgi du 
skulptūrinius darbus - metalą ir ak
menį. Tai patys pirmieji jauno me
nininko darbai lietuvių parodose. 
Metalinė juoda skulptūra trykšta 
jėga ir veržlumu, formų ritmika, 
drąsi ir su plačiu mostu. Net ir pa
krikštyta drąsiai - ’’Beplaukė mo
teris”. (Lady with no hair). Jo balta 
akmeninė skulptūra atskleidžia kitą, 
subtylų skulptoriaus aspektą 
nenustelbdama tačiau jaunystės 
gaivališkumo. Aurimas Dumčius - 
daug žadantis menininkas.

Tačiau parodos pagrindą sudaro 
tapyba ir piešiniai.

Eva Kubbos reprezentuojasi 
dviem darbais: abu kupini vilio
jančios emocijos, sodriomis spalvo
mis gundo žiūrovą, negalintį prie
šintis jos burtams.

Priešingai Henrikas Šalkauskas: 
jis apgalvotai, apsvarstytai, labai 
taupiai išmūrina tvirtą plokštumą, 
šykščiai užlašina lašą, operuoja tonų 
ir architektonikos jautrumu sukur
damas monumentalinį kūrinį net ir 
mažame formate.

Leonas Urbonas šį kartą parodo 
save iš dviejų aspektų: discipli
nuotą, logišką, pajėgų veikti į 
žiūrovą modifikacijų gausybės jėga. 
Tai ’’Past ir Present”. Kiti du darbai 
atskleidžia Urboną iš stipraus emo
cingo komplekso aspekto, tokį, kokį 
mes seniai pažįstame. Tai 
nesulaikomo pasąmonės krūvio iš
sikrovimas, lyg vulkaninis prasi
veržimas spalvų ir judesio kombi
nacijose.

Džiugu pagaliau buvo pamatyti 
Adolfą Vaičaitį. Jo trys darbai su
daro lyg ir ciklą formato, spalvų ir 
tematikos atžvilgiu. Spalvų kolo
ritas sąmoningai prislopintas, 
kontrastuojamas su gyva judesių 
ritmika, intensyvios vietos 
išbalansuotos pauzėmis prityrusia 
kompozitoriaus ranka. Nuosaikus, 
tikras estetas.

Adomas Vingis piausto spalvotas 
formas vienodai stipria jėga. Jo

PO DAUGEL METŲ
0 jeigu kartais, po daugel metų 
Sueisim vėl, mieli draugai, 
Tai mūsų gretos jau bus praretę 
Ir pasikeitę mūs veidai.

Taip rašė mūsų poetas Jonas Ais
tis savo jaunystės metais. Ar pa
galvojo jis tada, kad tie mūsų ”po 
daugel metų” susitikimai vyks viso 
pasaulio kampuose, kad jie bus kur 
kas daugiau, negu pasikeitusių vei
dų stebėjimas, daugiau negu gražių 
jaunystės dienų prisiminimas, kad 
tų susitikimų teikiamas džiaugsmas 
bus kartu ir negrįžtamai į amžinybę 
nuriedėjusio praradimo skausmas.

Jau trečdalis šimtmečio praėjo 
nuo to laiko, kai mes buvome pri
versti išsiskirti. Didžiausių civili
zacijos laimėjimų amžiuje, lyg tuos 
laimėjimus siekdamas nukon
kuruoti, žmogaus brutalumas iš
blaškė mus į visus keturis vėjus. 
Beveik nė vieno krašto nepra
keliausime, nesutikę lietuvio su juo 
nepasikalbėję, nepasiguodę,
nepasidaliję vargais bei rūpesčiais. 
Ir tai atsitiko su mūsų , palyginti, 
nedidelės, tik laisvo ir ramaus 
gyvenimo tetrokštančios, lietuvių 
tautos vaikais.

Gal po šimto ar daugiau metų 
pasaulio istorijos mokslo žymūnai 
bei kiti žmonijos gyvenimo anali
tikai ir sugebės išaiškinti, kodėl taip 
jais mūsų laikais atsitiko, bet tiems 
dabartiniams laikams tai neturės 
bet kokios reikšmės ir niekas, nie
kada neatitaisys mūsų tautai pada
rytų skriaudų.Sis modernus dvide
šimtojo amžiaus tarpsnis liks pačiu 
skaudžiausiu mūsų istorijos laiko
tarpiu, jeigu ateitis, apsaugok Auk
ščiausias, neatneš mums dar skau
desnių.

darbus charakterizuoja spalvų ir 
formų vienodas intensyvumas. La
bai dekoratyvus ir išsiskiriantis.

Leonas Žygas priešingai - džiau
giasi kuo mažiausiu, kuo kukliausiu 
brūkšneliu. Jis vienintelis atstovavo 
’’minimalinį” meną. Mes irgi džiau
gėmės su juo atradę tą paprastą 
paprasčiausią grožį: grožį dėmės ant 
baltos drobės, grožį plonos linijos, 
skambantį jo baltoj sinfonijoj.

Aldona Zakarauskaitė eksponavo 
neįvardintus kolažus. Tai nuotai
kingos masinės scenos, skoningai 
sukomponuotos. Atskiros figūros 
prityrusiai pajungtos didesniam 
vienetui, kurie sudaro įtikinančią 
visumą.

Visi minėtieji tapytojai repre
zentuoja vienokiu ar kitokiu būdu 
gryną formalinį meną. Tačiau di
džiausia parodos staigmena buvo 
pati jauniausioji menininkų karta, 
šiuo atveju visi adelaidiškiai: Ro
semary Aliukonis, Vytas Kapo- 
čiūnas ir Vytas Šerelis. Jie atsisakė 
formalistinio meno atitrauktinumo 
ir pasinėrė į filosofinių bei psi
chologinių problemų sprendimą. 
Nors ir kaip paradoksiškai skamba, 
bet atrodo, kad jaunieji menininkai 
yra mūsų sunkioji artilerija. Jie 
verčia žiūrovą ne tik žavėtis; jie 
verčia jį ir pagalvoti.
Rosemary Aliukonis, puiki piešėja, 

savo dviem darbais lyg ir atskleidžia 
žmogaus tuštybę. ’’Tautos Himne 
(National Anthem) ji vienintele fi
gūra simbolizuoja tautą, kurios ge
ležinė galva vainikuota kalinio ka
rūna, o širdis varva tirpstančiais 
valgomais ledais... Jos jėga yra sa
tyra, dailiai sujungta su jumoru.

Bet praeities mes nebesugražin- 
sim ir jos nebepakeisim, tad apie ją 
mums teverta rūpintis tik tiek, kiek 
jos supratimas, analizė ir vertinimas 
gali duoti naudos ateičiai. Todėl ir 
mano šios dienos žodis, skirtas tam 
”po daugel metų” susitikimui, bus 
gal ir šiek tiek rizikinga įžvalga 
pirmyn, daugiau remiantis dabarti
mi, prisimenant tik kelis labai dar 
netolimos praeities pavyzdžius.

IŠEIVIJOS PRASMĖ IR TIKSLAI

Paprastai galvojant į tuos klau
simus atsakymai irgi yra labai pa
prasti ir lengvai surandami. Dėl jų 
net galvoti nebereikia, nes jie yra 
nusakyti Lietuvių Chartoje, 
kiekvieno krašto Lietuvių Bendruo
menės įstatuose, daug kartų kartoti

Vytautas Kapočiūnas, reprezen
tuojamas net šešiais darbai, spren
džia pagrindinę gyvenimo ir mirties 
problemą. Stiprus piešėjas, bet pir
mučiausia filosofas, neieškąs jokių 
efektų, bet norįs išreikšti gyvenimo 
rimtį, gyvenimo prasmės klausimą. 
Jis naudojasi paprasčiausiais sim
boliškais vaizdais: avių kirpimas 
kažkieno rankomis, gaidžio ir anties 
likimas virėjo peilio ašmenims švy
truojant, gyvenimo ciklas 
sugretinant kretančio senelio ir kū
dikio veidus. Atpasakojime tai gali 
nuskambėti pigia gaida, bet Kapo
čiūnas savo darbuose yra toli nuo 
pavojaus, nes turi prigimtą paju
timą sugestyviai pasakyti daugiau, 
negu parodyti. Jo vienintelė 
skulptūra ’’Kalinys” gerai nusako 
menininko paskirtį kur žmogus ko
voja su nematomais, bet tikrais 
varžtais.

Vytautas Šerelis - supernatura- 
listas, gana giminingas Kapočiūnui. 
Jo problemos kiek mažesnės - tai 
jėgos ir silpnumo motyvai. Dvie
juose aliejiniuose darbuose ir vie
name piešiny jis naudoja labai 
kruopščią ir precizišką techniką, 
beveik miniatiūrinį teptuko ar pieš
tuko brūkšnį.

Visa paroda buvo lyg turtinga 
puota: galėjai mėgautis daugybe 
skanėstų - kaskart vis naujais ir 
šviežiais.

Didelis ačiū visiems menininkams 
už jų gerą valią sutinkant pasidalinti 
savo laimėjimais su eiliniais žiūro
vais, ačiū organizatoriams už jų įdė
tas pastangas, ypatingas ačiū Ly- 
dijai Pocienei, kuri pajėgė viską sai
kingai suderinti ir visus suvesti į 
jaukią Lidums galeriją Adelaidėje. 
Gaila, šios parodos atidarytojo 
skulptoriaus Max Lyle viltys pa
rodos atidarymo metu nepasiteisino: 
tebuvo parduota vos pora darbų.

P.L.B—NĖS P—KO B.NAINIO 
KALBA PASAKYTA ALB 
KRAŠTO TARYBOS
SUVAŽIAVIME ADELAIDĖJE 

įvairiose kalbose, spaudoje ir kiek
viena kita pasitaikiusia proga. Jie 
yra: padėti tautai išsikovoti sau 
laisvę ir valstybinę nepriklausomy
bę ir išeivijoje išlaikyti lietuvybę. 
Tačiau juo daugiau į juos mes gi- 
linamės, tuo jie mums darosi komp- 
likuotesni, neaiškūs, neapibrėžiami 
bet kokiomis formulėmis, o kartais 
mums rodosi, kad jie yra net visai 
nerealūs. Lengviau dar vis randame 
atsakymą į pirmą klausimą, būtent 
nepriklausomybės atstatymą, nors 
ir čia dėl metodų gerokai pasi- 
ginč;ijam. Bet dėl paties tikslo mes 
tarp savęs neišsiskiriam, tebesame 
labai vieningi, sutariam ir taip kaip 
išeivija, taip ir visa iki vieno lietuvių 
tauta, siekiam Lietuvai laisvės ir 
valstybinės nepriklausomybės. Ir 
šiuo laiku nesprendžiam , užtat labai 
gerai darom, kad nekalbam apie bū
simos Lietuvos valdymosi formas, 
valstybių federacijas, sąjungas ir 
visus kitus panašius dalykus, nes 
suprantam, kad tuos klausimus iš
spręs pati tauta savo pačios žemėje, 
savo pačios vaikų laisvu apsispren
dimu, kai tokiam apsisprendimui at
siras galimybių.

Lietuvybės išlaikymo problemų 
sprendimai jau yra labai kompli
kuoti ir sunkūs. Vos pradėję šį klau
simą narplioti, vietoj atsakymo mes 
pristatome dar daugiau klausimų: 
kas iš viso yra tas lietuvybės iš
laikymas, koks turi būti tas lietuviu 
išlaikytas lietuvis? Ar tik lietuvių 
kalba jis teturi kalbėti, ar valia lie
tuviu būti ir lietuvių kalbos jau ne
bemokant? Koks santykis turi būti, 
sakykim, tarp jau tik angliškai ir jau
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Kiti apie mus

Kartais žydai pasaulyje skelbia 
melagingas žinias, esą lietuviai 
kenkę žydams nacių okupacijos lai
kais. Paskiri atvejai jokiu būdu ne
gali būti taikomi visai tautai.

Priešingai, lietuviai gali ir turi 
pasakyti daug ir labai karčios tiesos 
apie daugelio žydų pataikavimą ru- 
sams-komunistams jų okupacijos 
metu Lietuvoje. Dėl žydų išdavysčių 
daugybė lietuvių labai žiauriai nu
kentėjo, įskaitytinai kankinių mir
tis. Nežiūrint tokio piktybinio žy
dų elgesio lietuvių atžvilgiu, vistiek 
lietuviai labai ir labai daug padėjo 
žydams jų nelaimės laikais: Vokie
tijos nacių okupacijos laikotarpiu II 
Pasaulio karo metu. Tada lietuviai 
rizikuodami savo gyvybe, iš nacių 
mirties varžtų išgelbėjo labai daug 
žydų. Kiek lietuvių išgelbėjo žydai 
vjenos ar kitos Lietuvos okupacijos 
metais?.

Net rusų-komunistų okupacijos 
laiku lietuviai parodė ir parodo labai 
daug draugiškumo ir supratimo žy
dams, pastariesiems pakliuvus į ne
laimę.

Vienas ryškiausių pavyzdžių-žydų 
veikėjos, 30 m. Silvia I.Zalmanson 
įspūdžiai duoti amerikiečių spaudai. 
“Los Angeles Times” 1974 lapkričio 
20 d. laidoje paskelbė Murray See
ger straipsnį antrašte “From Prison 
Camp to Capitol Hill. Soviet Jewish 
Heroine Offers Her Thanks”.

Silvia I.Zalmansienė vadinama 
žydų heroje, nes, be kitko, ji bandė, 
su kitais 1970 metais lėktuvu pa
sprukti iš Leningrado į Skandi- 
naviją.Už tą bandymą jos vyras ir 
lakūnas gavo mirties sprendimą, o ji 
10 metų koncentracijos griovynės 
(stovyklos). Čia galime numanyti, 
kas lauktų Bražinskų, jei juos rus- 
kiai sugriebtų.

Po keturių metų neįtikėtinų kan
čių rusų koncentracijos lizduose, ji 
buvo paleista, nes dėl jos paleidimo 
labai daug kovojo žydai ir kiti 
Amerikoje.

Spaudai ji pasakojo, kad ji, ka
linama šiaurinėje Rusijoje (turbūt 
Sibire), prarasdavo viltį ištverti, nes 
šaltis siekdavo 40 laipsnių žemiau 
nuliaus (turbūt Celsijaus), nebuvo 
jokio šildymo, o skylė langui nebuvo 
net popieriaus lapu pridengta. 
Gindamosi nuo gyvo sušalimo, ji 
nuolatos vaikščiojo po trijų su puse 
žingsnių tarpelį,

Laikraštyje rašoma, ji koncentra
cijos lizduose sutiko daug politinių 
kalinių iš Lietuvos ir Ukrainos, pa
tvirtinant daugelį pranešimų apie 
tuose kraštuose stiprų tautinį jaus
mą. Rašoma, kad lietuviai jaunuoliai 
buvo nuostabiai puikūs, drąsūs ir 
malonūs, jie daugiau, nei kas kitas, 
suprato žydų vargus. Angliškai taip 
atspausdinta minėtame laikraštyje:

’’The Lithuanian youths are won
derful, courageous and generous”, 
she recalled ’’They understand be
tter than others our Jewish problem 
since they - the lithuanians, too - are 
a small people like us fighting for 
national freedom and resisting the 
Russian giant”.

Malonu, kad žydų veikėja, vadi
nama heroje, taip gražiai atsiliepia 
apie lietuvius. Todėl lietuviams rei
kėtų su ja pasikalbėti ir išgauti 
daugiau žinių apie lietuvius.

P.Titnagas

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MUSŲ PASTOGĘ

PADĖKA
A.A.Mūsų broliui Dr. B.Matulioniui mirus, pareiškusiems 
užuojautą žodžiu, raštu ir per spaudą, visiems nuoširdus ačiū.

A.Miniotienė ir V.Kuncaitienė

St.Kovalskį prisimenant
Stepo Kovalskio šeimos narių ir 

artimiausių draugų ratelis susirinkę 
prie paminklinio ąžuolo išaugusio 
virš Stepo Kovalskio pelenų, pami
nėjo jo dešimtmetį.

Šia proga vertėtų ir visai Austra
lijos lietuvių bendruomenei prisi
minti Stepą Kovalskį, nes jis yra 
palikęs žymius pėdsakus ALB ad
ministraciniame ir kultūriniame gy
venime.

Stepas Kovalskis vadovavęs 
1957-58 m. Krašto Valdybai 
nusmaigė pagrindines kultūrinei 
veiklai plėsti gaires, davusias užuo
mazgą Kr.Kultūros Tarybai, o taip 
pat pramačiusias didžiuosius lietu
vių kultūrinius
susibūrimus-Lietuvių Dienas. Jis 
būdamas teisininkas ištisai per
tvarkė ALB statutą, kuris buvo 
priimtas Kr.Tarybos atstovų suva
žiavime. Tame pertvarkytame sta
tute ir buvo įremta Kr.Kultūros Ta
ryba ir nusakyti jos uždaviniai. Sta
tute buvo įvestas ir Australijos lie
tuvio mokestis, kuris iki šiol liko pa
grindinės lėšos ALB administra
ciniams ir kultūriniams reikalams.

1960 m. Kr.Tarybos atstovų su
važiavime Stepas Kovalskis skaitė 
paskaitą:- ’’Mūsų kultūrinės veiklos 
apimtis ir jos ateities galimybės”. 
Šioje giliai išmąstytoje paskaitoje 

jis patiekė ALB kultūrinės veiklos 
planą, ragindamas žvelgti nemažiau 
kaip vieną dešimtmetį į priekį.

Sydnėjaus ir Canberros lietuviai, 
kurie arčiau turėjo progos Stepą 
Kovalskį pažinti, jį. prisimena kaip 
tylią, aukštos erudicijos asmenybę. 
Tiesa, dėl silpnos sveikatos ir sunkių 
gyvenimo sąlygų jis nebuvo labai 
dažnas svečias lietuviškuose paren
gimuose, tačiau visi girdėję jo pas
kaitas bei dalyvavę diskusijose, 
negalės pamiršti jo mintijimo 
gilumo bei originalumo ir iškalbos 
gyvumo.

Ir po dešimtmečio lenkiam 
galvas minėdami Stepo Kovalskio 
šviesią asmenybę.

Iz. Jonaitis

Bolivijoje (Pietų Amerikoje) gy
venąs pasaulyje plačiai pagarsėjęs 
lietuvis dailininkas Jonas Rimša 
buvo iškilmingai pagerbtas ir jam 
suteiktas garbės profesoriaus ti
tulas už nuopelnus Bolivijai iškeliant 
jos tautinį meną. Dail. J.Rimša dar 
1949 m. buvo Bolivijos vyriausybės 
pagerbtas suteikiant jam Bolivijos 
garbės piliečio titulą ir apdovanotas 
Kondoro ordenu. J.Rimšos kūriniai 
laikomi valstybės globoje ir negali 
būti išvežti už Bolivijos ribų. Dail. 
J.Rimšai šiuo metu 72 metai.
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tik ispaniškai, portugališkai ar tik 
lietuviškai tekalbančių lietuvių, 
koks tų visų lietuvių santykis turi 
būti su tik lietuviškai tebekalban
čiais lietuviais Lietuvoje. Kokia 
kalba jiems turi būti ruošiama li
teratūra, leidžiama spauda?

Preiš ketvirtį šimtmečio tokiais 
klausimais mes nesidomėjom, bet 
dabar jie patys stipriai beldžiasi į 
mūsų duris ir kelia dar daugiau 
klausimų. Ar turime mes į tuos 
klausimus kokį nors atsakymą, ir ar 
iš viso mes bandėme rimtai juos pa
nagrinėti? Taip prie reikalų einant, 
nesunkiai galime suvokti, kokie 
sunkūs iš tikro yra keliai į mūsų 
tikslus ir kaip lengvai mes galime 
pasimesti tų tikslų sąvokose ir ar ži
nom kur iš tikro glūdi išeivijos vaid
mens prasmė?

JĖGOS IR JŲ PANAUDOJIMAS

Šios temos trumpa analizė yra iš
spausdinta Pasaulio Lietuvio 66 nu
mery, todėl jos ir nekartosiu, bet 
mėginsiu prisiminti tik kai kurias 
jos išvadas. Statistika rodo, kad 
laisvame pasaulyje dar mes galime 
priskaityti apie pusę milijono lie
tuvių. Pereitame Šiaurės Amerikos 
ir Kanados lietuvių mokslininkų su
važiavime Čikagoje, aptariant ak
tyvias išeivijos jėgas ir aktyviais 
laikant tuos, kurie prenumeruoja 
bent vieną lietuvišką perijodinį 
leidinį, nors daugiau ir nieko nedaro, 
buvo nustatyta, kad abiejuose tuose 
kraštuose tokių lietuvių rastume ne 
daugiau 20.000. Pridėkim dar apie 
dešimtį tūkstančių iš viso kito lais
vojo pasaulio, laikraščių prenume
ratos kriterijum matuojant, aktyvių 
lietuvių turėsim kaž kur apie tris
dešimt tūkstančių. Bet ar laikraščių 
prenumeratorius jau galime laikyti
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dirbančiais, nors jie tuos laikraščius 
retkarčiais ir paskaitytų. 
Suprantant darbą tikrąją to žodžio 
prasme, mano statistika rodo, kad 
nuoširdžiai išeivijos darbo laukuose 
plušančių nebus daugiau, kaip kokie 
penki ar šeši tūkstančiai. Tai būtų ir 
viskas. Žinoma, verta tuoj paste
bėti, kad dirbančius skaičiuojant, 
pirmiausia reikėtų apibrėžti dirban
čiojo sąvoką.

Jeigu mes pažiūrėsim, ką mes su 
tais keliais tūkstančiais dirbančiųjų 
padarome, tai tikrai turėsime nu
stebti. Ypač gausūs savo darbais 
esame kultūriniame sektoriuje, 
jeigu ir ne kokybiškai, tai bent kie
kybiškai. Juk dar ir šiandien iš
leidžiame virš šimtinės laikraščių, 
žurnalų ir kitų perijodinių leidinių, 
iš kurių net du dienraščius, kas 
metai išspausdiname taip pat apie 
šimtą knygų, suruošiame dainų ir 
tautinių šokių šventes, kas metai į- 
vyksta po kelias dešimtis dailės pa
rodų, po kelias dešimtis chorų ir so
listų koncertų, po kelioliką įvairių 
organizacijų suvažiavimų, kongresų, 
seimų. Australijoj ir Kanadoj vyks
ta skaitlingos ir turtingos Lietuvių 
Dienos, turime eilę jaunimo sto
vyklų, sportinių įvykių, ryški yra ir 
mūsų profesijonalų veikla. Pasku
tiniu metu teko džiaugtis ir 
jaunesnės mūsų kartos 
pasirodymais lietuviškos visuome
nės baruose, Lietuvių Bendruome
nės prieglobsty suorganizavusius 
net du našius mokslo ir kūrybos 
simpoziumus ir aktyviu įsijungimu į 
Baltijos Studijų Draugiją bei Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kongresais. 
Tarpe čia paminėtos ir nepaminėtos 
gausios mūsų kultūrinės veiklos, 
mes galime didžiuotis dviem tikrai 
vertais dėmesio laimijimais: litua

nistinių mokyklų tinklu ir šį rudenį 
užbaigtu milijoniniu fondu. Ar čia 
išvardinti jau nėra dideli darbai? Ir 
dar didesni jie pasirodys, jei at- 
kreipsim dėmesį, kad daugumoje jie 
buvo ir tebėra atliekami to nedidelio 
darbininkų ratelio tik atliekamu nuo 
duonai pelnyti skirto darbo laiku. 
Nors politiniame sektoriuje tokių 
didelių darbų atlikti nepajėgėme, ir 
tai tik dėl savo pačių didelių klaidų, 
bet vistik šį tą esame padarę ir ten. 
Stiprėjantis Bendruomenės į tą dar
bą įsijungimas, ateičiai žada ma
žesnius rezultatus.

PASIEKTI REZULTAI

Tačiau ši mus imponuojanti sta
tistika dar ne viską pasako, nes tų 
visų mūsų pastangų rezultatai nėra 
taip geri, kaip jie atrodo skaičiuose. 
Nors turime organizuotą švietimo 
tinklą ir šiuo metu išeivijoje veikia 
per 70 lituanistinių mokyklų, tačiau 
nei jų darbo sąlygos, nei mokymo 
priemonės, nei pats mokomasis per
sonalas neatitinka šių dienų mo
derniems reikalavimams. Ne visas 
mūsų mokyklinio amžiaus jaunimas 
turi sąlygas tas mokyklas lankyti, o 
jas lankantis vis mažiau ir mažiau 
lietuvių kalbos iš namų beatsineša. 
Pasitaiko, kad lituanistinę mokyklą 
baigęs lietuviukas, nemoka lietu
viškai nei rašyti, nei skaityti. Jau
nimo organizacijoms vadovus jau 
renkame ne pagal jų tinkamumą va
dovauti, bet pagal lietuvių kalbos 
mokėjimą. Laikraščių redaktoriais 
ieškome į pensijas išėjusių žmonių, 
nes neturime lėšų mokėti jaunes
niems bent minimalią pragyvenimui 
reikalingą algą. Skurdesni darosi ir 

kiti mūsų leidiniai, nes jiems ruošti 
pritrūkstame profesiniai pasiruošu
sių žmonių. Kasmet didėja mūsų 
organizacijų narių amžiaus vidurkis, 
ir daugeliui organizacijų jau vado
vauja , pensijos amžių peržengę 
žmonės. Ypač tai ryšku mūsų po
litiniame sektoriuje, ir tai yra pa
stebėję svetimtaučiai. Viena Čika
gos televizijos stotis, 
pranešinėdama apie Čikagos lietu
vių demonstraciją prieš Australijos 
vyriausybę, šiai pripažinus Pabal- 
tijos valstybių okupaciją, rado rei
kalo pastebėi, kad demonstrantų 
amžiaus vidurkis buvo 55 metai. O 
prieš porą mėnesių įvykusiame Či
kagoje Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavime amžiaus vidurkis buvo 
gal net virš 60 metų. Amerikoje 
organizacijų susirinkimuose jaunų 
veidų jau ieškome su žiburiu. Gi 
mūsų Diplomatinės tarnybos pats 
jauniausias narys neseniai atšventė 
65 metų jubiliejų.

Prie visų tų mūsų nekontroliuo
jamų natūralaus išeiviško gyvenimo 
neigiamų reiškinių, problemų pri
dedame dar mes patys. Nuo pat mū
sų išeivijos pradžios mes nuolat ve
dame tarpusavio kivirčus. Ginčijo
mės dėl Diplomatijos Šefo siantykių 
su VLIKu, barėmės besikurdami 
naujose tėvynėse, aštriai kirtomės 
dėl ryšių su okupuotos Lietuvos lie
tuviais, o dabar, ypač Amerikoje, 
tarp savęs karą veda politiniai 
veiksniai ir Bendruomenė. Vykdy
dami įvairius uždavinius, esame pa
darę ir esminių klaidų, iš kurių pati 
žymiausia būtų kultūrinės veiklos 
nuvertinimas politinės veiklos sąs
kaitom

KAS LAUKIA MŪSŲ ATEITY?

Ši analizė mums gal nieko naujo ir 
nepasako, nes ji patvirtina tik mums 
visiems žinomą faktą, kad, nežiūrint
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Pradžiai pora datų iš Lietuvių 
enciklopedijos ( XVIII, p. 139):-

Sųkaįctuvininkas Jonas Meiliūnas 
gimė 1909 m. gruodžio 5 d. Kaupuo
se, Vaškų valse., Biržų apskr. Baigęs 
’’Aušros” gimnaziją Kaune (1928), 
agronomijos mokslus ėjo Dotnuvos 
Žemės Ūkio akademijoje (1928 - 
1933). Studentu būdamas priklausė 
Jaunosios Lietuvos korporacijai, 
dalyvavo studentų įvairiose draugi
jose, buvo Studentų atstovybės pir
mininku.

Baigęs akademiją dirbo rajono 
agronomu ( 1933-37), jaunųjų ūki
ninkų ratelių inspektoriumi 
(1933-37), Žemės ūkio rūmų vice-di- 
rektoriumi, taip pat įvairių organi
zacijų valdybų nariu ar pirmininku 
(1937-40).

Vokiečių okupacijos metais, grį
žęs į Žemės ūkio rūmus, buvo jų di
rektoriumi (1941-1942). .vėliau, oku
pacinei valdžiai šią instituciją saviš
kai pertvarkius, vadovavo žemės 
ūkio švietimo darbui, turėdamas sa
vo žinioje žemės ūkio mokyklas ir

JONUI IV IDilLIŪNUI 65 METAI

jaunųjų ūkininkų organizaciją 
(1942-1944).

Gręsiant antrajai rusų okupacijai, 
1944 metais pasitraukė į Austriją, 
kur vadovavo lietuvių komitetui, 
Lietuvos raudonojo kryžiaus sky
riui.

Šie keli faktai iš gyvenimo Lietu
voje ir Austrijoje rodo Joną Meiliū
ną turintį sugebėjimų dirbti orga
nizacinį darbą, gabumų vadovauti.

Atvykimas Australijon (1949), 
kaip ir kitiems tautiečiams, reiškė 
naują gyvenimo tarpsnį. Jono Mei
liūno būtasis suaugimas su savos 
tautos interesais bei siekimais likosi 
perkeltas į tamprų santykiavimą su 
savais tautiečiais šiame krašte.

Jis veikliai įsijungė lietuvių bend- 
ruomenėn, kuri, organizaciniai susi
tvarkiusi, apėmė įvairias lietuviško
jo gyvenimo apraiškas. Taip pat dė
josi prie nepaliaujamų pastangų sa
vos tautos laisvei atgauti.

Besiformuojanti bendruomenė 
buvo reikli savo nariams, taip pat ir 
mūsų sukaktuvininkui. 
Reiktų,manau, pažymėti, kad Jonas 
Meiliūnas galėjo rasti laiko ne tik 
savo šeimai, bet ir bendruomeniš
kajam darbui vien dėl to, kad jo 
žmona, Sofija, suvokė savo vyro vi
suomeninės veiklos svarbą tautiečių 
naudai. Išaugino juodu du sūnų: Jo
ną ir Jurgį. Abu jaunuoliai gyvai 
dalyvauja lietuviškame gyvenime. 
Pirmasis, be to, yra ir mokytojas 
Viktorijos švietimo departamento 
žinioje esamuose Lietuvių kalbos 
kursuose.

Lietuvoje įgytas patyrimas, be
bendraujant su profesijos kolegomis 
bei artimi ryšiai su Lietuvos žmo
gumi, aktyvus dalyvavimas įvairių 
organizacijų vadovybėse, taip pat ir 

išugdytas platesnis požvilgis į socia
linio bei ūkinio pobūdžio reiškinius - 
visa tai pravertė svetimoje šalyje: 
Jonas Meiliūnas savo mintimis, na
šia veikla yra nuoširdus tautietis, 
pozityvus lietuviškosios bendruo
menės narys.

Tokį jį pažįsta ne vien melbour- 
niškiai, bet ir, sakyčiau, visa Aus
tralijos lietuvių bendruomenė, kai 
kokie svarbūs reikalai gvildenami 
ALB Krašto tarybos suvažiavimuo
se, kuriuose jo dalyvaujama.

Jis yra ne vien malonaus elgesio 
bei reto takto žmogus, bet ir veiks
mo bei darbo vyras. Buvo jis 
Australijos lietuvių kultūros fondo 
valdyboje, dėjosi prie šios organiza
cijos reikšmingų darbų. Buvo jis ir 
Melbourno lietuvių klubo taryboje, 
įsigijusioje pirmuosius Lietuvių na
mus. Taip pat ir Melbourno apylin
kės valdyboje, jos pirmininkas.

Šiandieną Jonas Meiliūnas yra 
Australijos lietuvių fondo pirminin-

FAKTAI
LIETUVIŠKAS KALĖDAS Čika

gos mokslo ir pramonės muzėjuje 
bei kaikurių televizijos stočių laido
se garsino spalvotas 15 minučių fil
mas anglų kalba “A Christmas 
Dream”, rodytas ir Jaunimo Centro 
vakaronėje. Jj sukūrė Birutė Pūke- 
levičiūtė, talkon pasikvietusi: filmuo- 
toju — kun. Algimantą Kezį, SJ, 
dailininku — Jurgį Daugvilą, muzi
kinės dalies vadovais — Izabelę Mo- 
tekaitienę ir Manigirdą Motekaitį, 
režisore — Zitą Kevalaitytę-Visockie- 
nę, užrašų ir baigminių darbų tvar
kytoju — Paulių Jasiukonį, daininin
kais ir vaidintojais — 14 Čikagos lie
tuviukų.

kas, besirūpinąs lėšų telkimu tauti
nės kultūros apraiškoms remti, taip 
pat dalyvauja Viktorijos Baltų tary
boje, talkina kitiems.

Ką jis bedirbtų, kokias pareigas 
beeitų, savo darbu, sumanymu, pa
tarimu ar paslauga siekia lietuviš
kojo gyvenimo augimo, stiprėjimo - 
vykina lietuvio pareigą.

Kiek arčiau pažinodamas sukak
tuvininką, norėčiau dar pasakyti, 
kad jis savo veiksmus matuoja ar 
užsibrėžtų darbų eilę rikiuoja pagal 
tai,kiek jais dėdamasi prie tautinės 
sąmonės gilinimo šiame krašte, tau
tiečių bendravimo glaudinimo, tar- 
pusavės pagarbos bei pakantumo 
ugdymo. Tokį mastą taiko savo dar
bui, pagal jį vertina kitų veiklą.

Tikriausia, neapsiriksiu 
sakydamas, kad Jonas Meiliūnas 
turi daug bičiulių, nes gerbia kito 
asmens pažiūras, pripažįsta kitam 
teisę turėti savo nuomonę.

Šiuos kelis žodžius apie sukaktu
vininką baigiu linkėjimu, prie kurio, 
neabejoju, jungiasi ir kiti jo bičiuliai, 
pažįstami: ilgiausių metų Jonui!

V. Jakutis

BRITŲ ŽURNALAS “ARCHITEC
TURAL DIGEST” paskelbė Kęstučio 
P. žygo recenziją, supažindinančią 
skaitytojus su knyga “Sovietų archi
tektūra 1917-62: bibliografiniai šal
tiniai”. Tai pirmas lietuvio pasirody
mas šiame architektūriniuose sluogs- 
niuose įtakingame žurnale. K. P. žy- 
gas yra buvęs JAV Lietuvių Studen
tų Sąjungos pirmininkas, baigęs ar
chitektūros studijas, dabar Cornell 
universitete studijuojantis meno is
toriją. a.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS krašto valdyba pakvie
tė Klevelande gyvenančią sol. Aldo
ną Stempužienę gastrolių Australi
jos lietuvių kolonijose. Viešnia iš 
JAV Australijon atvyks ir gastroles 
pradės 1975 m. lapkričio mėnesį.

PO DAUGEL ...
visų mūsų pastangų, išeivijos veikla 
silpsta, iš darbo lauko išeinantieji 
pakaitalų nesulaukia, ir visuotinai 
riedam į pakalnę. Šitokį faktą kons
tatavus, mums visiems prieš akis 
stojasi rūpesčiai dėl ateities, arba, 
teisingiau pasakius, dėl ateinančių 
kartų ateities.

Kiekvienas iš mūsų sutiks, kad 
pasaulis šiandieną yra kitoks, negu 
jis buvo tuoj po antro pasaulinio 
karo, mūsų išeivijos pradžioje. Gy
venimas, žmonių galvosena, idėjos ir 
net labai aiškūs principai yra pa
sikeitę ne tik nuolat naujovių ieš- 
kančiuose demokr arti n i u o s e 
kraštuose, bet ir tokiose dikta
tūrose, kaip Sovietų Sąjunga. Kad 
nebūčiau klaidingai suprastas noriu 
pabrėšti, kad netikiu, jog Sovietų 
Rusija nors 1% būtų atsižadėjusi 
savo imperialistinių tikslų ir kad 
joje įsipilietinę komunizmo hierar- 
chai būtų atsižadėję minties suko- 
munistinti pasaulį. Kalbėdamas apie 
pasikeitimus Sovietų Sąjungoje, tu
riu minty pasikeitimus pačių pris
paustų žmonių tarpe, privertusius 
keisti taktiką ir metodus pačioje 
valdžioje. Sovietų Rusijoj vykstą 
pasikeitimai nėra kokia nors išimtis, 
nes pasikeitimai yra palietę visą 
žmoniją. Pro tuos visus pasikeitimus 
nepaliesti negalėjome praeiti nei 
mes. Gyvendami pasisklaidę po 
įvairius kraštus, esame įvairių vi
suomenių apsupti ir negalėjome iš
likti jų nepaveikti. Mums tik labai 
svarbu yra naujose situacijose rei
kiamai susiorientuoti ir sugebėti eiti 
su laiku. Šis mūsų sugebėjimas pri
sitaikyti prie laiko reikalavimų tu
rės labai didelės reikšmės mūsų 
ateities veikloje. Ir jau dabar mes 
negalime būti nepastebėję tų reiš
kinių, kurie nekartą yra išvedę mus 

iš pusiausvyros dėl to, kad at- 
silikome laiko tėkmėje ir matėme tik 
tokį okupuotos Lietuvos lietuvį, 
kokį palikome prieš trisdešimt metų 
ir patys elgėmės taip, lyg būtumėm 
trisdešimčia metų jaunesni, tebe- 
vaikščiotumėm Kauno ar Vilniaus 
gatvėse, dėvėdami net tas pačias 
kepures.

Kaip jau pastebėjau, viena iš mū
sų veiklos silpimo priežasčių yra 
pati gyvenamojo krašto aplinka, 
daugiausia veikianti į patį jauniausią 
mūsų atžalyną ir grobianti iš jo patį 
didžiausią lietuvybės turtą-lietuvių 
kalbą. Jei prie to dar pridėsim, taip 
pat dėl daugelio priežąščių, silps
tantį lituanistinį švietimą, maty
sime, koks sunkus yra šios prob
lemos sprendimas. Bet lituanistinis 
švietimas ir auklėjimas yra kaip tik 
visa mūsų ateities gyvybė, ir li
tuanistinių mokyklų tinklui išlaikyti 
mes neturime nieko pagailėti. Nei 
darbo, nei lėšų, nei kitos bet kokios 
aukos, kuri būtų reikalinga. Taip pat 
neturime pamiršti, kad lituanistinė 
mokykla nėra vien tik tėvų ir mo
kytojų, bet visos organizuotos ir ne- 
organizuotos Lietuvių 
Bendruomenės, visos visuomenės, 
parapijos, organizacijos ir visos 
kitos išeivijos reikalas. Ir niekada 
nepamirškime, kad su paskutinės li
tuanistinės mokyklos uždarymu, 
mums nieko kito neliks, kaip tik 
projektuoti paminklą ant lietuvių 
išeivijos kapo. Lituanistines mo
kyklas reikia gerinti, moderninti, jų 
tinklą plėsti, rasti jaunesnio moko
mo personalo, paruošti modernesnių 
priemonių.

Savo esme būdami išimtinai tik 
politinė emigracija, savo vadais lai
kėme tik politikus. Tarp kultūrinės 
ir politinės veiklų pastatėme Ber
lyno sieną, saugojančią kultūrinin
kus nuo politinės veiklos. Visas' lėšas 
siekėme mesti tik politiniams dar
bams, kultūros kūrėjus, darbuoto

jus ir jos nešėjus į platųjį pasaulį, 
palikdami savo pačių valiai ir li
kimui. Kad taip darydami klydome, 
šiandien liudija pats gyvenimas. Ką 
mes išliekančio ir vertingo laimė
jom, tai laimėjome tik kultūrinės 
veiklos dėka. Gi save nuo visuo
menės izoliavęs politinis sektorius 
jau tiek nusilpo, kad nesugebėjo nei 
kaip reikiant paprotestuoti prieš 
Australijos ir Naujosios Zelandijos 
vyriausybes, joms pripažinus Pa
baltijo valstybių aneksiją. Ir jeigu 
kas nors reikšmingo ir čia padaryta, 
buvo padaryta Lietuvių Bendruo
menės, ypač Australijoj, kuriai vis 
dar tebedraudžiama domėtis poli
tine veikla.

Iš visų tų problemų eilės mes ne
galime išjungti nei kartų plyšio, 
angliškai populiariai vadinamo ’’ge
neration gap” vardu. Jį mes pradė
jome pajusti maždaug prieš gerą 
dešimtmetį. Ir kaip tik dėl to plyšio 
yra atsiradęs mūsų veikloje tas pir
ma minėtas susenėjimas. O juk už 
mus jaunesnė karta, ar jau net pora 
kartų, ne tik kad užaugo, bet gerai 
išsimokslino ir tvirtai įsiskverbė į 
visą spektrą apimantį vietinį gy
venimą. Tuo pačiu metu, kai mūsų iš 
tėvynės atsivežtoji inteligentija, tik 
retu atveju galėjusi dirbti savo pa
sirinktose profesijose ir preversta 
duoną pelnytis fiziniu darbu, dėl to 
intelektualiniai silpnėjo, mūsų vai
kai, jau išeivijoje mokslus baigę ir 
tik savose profesijose tedirbą, in

telektualiniu mentalitetu kilo auk
štyn. Ir taip atsirado jau ne tik 
generacijų, bet ir intelektualinio 
mentaliteto plyšys. Dėl to plyšio su 
jaunesniais pradėjome nebesusikal- 
bėti, pradėjome nebesutarti verty
bių skalėje, pažiųrose į tuos pačius 
reikalus, metoduose į tuos pačius 
tikslus. Šį faktą dėmesin priėmu.s, 
mums daug aiškiau pasidarys kodėl 
turėdami gausią, išmokslintą, gerai 
ekonomiškai įsikūrusią, dar gerai 
lietuvišką raštą ir žodį naudojančią 
jauną inteligentiją, mes savo 
veikloje senstame. Nors ir nenorime 
pripažinti, bet einame tuo pačiu ke
liu, kuriuo muėjo Šiaurės ir Pietų 
Amerikos mūsų ankstyvesnioji i- 
šeivija.

Į šios mano temos rėmus įeitų dar 
ir mūsų politinės veiklos platesnė 
analizė bei mūsų padėtis besikei
čiančios pasaulinės politikos švie
soje, bet ji bus išleista, nes tokia 
analizė ir iš. jos išplaukiantis i- 
šeivijos politinės veiklos planas, 
PLB valdybos paruoštas šį rudenį 
įvykusiai Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencijai New Yorke, yra iš
spausdintas Pasaulio Lietuvio gruo
džio numeryje. Kadangi šiuo metu 
politikos srityje neturiu ko nors 
naujo pasakyti, todėl būtų tik laiko 
gaišinimas kartoti jau išspausdintą 
dalyką.

( pabaiga kitame Nr.)

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.
FAIRFIELD N.S.W.

TEL. 72 — 5408. Veikia visas 24 valandas per parą.
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KĄI MIN. P-KUI TENKA =

SLĖPTIS i GYVENTOJAMS IŠ DARWINO
Whitlamo kelionė į Europą ir į = 

Maskvą susilaukė didelės opozicijos Z 
ne tik parlamente, bet ir Darbo par-Z 
tijos vadovybės sluoksniuosežodžiu, ” 
visa tauta žiūri kaip į bereikalingą S 
pinigų švaistymą, kada krašte tokia “ 
didelė bedarbė, infliacija,. Bet Z 
Whitlamas, nežiūrint įvairių: prie- ; 
kaišti^ , nusprendė savo planus Z 
vykdyti su tokia pompa, kaip kad = 
būtų didelės valstybės karalius, o ne ž 
darbininkų valdžios vadovas.

Baltai susidariusią, progą suma- ■ 
niai išnaudojo. Jie gruodžio 14 d. 2 
susirinko Sydney aerodrome išly- ; 
dėti Whitlamo ir jo garbingos Z 
palydos. Aerodromo pastatas kaip = 
paprastai, pilnas žmonių, baltai su Ž 
plakatais įsimaišė į jų minią ir atro- Z 
dė tikrai įspūdinga didelė žmonių z 
kamšatis su labai nedraugiškais Z 
Whitlamui šūkiais. Whitlamas buvo - 
matomai įspėtas, kad jo laukia minia Z 
žmonių su plakatais Sydney aero- = 
drome. Atskridęs iš Canberros jis Z 
turėjo iš vieno lėktuvo pereiti su jj 
šeima ir artimaisiais į kitą, minia z 
nuo observacijos aikštelės jį pasitiko Z 
su šūkiu-D’ont come back... z

Pats Whitlamas ir visa jo pa- Z 
lydą nusigręžė, galvas nuleidę pra- ■

Socialinės Apsaugos Ministerio, Mr. 
Bill Heyden specialus pranešimas

Socialinės Apsaugos Departmentas 
gali jums pagelbėti trimis skirtin
gais būdais per savo daugiau kaip 
100 įstaigų visoje Australijoje.

TIESIOGINĖ PARAMA PINIGAIS 
Išleisti parėdymai išmokėti specialią 
dviejų savaičių paramą be jokių 
sąlygų gyventojams, evakuotiems iš 
Darwino ar nelaimėje nukentėju- 
sims. Išmokėjimas už dvi savaites 
toks:
* jeigu esi viengungis ar atskirtas 
nuo žmonos, gauni $ 62.00 ir dar po
$ 11.00 už kiekvieną išlaikomą vaiką.
* vedusi pora gauna drauge $ 103.00 
ir dar $ 11.00 už kiekvieną išlaikomą 
vaiką.

Kreiptis į bet kokią Socialines 
Apsaugos Department© įstaigą 
Australijoje dėl tolimesnių informa
cijų.

ėjo pro šaukiančią minią galvos ne- 
pakėlę. Tą pačią dieną visos radio ir 
TV stotys smulkiai pranešė ir 
parodė i 
triumfalines išvykos 
pradžią.

Artimiausia Socialinės Apsaugos Departmento įstaiga yra nurodyta tavo 
gyvenamos vietovės telefonų knygoje Australijos vyriausybės skyriuje, 

's smuiKiai pranese ir ; m
ministerio pirmininko Z ■

mizerną z |

Baltai Z Į
padarytos z Z

Director,
Department of Social Security,

niekados nepamirš jo t-------j— _
skriaudos. Atrodo, kad pati Au- Z Į 
stralų tauta džiaugėsi tokiu Baltų z B 
žygiu, nes arogantiškam premjerui, Z I 
nesiskaitančiam su tautos - ■ 
rūpesčiais, ieškančiam malonumų ir Z I 
garbės ne savo tautoje, o kitų tautų ; 
tarpe, taip ir reikėjo. Ta didybės Z į 
manija kurią Whitlamas jau nekartą = B 
parodė, jį, kaip darbo partijos ly- z I 
derį, kompromituoja pačių Z E 
darbininkų ir unijų tarpe ir jis kas- - | 
dieną netenka populiarumo tautoje. Z 
Žinoma, daug kam gaila, kad jis » Į 
kompromituoja ir pačią Darbo Z _ 
partiją, kurios šalininkų ir mes Z I 
nemaža turėjome savo tarpe z -

am H

(State Capital City)

YOUR NAME

NAME OF YOUR SPOUSE.

NAMES OF YOUR CHILDREN

PENSIJŲ IR PAŠALPŲ 
TĘSTINUMAS

Jeigu gaudavai pastovius 
išmokėjimus įskaitant žemiau 
minimas pensijas ar pašalpas iš So
cialinės Apsaugos Department©, 
pranešk, kur pageidautumei, kad iš
mokėjimai būtų siunčiami:
* vaiko arba studento pensija
* senatvės, invalido ar našlės 
pensinja

šelpiamos motinos parama 
bedarbio, ligos ar speciali pašalpa 
našlaičio pensija 
džiovininko paspirtis
pensijos, gaunamos iš užsienio
Šitai svarbu, kad mes būtume

tikri, jog gauni reguliarius išmokė
jimus. Kreipkis į artimiausią Socia
linės Apsaugos Department© įstaigą 
arba pasiųsk mums čia pridėtą iš
karpą.

t

Jeigu susiduri su staigiom pro
blemom ar esi reikalingas paramos 
asmeniniuose ar šeimos reikaluose, 
Socialinės Apsaugos Departmentas 
tau gali teikti tiesioginę pagalbą 
arba nurodyti, kas tau gali padėti.

* 
*

TYPE OF PAYMENT YOU RECEIVE.

REFERENCE NUMBER IF KNOWN

NEW ADDRESS FOR FORWARDING OF PAYMENTS
TURTINGIEJI GERIAUSIAI AP 
TARNAUJAMI.

Vyriausybės pavedimu atlikti ty- Z I 
rimai parodė, kad gydytojai, dan- - ■ 
tįstai, advokatai praktikuoja • dau- Z I 
giausia tuose Sydney miesto rajo- ; ■ 
nuošė, kur gyvena labiausiai pasi- Z I 
turintieji žmonės. Pav. Woollahra = I 
užima antrą iš 72 rajonų(statistikos Z i ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ ___
reikalams paskirstymų), daktarų iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
atžvilgiu, trečia dantistų ir penktą 
advokatų.O dirbančiųjų rajonas 
West Blacktown užima daktarų 
atžvilgiu 65, dantistų 66 ir advokatų

PLEASE SEND ME INFORMATION ABOUT I DEPARTMENT OF 
I SOCIAL 
j SECURITY

Pietų Vietname vidaus karas ple
čiasi. Po naujų metų komunistai

MELBOURNE PAVERGTAS TAUTAS MININT

67 vietą.
Iš apžvalgos duomenų aiškėja, 

kad gydytojai patraukiami turtingų 
ir turinčių statusą žmonių rajonai, o 
advokatus- komerciniai rajonai.

pradėjo didelį puolimą ir užėmė ke
letą svarbių vietovių. Amerikiečių 
karo laivyno daliniai sąryšyje su 
rimtėjančia padėtimi įplaukė į Pietų 
Vietnamo vandenis.

Gilaus liūdesio valandoje,

PETRUI BAČIULIUI mirus

ponią Bačiulienę, dukrą Mildą su šeima, sūnų Algį su šeima ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

J. ir M. Zinkai
R. ir M. Cobb

Ilgamečiui prieteliui
PETRUI BAČIULIUI

apleidus šią ašarų pakalnę, žmoną Kotriną, sūnų Algį ir dukrą
Mildą su šeimomis giliai užjaučia ir kartu liūdi

Rotcų šeima
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The National Civic Council gruo
džio 9 d. suruošė Melbourne Fes
tival Hall Vengrijos tremtiniui, kar
dinolui Jozsef Mindszenty pager- 
bimą-akademiją. Nepripuolamai, ši 
akademija sutapdinta su Tarptau
tine Žmogaus Teisių paminėjimo 
Diena.

Prieš pradedant akademiją buvo 
paskelbta, kad scenoje išsirikiuos 
pavergtų tautų vėliavos, išskirtinai 
pabrėžiant, kad jų tarpe matysime 
vėliavas Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos tautų, kurių įjungimą į So vietų 
Sąjungos suverenumą pripažino da
bartinė Australijos vyriausybė.

Įžygiuojantį į salę kardinolą 
Mindszenty lydėjo keli vyskupai ir 
pavergtų tautų vėliavų palyda, Mel
bourne katedros vaikų chorui gie
dant iškilmingą sutikimo himną. 
Tarsi vėliavų paunksnėje, visa pa
lyda ir pavergtų tautų atstovai su
darė garbės prezidiumą.

Sveikino ir kardinolo patirtus 
vargus paryškinančias kalbas pa

sakė prof. J.McAuley ir B.A.San
tamaria. Buvo perskaityta šioms iš
kilmėms atsiųsta Aleksandro Sol- 
ženicino telegrama, kurioje jis 
džiaugiasi, kad ir tolimoje Austra
lijoje yra žmonių komunizmą 
suprantančių taip kaip jis jį su
pranta ir kad didysis kovotojas prieš 
komunizmą, bei krikščionybės ly
deris kardinolas Mindszenty pras
mingai ir iškilmingai pagerbiamas.

Kardinolas Mindszenty pasakė 
kalbą vengriškai, kuri buvo at
pasakota angliškai. Jis pareiškė, kad 
atvykęs čia nenusiskųsti savo per
gyventais vargais bet papasakoti 
apie komunizmo nekrikščionišką ir 
nežmonišką tiraniją komunistų pa
vergtuose kraštuose.

Keliems tūkstančiams akademijos 
dalyvių keliant ovacijas, kardinolui 
buvo įteikta dovana, meniškas kry
žius. Susirinkusiems kardinolas su
teikė palaiminimą Sugiedojus veng
rų ir australų himnus akademija 
buvo užbaigta.
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SPORTO ŠVENTĖ:
REZULTATAIVyrų krepšinis:

1 — Adelaidės ’’Vytis”, 2- Sydnėjaus 
’’Kovas”, 3- Melbourne ’Varpas”, 4- 
Geelongo ’’Vytis”, 5- Bankstowno 
’’Neris”, 6- Hobarto ’’Perkūnas”.
Vyrų krepšinio rinktinė: F.čekaus- 
kas, J.Jaunutis, A.Reivytis, M.Ta- 
lanskas - Adelaidės ’’Vytis”; A.Mil- 
vydas, R.Leknius, V.Levickis, I.Ma- 
čiulaitis - Melbourne ’’Varpas; 
AČerkėsas.R.Gulbinas - Sydnėjaus 
’’Kovas”; E.Gvildys, J.Obeliūnas, 
A.Renkauskas - Geelongo ’’Vytis”; 
V.Radzevičius - Hobarto ’’Perkū
nas”. Rinktinės treneris A.Merūnas. 
Moterų krepšinis:
1 - Sydnėjaus ’’Kovas”, 2 - Melbour
ne ’’Varpas”, 3 - Adelaidės ’’Vytis”, 4 
- Geelongo ’’Vytis”, 5 - Bankstowno 
’’Neris”.
Moterų krepšinio rinktinė:V.Juciū- 
tė, K.Stalbaitė, A.Stalbaitė, R.Ru- 
pinskaitė, R.Sholze - Adelaidės 
’’Vytis; A.Tamošiūnaitė, R.Šidlaus
kaitė, L.Pikelytė, B.Pikelytė, 
E.Vyšniauskaitė - Melbourne ’’Var
pas”; S.Gustafson, A.Kasperaitytė
R. Kasperaitytė, R.Araitė, R.Kaciu- 
šytė - Sydnėjaus ’’Kovas”. Rinktinės 
treneris - A.Šutas.
Jaunių bern. Krepšinis:
1 - Melbourne ’’Varpas”, 2 - Geelon
go ’’Vytis”, 3 - Adelaidės ’’Vytis”, 4 - 
Sydnėjaus ’’Kovas”.
Jaunių bern. krepšinio rinktinė: 
K.Ragauskas, A.Pranckūnas, 
P.Bindokas, P.Šutas.P.Mačiulaitis, 
N.Kanišauskas, S.Navakas, P.Ja- 
ciunskis,. P.Kane, A.Šliogeris,
S. Vaitkus, N.Katilius, P.Šutas, 
J.Jaciunskis, R.Vyšniauskas. Rink
tinės treneris: R.Vyšniauskas. 
Jaunių merg. krepšinis:
1 - Adelaidės ’’Vytis”, 2 - Melbourne 
’’Varpas”, 3 - Sydnėjaus ’’Kovas”, 4 - 
Geelongo ’’Vytis”, 5 - Hobarto ’’Per
kūnas”. ■ ' - i ;
Jaunių merg. krepšinio rinktinė: 
I.Rupinskaitė, R.Rupinskaitė, 
A.Kasperaitytė, A.Liesytė, A.Liek- 
nytė, S.Visockaitė, R.Grigonytė,

MIRUSIEJI
KAZYS INČIŪRA po ilgos ir sun

kios ligos mirė Vilniuje 1974 m. lap
kričio 30 d., sulaukęs 68 metus am
žiaus. Velionis buvo troškūnietis, 
baigęs Panevėžio gimnaziją, Kauno 
valstybinio dramos teatro studiją, li
tuanistiką studijavęs Vytauto D. uni
versitete. Poezijoje debiutavo 1928 
m. išleisdintu rinkiniu “Su jaunys
te”. Jo literatūriniam aruodui pri
klauso poezijos knygos “Tyliųjų sau
lėlydžių žemėje”, “Padavimai”, “Bal
tieji raiteliai”, romanas “Ant ežerė
lio rymojau”, apysakos bei jų rinki
niai “Fatima burtininkė”, “Mylin
čios moterys”, “Obelys žydi”, pjesės 
“SavanoricT duktė”. “Pasiilgę Aušros 
Vartų”, “Painiava”, “Vincas Kudir
ka”, “Gimtojoj žemėj”. Velionis taip
gi yra parašęs libretus pirmosioms 
lietuviškoms operoms — J. Karnavi- 
čiaus “Gražinai” ir A. Račiūno 
“Trims talismanams”, žurnalistinė
je veikloje reiškėsi visuomeninio 
pobūdžios straipsniais, teatro recen
zijomis. Prie velionies populiarumo 
daug prisidėjo jo darbas pranešėju 
Kauno radiofone nuo 1934 m., Vil
niaus radiofone nuo 1939 m. Akto
riumi dirbo 1930-31 m. Kauno dra
mos teatre. 1944-51 m. — “Vaidilos” 
ir Vilniaus dramos teatruose. Poka
ryje jo literatūrinei kūrybai atėjo 
liesos dienos. Nekrologuose minimi 
tik du kūriniai: 1962 m. išleista poe
zijos knyga “Prie Kauno marių” su 
dramine poema “Mūšis prie Nemu
no”, apdainavusia hidroelektrinės jė
gainės statybą, ir 1964 m. Kauno dra
mos teatre rampos šviesą išvydusi 
pjesė “Žemaitė”. Prieš mirtį buvo 
parašęs pasaką-dramą “Gulbės gies
mė”, kurią ruošiasi statyti Vilniaus 
jaunimo dramos teatras.

R. Skimbiriauskaitė, A.Kaitinytė, 
V.Dagytė, V.Laukaitytė, R.Pakal- 
nytė, R.Statkutė, R.Zylė, L.Jaunu- 
tytė. Rinktinės treneris S.Visockis. 
Vyrų tinklinis:
1 - Adelaidės ’’Vytis”, 2 - Sydnėjaus 
’’Kovas”, 3 - Hobarto ’’Perkūnas”.
Vyrų tinklinio rinktinė: J.Morkū
nas, P.Bondaville, S.Visockis, 
M.Mauragis, A.Kalnins, G.Rakaus- 
kas, G.Sauka, A.Zduoba, V.Damb- 
rauskas, P.Stanvix, V.Radzevičius.
Moterų tinklinis:
1 - Adelaidės ”Vytis”, 2 - Sydnėjaus 
’’Kovas”.
Moterų tinklinio rinktinė: A.Bond- 
ville, J.Jonavičienė, S.Visockaitė,
S. Bernaitienė, J.Morkūnienė, I.Ru- 
pinskaitė, R.Rupinskaitė.
Komandinis baudų mėtymas. Vyrai: 
Melbourno ’’Varpas”. Individualiai: 
A.Milvydas. Moterys: Adelaidės 
’’Vytis”. Individualiai: Šneiderytė. 
Vyrų stalo tenisas:
1- Sydnėjaus ’’Kovas”, 2- Hobarto 
’’Perkūnas”, 3- Adelaidės ’’Vytis”, 4- 
Melbourno ’’Varpas”. Individualiai: 
1-V.Binkis, 2- A.Kaitinis.
Moterų stalo tenisas: 1- Sydnėjaus 
’’Kovas”, 2- Adelaidės ’’Vytis”, 3-

Sydnėjaus lietuvių turnyro uždarymo metu. Iš k.: Dr. I.Venclovas, 
I.L.Hendrey - N.S.W.Šachm. S-gos pirm., N.Selim - turnyro laimėtojas ir 
V.Patašius.

Nuotrauka J.Kapočiaus

Eigiptietis Lietuvių turnyro laimė
tojas.

Pirmąjį Sydnėjaus lietuvių viešą 
šachmatų turnyrą laimėjo N.Selim, 
buvęs Egipto šachmatų meisteris, 
iš aštuonių partijų laimėjęs septy
nias.

Antrą vietą užėmėA.Sztern su 
6V2 taško.

Trečią vietą dalinosi du šachmati
ninkai lietuvis V.Patašius ir ausra- 
las G.J.Verey laimėję po 6 taškus.

V.Patašiaus laimėjimas trečios 
vietos yra labai geras rezultatas, ži
nant, kad turnyre dalyvavo daug 
gerų šachmatininkų.

Kitų lietuvių turnyro dalyvių se
kančios pasekmės pagal laimėtų 
taškų eilę. I.Venclovas 5 taškai, 
V.AugustinaviČius 4, I.Jonaitis, 
A.Grosas, A.Giniūnas ir S.Rimkus 
3V2 taško. J.Kapočius 3, J.Jenčius ir 
J.Karpavičius po 2Vz taško.

Turnyras užbaigtas šachmatų 
žaibo turnyru kuriame dalyvavo 
dvidešimt aštuoni šachmatininkai. 
Užbaigtuvėse dalyvavo turnyro da
lyviai ir svečiai kurių tarpe buvo ir 
Mr.I.L.Hendry NSW Šachmatų 
Sąjungos pirmininkas.

Melbourno ’’Varpas”. Individualiai: 
1- R.Araitė, 2- O.Pilkienė.
Vyrų lauko tenisas komandiniai: 1- 
Adelaidės ’’Vytis”, 2- Hobarto ’’Per
kūnas”, 3- Sydney ’’Kovas”. Indivi
dualiai: 1- A. Krikščiūnas, 2- R.Ru- 
dzenskas.
Moterų lauko tenisas komandiniai:
1- Adelaidės ’’Vytis”, 2- Sydnėjaus 
’’Kovas”. Individualiai: 1- L.Pocienė,
2- J.Petrauskaitė.
Sąuošas.Vyrai individualiai: R.Ra- 
monaitis.
Sąuošas. Moterys individualiai: 
I.Kapočiūnaitė. u
Golfas.Vyrai: 1- A.Igna'tavičius, 2- 
F.Čekauskas, 3- G.Gružauskas, 4- 
K.Bagdonas.
Golfas. Moterys: Moterų golfo tro- 
feja atiteko J.Petrauskaitei be var
žybų. Dėl stokos varžovių šioje 
sporto šakoje, varžybos nebuvo 
pravestos.
Šachmatai: 1- V.Mačiulaitis, 2- 
V.Opulskis, 3- J.Dambrauskas. Žai
bo turnyro laimėtojas V.Mačiulaitis. 
26-ji Australijos lietuvių Sporto 
Šventė įvyks 1975 m. Geelonge.

B.N.

Laimėtojams pinigines dovanas 
įteikė lietuvių šachmatų klubo pir
mininkas Dr. I.Venclovas ir 
I.L.Hendry.

SYDNEY KRONIKA

Naujų metų dieną sydnėjiškiai at
šoko šaunias vestuves: šeimą su
kūrė Milda Kabailaitė ir Peter 
Wellesley Dulhunty.

***

Lietuvių Klubas Bankstowne 
gruodžio 24 d. buvo surengęs tra
dicines bendras Kūčias. Dalyvavo 
apie 300 kūčiautojų, jų tarpe ir eilė 
svečių amerikiečių lietuvių.

***

Lietuvių Klube įvyko ir Naujų 
Metų sutikimo balius. Dalyvių buvo 
daugiau, negu tilpo. Su Naujais 
Metais svečius pasveikino Klubo 
vadovybės vardu p.P.Nagys ir 
sugiedotas Tautos Himnas.

***

Sausio 9 d. gausiai auditorijai 
Lietuvių Klube P.L.B-nės p-kas p.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI sausio mėn. MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:
bendrąją - Kad Jubiliejiniai Metai 
puoselėtų tikrąjį ekumenizmą, at
seit - širdžių persikeitimą.
misijų - Kad Kristaus visuotinis 
mokslas taptų visų tautų kultūrinė
se apraiškose.
TRUMPAS RYTMETINIS AUKO
JIMAS: VISA AUKOJU
TAU,ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS 
ŠIRDIE!
Brangus Broli, Sese!

Eukumenizmo esmė glūdi žmonių 
širdžių perkeitime. Lotynų tekstas 
kalba apie nuoširdų atsivertimą- 
sincera cordium conversio. Šiuomi 
pabrėžiamas persikeitimo būtinu
mas. Mat, Dievo akyse turi reikš
mės tik tai, kas yra rimta, tikra, ir 
ko ištvermingai siekiama. Visos iš
orinės apraiškos Dievo akyvaizdoje 
nebeturi vertės. Tai ypač galioja 
ekumenizmo atžvilgiu.

Tiesa, religinėje plotmėje, kiek
vienas stengiasi būti sąžiningas, rū
pestingas - vengiąs farizaiskumo, 
Žmogus dažnai mano,kad jis jau ra
dęs tiesą, ja gyvena ir tuomi jaučiasi 
laimingas.

Nežiūrint viso, žmogus ir be blo
gos valios gali turėti keistus ir net 
klaį.dingus įsitikinimus religijos ir 
tikėjimo dalykuose. Kaip tik todėl 
jis privalo budėti ir patikslinti. De
ja, ne visada jis yra linkęs tai daryti. 
Mat, nemalonu ir nelengva žmogui 
prisipažinti, kad jis klydęs.

Kaip ten bebūtų, žmogus pagrin
dinėse Kristaus mokslo tiesose, no
rint nenorint, savo įsitikinimus turi 
vis iš naujo reviduoti ir pritaikyti 
-keisti savo įsitikinimus, pastebint, 
kad jie nevisai sutinka su Kristaus 
mokslu ir Jo dėsniais. Tai įmanoma 
žmogui, skatinant šv. Dvasiai. Jos 
šviesoje žmogus gali lengvai suda
ryti tikrą sprendimą ir pažiūras į 
tikėjimo tiesas. Be abejo, tai yra di
delė malonė, kurios turime prašyti 
sau ir kitiems rimtai ir nuolatos.

Kun. S.Gaidelis,S. J.

Pasibaigus žaidimams svečiai ir 
šachmatininkai buvo pakviesti 
užkandžių.

Dr. L Venclovas šachmatininkų 
vardu ir I.L.Hendry VSW Šachmatų 
Sąjungos vardu išreiškė padėką 
Sydnėjaus Klubo Valdybai už patal
pas šio turnyro pravedimui ir už fi
nansinę paramą.

Dėl nenumatytų priežaščių 
V.Simniškis negalėjo dalyvauti tur
nyro uždaryme.

V.A.

B.Nainys padarė išsamų pranešimą 
apie Pasaulio Liet. Bendruomenę. 
Drauge įvyko su p.Nainiu ir ameri
kiečiais svečiais atsisveikinimas, nes 
jie jau sekančią dieną išvyko namo. 
Šitą susitikimą su P.L.B.pirmininku 
gražiai pravedė ir jautriai atsisvei
kino p. J.Viliūnienė, Sydney apyl. 
valdybos narė. Neskaitant Adelai
dės, panašius susitikimus su lietu
viais p.Nainys turėjo Melbourne ir 
Canberroj.

***
Sydnėjiškis veteranas Juozas 

Kapočius pradėjo naujus metus ne 
taip sėkmingai: nei iš šio nei iš to 
nusilaužė koją ir dabar gydomas 
Western Suburb ligoninėje.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo biblio
tekai p. O.Miniotienė-Matulionytė 
padovanojo retai gaunamą muzie
jinę retenybę- Gedimino ordeno me
dalį.
Klubo Valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką.
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STEPONAS KOLUPAILA

Šiais metais Akademinė Skautų 
leidykla išleido kapitalinį veikalą, 
monografiją apie prof. S.Kolupailą. 
Knygos dar neteko matyti, bet ji 
man gyvai priminė skautininką prof. 
S.Kolupailą. Ta proga ir aš noriu jį 
prisiminti ir žiupsnelį įspūdžių pa
berti.

1931 m. rudenį kai atvykau į Kau
ną ir pradėjau studijuoti teisę, grei
tai buvau pakviestas dirbti į Vyr. 
Skautų Štabą. Čia besidarbuodamas 
turėjau progos pažinti daugybę 
jaunų žmonių-studentų, gimnazistų, 
bei ir nemaža profesorių, ne tik tei
sininkų, bet ir kitų fakultetų. Di
džiausi skautų bičiuliai buvo du - 
prof. Kolupaila ir prof. Končius abu 
iš technikos fakulteto. Jie man pali
ko neišdildomų įspūdžių.

Pirmą kartą kai pamačiau prof. 
Kolupailą nelabai norėjau tikėti, kad 
jis yra profesorius per daug kukliai 
jis laikėsi. Stovėjo jis skautų bū
relyje ūmi formuotas, kalbėjosi su 
gimnazistais ir studentais kaip lygus 
su lygiais. Aukštas, plonutis, gan 
jaunai atrodantis vyrukas, tik jo ne
dideli ūsiukai išdavė jį, kad jis nėra 
jau toks jaunas, bet labai judrus. 
Prie jo ūselių, trumpų plaukų, g^ana 
tirštų antakių ir švelniai tiriančio 
žvilgsnio labai tiko nuolatinė švelni

PRANEŠIMAS
Skaitytojams, imantiems iš Mel

bourne Lietuvių Bibliotekos knygas, 
visuomet yra primenama, kad kny
gos duodamos ne ilgiau vienam 
mėnesiui. Nežiūrint to, yra nemažas 
skaičius skaitytojų, kurie knygas 
išlaiko pusmetį ar net metus ir dau
giau. Gulinti knyga pas tokį asmenį 
neleidžia kitam ja pasinaudoti. Ra
ginti atskirais pranešimais gražinti 
susidaro nemažos pašto išlaidos, tad 
nuo 1975 metų pradžios bus imama 
pašto išlaidoms padengti iš tų skai
tytojų, kuriems bus pasiųsti ragini
mai knygas grąžinti. Knygos iki šio- 
liai duodamos skaityti be atlygini
mo, tad nėra pajamų iš kur padengti 
pašto išlaidas.

Noriu prašyti Gerbiamus Tautie
čius, kurie esate įsigyje leidinius iš
leistus 1970-74, gal rastumėt galimų 
paaukoti Melbourno Lietuvių Bi
bliotekai nors po vieną leidinį. Tikiu, 
kad atjausite Bibliotekos veiklą ir 
jos prasmę. Iš anksto nuoširdžiai 
dėkoju. Ta pačia proga dėkoju ųž 
paaukotas knygas.
Pnia Maciuikienė, Antanina 1 knyga 
P-lė Bogutaitė,Vitalija 1 knyga 
Ponas Plečkauskas, Julius 13 knygų 
Ponas Juška, Jonas 25 knygas 
Ponia Kalmanienė, Jadvyga aukojo 
M.L.B-kai:
a) A.Statkus-Senojo Vilniaus Frag
mentai
b) Šimonio-Kūrinių Reproducija
c) Čiurlionio-Žiema, Pavasaris ir 
Vasara
d) A.Žmuidzinavičiaus- Kūrinių 
Reproducija.
Mieliems Tautiečiams už paaukotas 
knygas nuoširdžiai dėkoju.

K.Š. 

šypsena. Aš jo niekad nemačiau 
pikto , ar susirūpinusio, tai reto 
skaidrumo ir lengvos nuotaikos 
žmogus. Kalbėjo jis negarsiai, lo
giškai, įtikinančiai ir labai manda
tai. Visu savo elgesiu buvo perfekt 
džentelmenas. Gamtoje ir kelionėse 
visada būdavo su foto aparatu ir 
dažnai išsitraukęs bloknotėlį užsi
rašinėdavo mintis.

Prof. Kolupaila buvo žymus hy- 
drologas, pagarsėjęs už Lietuvos ri
bų. Lietuvoje buvo išbraidęs kone 
visus vandenis ir upeliukus. Ir kaip 
aš nustebau patyręs kad tas didysis 
vandenų žinovas nemokėjo plaukti. 
Kartą jis mane pasikvietė į Ka
čerginę Nemuno srovės pamatuoti ir 
aš dėl draugystės ir įdomumo su
tikau.Buvo karšta diena ir sukri
tome į vandenį maudytis. Aš žiūriu 
kad jis nebrenda į vandenį giliau 
bambos.Aš jam ir sakau:” profe

soriau paplaukykime, parodyk kaip 
moki plaukti”,-o jis man sako,-’’kad 
niekada savo gyvenime nesu plau
kęs, nemoku”.Kaip tai gali būti ne
nuostabu,: gali paskęsti tiek bai
darėm plaukinėdamas”. Jis trumpai 
man atsakė, kad tokio dalyko negali 
atsitikti jei būsi protingai atsargus. 
Vėliau aš pastebėjau, kad jis tikrai 
visame savo gyvenime buvo pro
tingai atsargus.

Negaliu pamiršti kai 1938 m. Ju
biliejinėj skautų stovykloje, Pane
munėje, prof. Kolupaila buvo pa
skirtas svetimšalių kontigentui va
dovu ekskursijai po Lietuvą, jis 
mane pasirinko ūkio viršininku ir 
mudu suplanavome ekskursiją po 
Lietuvą. Mes turėjome prancūzus, 
anglus, kelis vengrus ir pora latvių, 
viso apie 35 skautus. Toje ek
skursijoje aš turėjau progos artimai 
pabendrauti ir padirbėti kartu su 
profesorium, nuo to laiko mudu pa
silikome daug artimesni, nes iš
gyvenome daug malonių įvykių.

Vėliau turėjau progos susitikti su 

Nukentėjusiems Darwino katastrofoje
Repatrijacijos ir Kompensacijų Mi- 
nisterio, senatoriaus John Wheel- 
don, atsišaukimas, kaip pagelbėti 
nukentėjusiems ciklono Tracy ka
tastrofoje
Australijos Vyriausybė siekia susu
muoti padarytus ciklono nuostolius 
Darwine norėdama rasti tinkamiau
sių būdų, kaip kompensuoti nuken
tėjusius. Repatrijacijų ir Kompen
sacijų Departmentas jau vykdo ap
klausinėjimus ir prašo papildomų 
faktų:
* apie žmonių asmeninius sužalo
jimus ciklono pasėkoje
* apie gyventojų namams ir nuosa
vybėms padarytą žalą įskaitant 
nuostolius bizny, sandėliuose, tieki
me, gyvulių ir javų ūkiuose, ir t.t.
* apie nuostolius, kuriuos patyrė 
lankytojai, buvę ciklono metu Dar
wine.
* apie religinių, kultūrinių, sociali
nių ir kitų visuomeninių grupių pa
tirtus nuostolius ir žalą.

IŠLEISTOS DVI SKIRTINGOS 
APKLAUSINĖJIMO ANKETOS 
Pirmoji anketa apima sužalojimus ar 
materialinius nuostolius, patirtus 
šeimos galvos arba jo išlaikomųjų. 
Ją užpildo ir pavieniai asmenys. 
Antroji skirta biznio įmonėms, pir
minės svarbos gamintojams ir reli- 
N.S.W.
Darwin Compensation Centre
Dept, of Repatriation and Compensation 
Grace Building, 77 York Street 
Sydney, N.S.W. 2000. Telephone 2 0234 
OLD.
Darwin Compensation Centre
Dept, of Repatriation and Compensation 
Australian Government Centre 
295 Ann Street 
Brisbane, Qld. 4000. Telephone 25 0122 
W.A.
Darwin Compensation Centre
Dept, of Repatriation and Compensation 
11/13 William Street 
Perth, W.A. 6000. Telephone 21 0131 

A.C.T.
Darwin Compensation
Dept, of Repatriation and Compensation 
MLC Tower. Woden Town Centre 
A.C.T. 2606. Telephone 81 7211

Išleisti Repatr. ir Kompensacijų 
Departmento tarnautojams parėdy
mai aplankyti Alice Springs, Mt. 
Isa,Cairns ir Townsville ir pravesti 
apklausinėjimus. Papildomi prane
šimai bus duodami vietoje.
Tikrai apgailėtina, kad reikalaujama 
šito popierinio darbo, ypač kada 
žmonės dar tebėra sukrėsti po Ka
lėdų katastrofos. Vis dėl to jūsų

ginėms, socialinėms, kultūrinėms, 
sportinėms bei visuomeninėms gru
pėms; jie bus prašomi patiekti skir
tingus davinius.
Pilnai suprantama, kad daugelis 
žmonių gali nesuvokti, kaip toli sie
kia nuostoliai. Aišku, šios anketos 
nėra prašymai gauti kompensacijai. 
Per jas Vyriausybė siekia tik su
rinkti pagrindinius duomenis, kad 
ji galėtų nustatyti pramatomų kom
pensacijų rūšis ir dydį.
Darwine bus stengiamasi visokiais 
būdais šias anketas išdalinti miesto 
gyventojams. Jos taip pat bus gau
namos Informacijos ir Apklausinė
jimų Centre Block 6, Mitchell St. 
(apatinis aukštas)- tel. 81 5294 ir 
paskirstymų punktuose:
* Darwin High School
* Nightcliff High School
* Casuarina High School
* Berrimah Primary School
* Ludmilla Primary School
Valstijų sostinėse anketos gauna
mos Repatrijacijos ir Kompensacijų 
Department© įstaigose, kuriose ati
daryti ir Darwino kompensacijų 
skyriai. Anketos gaunamos asme
niškai įstaigose arba kreipiantis 
raštu bei telefonu ( be mokesčio už 
skambinimą, jeigu užmiesty).
Taip pat šiose įstaigose veiks ir Pa
tariamoji Tarnyba. Jų adresai:
Victoria
Darwin Compensation Centre
Dept, of Repatriation and Compensation 
151-169 King’s Way
South Melbourne, Vic. 3205. Telephone 69 0110
S.A.
Darwin Compensation Centre
Dept, of Repatriation and Compensation 
186 Pulteney Street
Adelaide, S.A. 5000. Telephone 223 4868
TAS.
Darwin Compensation Centre
Dept, of Repatriation and Compensation
6 Kirksway Place
Hobart. Tas. 7000. Telephone 20 2122

Centre

bendradarbiavimas šiame reikale 
suteikti informacijų yra esminis, 
kad Vyriausybė rūpinasi pagelbėti 
jums užpildyti anketas.
Jei šis reikalas liečia tave, ypatingai 
svarbu, kad anketas gautumei ir jas 
užpildęs įteiktume! iki sausio 15 d. 
Jei kartais apie tai nieko nežinojai, 
vis tiek įteik savo anketą.

DEPARTMENT OF REPATRIATION 
AND COMPENSATION

profesorium Vilniuje vokiečių oku
pacijos laikais kai jis atvažiuodavo ir 
papasakodavo įvairias naujienas iš 
Kauno. Susipažinau ir su jo Vilniete 
seserimi, ji labai panaši į brolį, tokia 
pat atvira, draugiška ir miela. Pirmą 
kartą susipažinus, ji paėmė mano 
ranką pažiūrėjo ir sako:’’nebijok 
kalėjime nesėdėsi”. Man buvo tais 
laikais maloni pranašystė, kad ne
sėdėsiu. Vėliau susitikau profesorių 
ir pasakiau jam apie tai. Jis pa
tvirtino, kad sesuo yra gera hi- 
romantikė, ji visiems spėja ateitį iš 
rankų, ji ir man tą patį sako. Kai 
dabar žiūriu į praeitį tai ta jos pra
našystė kaip ir baigia išsipildyti. 
Nebedaug laiko liko begyventi, gal 
jau niekas nebesodins į kalėjimą, o 
progų tikrai buvo daug per tą au
dringą gyvenimą. Rodos kad ir 
profesorius kalėjimo išvengė, o pro
gų ir jam buvo labai daug. Gal tikrai 
Dievo apvaizda ir įspaudžia į delną 
žmogui ženklus, kuriuos reikia mo
kėti skaityti, kad žinotum savo li
kimą ir be reikalo nesijaudintum.

A.Mauragis

ABC ir Aborigenų reikalams 
departamentas svarsto projektą 
parengti spec, programą, tinkančią 
specialiai aborigenams. Sunkumų 
sudaro kalba, nes aborigenai vartoja 
apie 300 įvairių tarmių.

***
Vienas amerikietis, 48 m. am

žiaus, išgyvenęs Sov. Sąjungoje 17 
metų, atsisakė Sov. pilietybės ir 
rūpinasi gauti leidimą grįžti į JAV. 
Spaudos atstovams jis pareiškė 
parašęs prez. Podgorny raštą pa
reikšdamas, kad jis toliau savęs ne
laiko sovietų piliečiu ir atsisako 
dirbti, iki jam bus duota iškeliavimo 
viza.
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MOKYKLOS v
ŠVENTE

Gruodžio 1 d., sekmadienį, Syd
nėjaus lietuvių parapijoje vyko di
delė šventė .didelis nuveiktų darbų 
pasirodymas, be to, tą patį 
sekmadieni buvo ir vaikučių Pirmoji 
Komunija.

Sydnėjaus parapijos mokykla pa
prastai du kartu pasirodo bažnyčioje 
- mokslo metus pradedant ir juos 
užbaigiant. Prie pirmos komunijos 
buvo privesti 3 vaikučiai. Pamaldas 
laikė kun.P.Butkus ir pamokslą 
pasakė kun.P.Martuzas. Šiose pa
maldose pirmą kartą pasirodė kaip 
dalyviai ir mokiniai. Prieš Evan
geliją 3 mokiniai paskaitė laiškus iš 
Šv. Rašto, o po pamokslo 6 mokiniai 
paskaitė įvairius prašymus. Tai 
buvo nauja ir įspūdinga, kai pirmą 
kartą lietuviškose pamaldose pasi
rodė mūsų jaunieji su maldomis.

Po pamaldų parapijos salėje įvyko 
mokyklos darbų įvertinimas ir už
baiga.

Atidarymo kalbą pasakė mokyk
los vedėjas Br. Genys, pasirodė, kad

Aukos Lietuvių Fondui

Ponai L. ir Br.Budriūnai Dainos choro svečiai. Iš kairės sėdi: Dirg. Br.Kiveris, rius Šalčiai, Jie yra davę eilę sėk- 
ponia L.Budriūnienė, komp.Br.Budriūnas, dirg. Z.Belkutė ir kun. P.Butkus. mingų koncertų ir už Vak. Vokie- 
Stovi Pr.Nagys, Ropė, P.Rutenis, ponia Kiverienė ir A.Kramilius tijos ribų, net Amerikoje. Jų atvyka

Nuotrauka Vilkaičių rūpinasi prekybos bendrovė Pa
langa.------- ------------------------------------------------------------------------ ■ ■ **

PAGERBIANT MIRUSĮ:
Žuvus žinomam ne tik Melbourno, 

bet ir visos Australijos lietuviams 
Krašto Tarybos vicepirmininkui, 
Krašto Valdybos Lituanistinės Bib
liotekos vedėjui, Melbourno 
kultūrinių parengimų
organizatoriui,Spaudos darbuotojui, 
veikliam bendruomenės nariui bei 
tauriam žmogui- mūsų tautiečiui a.a. 
Albertui Šeikiui, jo žmonai Emilijai 
sutikus, vieton vainikų ir gėlių , 
atiduodant jam paskutinę pagarbą, 
buvo sudėta Aus.tralijos Lietuvių 
Fondui aukų, viso 958.50 dolerių.

AUKOJO: 20 dol.P.P.Rūtenis, 
po 10 dol. - p.p. A. ir L.Baltrunai, 
Dainos Sambūris, D. ir J.Dagis, 
Irena, I. ir P.Kviecinskai,
A. Krausienė, Danguolė ir šeima, S. 
ir J.Meiliūnai, D.ir J.Ragauskai, 
J. ėilainis, M.Švažas,J. ir
B. Vingriai, A.Vingrys; po 6 
dol.-pJ.Kvietaitis, po 5 dol.: p.p. G. 
ir V.Ališauskai, O. ir I.Aleknos, 
V.Adomavičius, A. V.Bladze vičiai, 
A.Bajoras, P. ir D.Baltučiai, T.Bi- 
kulčienė, I.Budrys, V.Daugvila, 
P.Dranginis, O. ir V.Jakučiai, J.Ja- 
rinkevičius, O.Kazlauskienė, J.Kal- 
nėnas, J.Krikščiūnas, A. ir G.Ka
razijos, V. ir J.Lazauskai, L. ir

A..Milvydai, p.p.Matulioniai, 
J.Petrašiūnas, A., ir A.Petrauskai, 
p.p. Simankevičiai, H. ir S.Statkai, 
P.Šalkauskas, p. Tūta ir šeima,

iš apie 30 ’esančių mokykloje mo
kinių tik vienas Raimundas 
Pullįnen yra baigęs mokyklą ir 
gavęs pažymėjimą. Raimondas 
gražiai paskaitė savo auto biogra
fiją ir padėkojo mokytojams už 
mokslą ir įkvieptą Lietuvai meilę, 
kurią gavęs iš mokytojų. Toliau 
Raimondas pranešinėjo apie vyk
stančią programą scenoje.

Pirmiausia pasirodė vaikų dar
želis, kuriam vadovauja 
mok.p.A.Stasiūnaitiemė, su dainele 
ir žaidimais. Pirmam skyriui va
dovauja mok.p. Burokienė,jos vai
kučiai gražiai pasirodė su dainelėm 
ir eilėraštukais. Antram skyriui 
vadovauja mok.p.J.Lašaitienė.jos 
mokiniai gražiai paskaitė iš knygos 
vaidinimėlį, trečiam skyriui 
vadovauja p. S.Mauragienė, jos pa
ruošti vaikučiai paskaitė iš knygos 
pasakėles ir ketvirto skyriaus mo
kiniai, kuriems vadovauja p.mok. 
T.Zakarevičienė, paskaitė savo 
parašytus rašinėlius. Bendrai 
žiūrint ir stebint vaikučių pažangą 
lietuvių kalboje buvo galima pa
sidžiaugti.

Visa mokykla

A. Vingis, B.Vanagas, J. ir J.Žal- 
kauskai, D. ir G.Žemkalniai; po 4 
dol.- p.p. V.Didelis, J.Jasulaitis, A. 
ir A.Liubinai, Alg.Milvydas, M.So- 
daitienė,A. ir A.Ramanauskai, M. ir
J. Venckai;kiek MAŽESNĖMS
SUMOMIS: -p.p. D. ir H.Antanaičiai 
L.Barkus, P.Bimba,
P.P.Jurgelaičiai, R.Klimienė, Alg. 
Klimas, A.Mikaila, J.Matulis,
K. Prašmutas, A.Pocius,
B. Petys-Petkavičius, J.Ragauskas, 
A.Reimerienė, S. Savickienė, 
V.Sidabrą, G.Šemienė, 
J.Tamošiūnas, A.Ūselis, P.Vaičaitis, 
J.Žitkevičienė, A.Zubras.

A.L.F.Valdyba dėkoja 
tautiečiams savo aukomis pagerbusį 
a.a. Albertą Šeikį ir p. Šeikienei lei
dusiai rinkti aukas.

KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ 
PROGA.

Sveikindami savo draugus ir

PADĖKA
Skaniais ir sočiais lietuviškais patiekalais maitinus Lietuvių Klubo narius ir 

svečius p.J.Kaufeldienė po metų įtemto ir sunkaus darbo, kaip Klubos virtu
vės vedėja - pasitraukė.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo V-ba visų narių vardu p. J.Kaufeldienei reiškia 
nuoširdžią padėka už sąžiningą darbą vedant Lietuvių Klubo virtuvę ir linki 
užtarnauto poilsio ir geros sveikatos.

Naujai Klubo virtuvės vedėjai p. Genei Kasperaitienei perėmus virtuvės 
vadovavimą linkime sėkmės ir užtikriname narius, kad Klubo valgykloje ir to
liau bus gausu lietuviškų ir kitų mėgiamų patiekalų.

PADĖKA
A.A.mielam vyrui ir tėvui ALBERTUI ŠEIKIUI tragiškai 

mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. Pr. Vasariui už maldas kop
lyčioje, atsisveikinimo žodį ir laidotuvių apeigas, p.p. A.Rama- 
nauskui, P.Baltučiui, V.Bosikiui, A.Pociui, J.Mnkštui, G.Žem
kalniui tariusiems atsisveikinimo žodį laidotuvių metu ar spau
doje, Dainos Sambūrio dirigentui p. AČelnai ir choristams už 
giesmes bažnyčioje, visiems aukojusiems šv, Mišias už velionio 
vėlę, vietoj vainikų ar gėlių aukojusiems Australijos Lietuvių 
Fondui.

Ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse, išreiškušiems užuo
jautą per spaudą, laiškais, žodžiu, vainikais ar gėlėmis.

Nuoširdus ačiū Soc.Globos Moterų D-jos Valdybai ir mieloms 
ponioms talkininkėms už taip gražiai suruoštas šermenų vaišes.

Ypatingai dėkojame prieteliams Jadzei ir Broniui Vingriams 
už globą ir paguodą mūsų taip liūdnose valandose ir taip darnų 
laidottuvių pravedimą.

Emilija, Linas, Rūta, Šarūnas

padainavo,p. J.Maksvyčiui 
vadovaujant, pora dainelių, ir pa
šoko tris tautinius šokius, kuriems 
vadovauja p. M.Cox, o groja J.Zu- 
brickas. Gražiai pasirodė mokykla 
su dainomis ir šokiais.

Toliau jau sekė apdovanojimai 
mokinių ir mokytojų. Tėvų komi
teto pirmininkas p.Burokas ir sekr. 
A.Bučinskas gausiai dalino dovanė
les mokiniams ir mokytojams, ir net 
mokyklos globėjui, ir parapijos ku
nigams,kurie beabejo daug 
prisideda prie mokyklos išlaikymo.

Užbaigiamą žodį tarė mokyklos 
globėjas kun.P.Butkus, jis savo 
trumpoje kalboje padėkojo moky
tojams, mokinių tėvams ir komitetui 
už rūpestį ir pagalbą mokyklą iš
laikant. Toliau jis kalbėjo, kad pro 
džiaugsmo ašaras tenka žiūrėti į tų 
vaikučių pažangą ir entuziazmą, 
kurį jie parodo lankydami mokyklą, 
bet kaip liūdna žiūrėti į tuos vai

KIEK AS SUŽINOJAU!
Pasiekė žinios,'kad į Australiją 

ruošiasi atvykti ir čia koncertuoti 
Vakarų Vokietijoje pagarsėję po- 
puliarosios muzikos dainininkai bro
lis ir sesuo dvynukai Astra ir And-

Iš svečių amerikiečių daugiausia 
aktyvumo parodė Pasaulio Lietuvių
B-nės pirmininkas p.B.Nainys, kuris 
beveik visuose Liet. Dienų paren
gimuose turėjo kalbėti, kantriai at
kentėjo visus ALB Krašto Tarybos 
posėdžius ir dar viešai kalbėjo Mel
bourno ir Sydnėjaus lietuviams. Su
prantama, jis čia neatvyko atos
togauti.

***
Sausio 17 d. Sydnėjuje sukūrė lie

tuvišką šeimą Jūratė Reisgytė ir 
Dr. Ramutis Zakarevičius . Abu 

pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga, vieton siuntę atvi
rukus, aukojo A.L.FONDUI:
P.p. Sofija ir Jonas Meiliūnai $30.00
Jadvyga Paragienė $ 5.00

A.L.Fondo vardu aukotojams, 
kartu su Kalėdiniais sveikinimais, 
nuoširdžiai dėkoju.

Ig.ALekna
A.L.Fondo iždininkas

Sydney Lietuvių Klubo Valdyba. 

kučius , kurių tėvai nesirūpina jų 
lietuvišku likimu, kiekvienas žvel
giame į juos su karčiomis ašaromis.

Po sunkaus ir malonaus darbo 
reikėjo pailsėti ir pasistiprinti, čia 
rūpestingo tėvų komiteto dėka jau 
buvo paruošti stalai su valgiais ir 
saldžiais gėrimais, prie kurių buvo 
visi pakviesti.

Tokia proga rodos daugiau galėjo 
būti tautiečių ir pasidžiaugti jau
nimu,atžalynu, juk tai mūsų tikroji 
ateitis. Malonu buvo girdėti, kad 
ALB Krašto Valdybos Švietimo 
vadovė p. E.Dainienė atsiuntė ta 
pręga $50.00 paramą ir kad Syd
nėjaus Gydytojų D-ja kiekvienais 
metais parėmė mokyklą ir pasi
žadėjo visados ją remti pagal 
išgi les.O galėtų juk ir daugiau 
atsirasti tokių geradarių, ypač tėvų 
kurie mokėtų pasiaukoti savo vaikų 
lietuviškam auklėjimui, juos lei
džiant į mokyklą.

am

karšti lietuviai ir dar karštesni vi
suomenininkai. Tikėkimės, kad ne
mažiau karšta bu's ir šeimyninė 
meilė. To mes jiems karštai ir lin
kime.

***
Prieš pat Kalėdų šventes skulp

torę Ievą Pocienę ištiko nelaimė nu
silaužė koją, LD parengimuose teko 
ją matyti dalyvaujant judamoje kė
dėje (Wheelchair). Skulptorei lin
kime greito pasveikimo.

***
Sydnėjiškis J.Zinkus su žmona 

pereitų metų pabaigoje, mūsų mi- 
nisterio pirmininko pavyzdžio ska
tinamas, atliko savo diplomatinę ke
lionę po pietų Azijos kraštus. Skir
tumas tarp min. p-ko ir p. Zinkaus 
tik tas, kad nei bendruomenės, nei 
valstybės iždas nuo to nenukentėjo. 
Jo įdomius ir praktiškus aprašymus 
vėliau skaitysime Mūsų Pastogėje.

***
Atvykęs į Australiją P.L.B. pir

mininkas atsivežė ir medalių, ku
riais apdovanojo net penkis veikėjus 
už tautiniai lietuvišką veiklą: Bronių 
Stašionį, Antaną Mikailą, Steponą 
Valį, Juozą Lapšį ir Bill Sneddeną. 
Dabar niekas negali sakyti, kad Lie
tuviška veikla neapsimoka.

***
Lietuvaitė moko austrus slidinėti. 

Skamba keistokai, bet tiesa.Prieš 
metus išvykusi į Europą sydnėjiškė 
U.Kazokaitė pakviesta slidinėjimo 
instruktore Austrijoj ir pasirašė su
tartį šiam žiemos sezonui. Apie tai 
sužinojęs didelis slidinėjimo entu
ziastas J.Kriaucevičius Kalėdų pir
mą dieną išvyko į Europą asme
niškai įsitikinti, o gal Ugnės prie
žiūroje ir pasitobulinti. Australijos 
slidinėjimo agentai apie tai sužinoję 
nori žūt būt Ugnę atkovoti ir su
grąžinti į Australiją. Jeigu jiems 
pavyktų su Ugne susitarti, tai ga
lima tikėtis metų vidury ją sutikti 
Australijos Alpėse.
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visiems

NEWCASTLE
Jungtinėmis Pabaltiečių ir Pavergtų 
Tautų Komitetų pastangomis 
protestas prieš Australijos vyriau
sybės pripažinimą Pabaltijo kraštų 
Sov. Sąjungai buvo išreikštas įvai
riais būdais: apmokamais skelbimais 
vietinėje spaudoje, peticijomis ir in
formaciniais lapeliais bei demons
tracija, išvyka į Canberrą ir kit. Šią 
akciją aukomis parėmė: 
J.Butkienė 
B.Gakas-Gečiauskas 
Dr. V.Kišonas 
S.Klemenis 
J.Levickas 
P.Leonavičius 
J.Pranskūnas 
J.Statkus 
Alf.Šernas
Apylinkės Valdyba dėkoja 
už auką ir lietuvišką solidarumą. 
Kviečiame ir visus kitus prisidėti 
auka, nes išlaidų buvo daugiau, ir 
skirtumą turėjo padengti Apyl. Val
dyba. Aukų lapas dar neuždarytas ir 
yra pas valdybos kasininką p. 
J.Pranskūną.

Newcastle Apyl. Valdyba

MELBOURNE
Baltų Tarybos Australijoje pa

siųstas Melbourne anglikonų ar
kivyskupui Dr. Woods pavergtų 
Tautų minėjimo proga memorandu
mas buvo jo gruodžio 8 d. pasakytos 
kalbos pagrindine mintimi.

Arkyviskupas ragino australus 
labiau įsigilinti, suprasti ir vienin
gai kovoti prieš žmogaus teisių dis
kriminaciją. Drauge priminė, kad 
Australijos vyriausybė, kaipo Jung
tinių Tautų paskebtos žmogaus tei
sių deklaracijos signatarė, pripa
žindama Baltijos valstybių inkor
poravimą į Sovietų Sąjungą, pati 
padarė nusikaltimą anos deklara
cijos nutarimus pažeisdama.

Arkivyskupo Dr. Woods kalbą 
plačiai pamini gruodžio 9 d. mel- 
bourniškis laikraštis ’’The Sun”.

CANBERRA
MOKSLO METŲ UŽBAIGA

Pereitų metų gruodžio 8 d. Liet. 
Klube įvyko savaitgalio mokyklos 
mokslo metų užbaigtuvės ir Kalėdų 
eglutė.

Gausiai susirinkusius pasveikino 
tėvų k-to pirm. Z.Sipavičius iš
reikšdamas padėką apyl. Valdybai, 
kurios pastangomis mokykla Į>uv<> 
įsteigta ir remiama, mokytojams ir 
mokinių tėvams. Mokyklos vedėjas 
A.Švedas painformavo apie pačią 
mokyklą: pastoviai mokyklą lankė 
19 mokinių. Veikė dvi klasės. Pir
moje klasėje buvo tie, kurie nekal
bėjo lietuviškai, ir juos mokė 
p.V.Pužaitė-Howe. Antroje klasėje 
mokėsi suprantą lietuviškai moki
niai, ir joje dirbo mokytojai p.p. 
A.Švedas ir J.Janulaitis. Visus mo
kinius po pamokų mokė tautinių šo
kių p.L.Čeičienė grojant p.Č.Žilins
kui. Tautinių šokių pamokos vaikų 
buvo labai mėgiamos ir jie mielai 
lankė mokyklą. Prie mokyklos iš
laikymo prisidėjo labai daug Lietu
vių Klubas, kurio pir-kui p.Brūzgai

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb.p.Redaktoriau,
Prieš Naujus Metus “Mūsų Pas

togėje” skaitėme raginimus pakeisti 
visiems žinomą dainą ’’Ilgiausių me
tų!” į naują dainą ’’Valio!”. Buvo 
motyvuojama kad ’’Ilgiausių metų!” 
yra per lėta ir būk tai neturinti to 
lietuviškumo, kaip kad Budriūno
daina ’’Valio!”

Žinoma, jeigu dainą, kaip katę už 
uodegos tąsysime, kaip teko girdėti 
baliuje Adelaidėje, tai net ir smarkų 
maršą galime pakeisti į ubagų rau
dą. Gi ’’Ilgiausių metų !” yra links
ma, iškilminga daina, kurią daina-
Mūsų Pastogė Nr. 1-2, 1975.1.20. psl. 12

išreikšta padėka.
Po oficialios dalies pravesta jauki 

programėlė joje dalyvaujant vi
siems mokyklos mokiniams. Vėliau 
buvo pagerbti ir apdovanoti moky
tojai ir pabaigai įžengė Kalėdų Se
nelis (P.Martišius) su kalėdinėmis 
dovanėlėmis mažiesiems.

Tėvų Komiteto suorganizuota 
graži iškilmė užbaigta bendra jaukia 
kavute.

ALBURY
Mirė Petras Bartašius

1974 m. gruodžio 9 d. Wodonga li
goninėje mirė Petras Bartašius, že
maitis, gimęs 1904 m.

A.A. Petras jau anksčiau 
negalavo.Atšventus jo 70-tą gimta
dienį jis sekančią dieną (lapkričio 17) 
buvo išvežtas į Wodonga ligoninę, iš 
kur jau nebegrįžo. Velionis paliko 
žmoną ir du suaugusius sūnus ir ke
turis vaikaičius. Jis buvo aktyvus ir 
susipratęs lietuvis, gyvai domėjosi 
ne tik mūsų, bet ir Australijos atei
timi, rėmė mūsų tautines aspiracijas 
ir spaudą.

Velionio palydėti į Albury krema
toriumą susirinko didelis būrys tau
tiečių ir pažįstamų. Lietuvių vardu 
atsisveikino Albury apyl.' pirm.
S. Valy s. Šv. Mišias aukojo ir laidoji
mo apeigas atliko kun. P.Dauknys.

S.V.

ĮSTEIGTA LIETUVIŲ KALBOS 
MOKYTOJŲ DRAUGIJA

Draugijos tikslai:
1.Išvystyti glaudų visų lietuvių 
kalbos mokytojų Australijoj bend
radarbiavimą (Pav. ruošiant lietuvių 
k. mokytojų konferencijas, pasikei
čiant patyrimu ir mokymo me
džiaga, ir 1.1.).
2. Stengtis išplėsti lietuvių k. moky
mą vaikų darželiuose, pradžios ir vi
durinėse mokyklose.
3. Sudaryti lietuvių kalbos neaki
vaizdinio mokymo kursą, kuris ga
lėtų būti naudingas visoje Australi
joje.
4. Paruošti visokeriopą pagelbinę 
mokymo medžiagą (vaizdinių ir gar
sinių priemonių, skaitymų knygų su 
žodynėliais, ir t.t.).
5. Užmegsti glaudžius ryšius su Mo
derniųjų Kalbų Mokytojų Sąjunga 
(modern Languages Teachers 
Association) Viktorijoje.
6. Stengtis užmegsti santykius su 
kitomis lietuviško švietimo organi
zacijomis už Australijos ribų.
7. Stengtis propaguoti lietuvių kalbą 
lietuvių ir australų bendruomenių 
tarpe.
8. Stengtis įtraukti visą lietuvių 
bendruomenę į lietuvių kalbos pro
pagavimą.

Lietuvių kalbos mokytojais lai
kome visus lietuvių kalbos mokyto
jus ir asmenis, galinčius dėstyti lie
tuvių kalbą.

Artėjant laikui, kada lietuvių kal

vome Lietuvoje ir kurią drąsiai gali
me dainuoti ir dabar. Budriūno 
’’Valio!” yra smarki daina, tinkama 
asmens; pagirimui, ' neturinti to iš
kilmingumo, kuris reikalingas jau
navedžiams, sukaktuvininkams ar 
varduvininkams pagerbti.

Siūlau: dainuokime ir vieną ir ki
tą, pagal reikalą. Bet svarbiausia, 
dainuokime jas energingai, drąsiai.

A.B.

Sekmadienį, sausio 26 d.

MARIA VENUTI

Puiki dainininkė- artistė.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16 —18 East Terrace, 
BANKSTOWN 

TEL: 708 —1414

ŠEŠTADIENIAIS 8-12 vai.
B "IN SET” kvarteto šokių.muzika.
W SEKMADIENIAIS 6-10 vai.
W Dėmesie nariams!
M * Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 
gidėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių — išvenksime nema
lonumų!

bą reikės dėstyti kaipo antrąją kal
bą, manome, kad profesinis lietuvių 
kalbos mokytojų susibūrimas yra 
būtinas ir neatidėliotinas.A i

Kviečiame visus Australijos mo
kytojus, galinčius dėstyti Lietuvių 
Kalbą, įsijungti į šią draugiją. Suda
ryta laikina valdyba susidedanti iš 
A.Karazijienės^ J.Meiliūno ir 
P.Sungailos.

Draugijos adresas C/— 20 Lisbon 
Street, Glen Waverley, Vic. 3150.

***
MP redakcijoje yra iš Amerikos p. 

Antanui Špokui laiškas, kurį parašė 
p. J.Butkus. Prašome šį laišką 
atsiimti arba pranešti savo adresą.

*** 

Edvardas Slonskis Naujų Metų 
proga paaukavo Lietuvos Bylai vesti 
$ 20.00

KVIEČIAME VISUS — JAUNUS IR SENUS 
Į MELBOURNO PARAPIJOS CHORO

GEGUŽYNĘ
PONŲ KESMINŲ SODYBOJE MORNINTONE 

SAUSIO 25 DIENĄ
CHORO VALDYBA

PRAME ŠIMAS
Sydnėjaus liet. Moterų Soc. E M II C IJ PASTOGĖ 

Globos Draugijos tradicinis Užga- = 
vėnių Blynų Balius šiais metais E LITHUANIAN AUSTRALIAN 
įvyksta vasario 8 d. Sydnėjaus ■ WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Lietuvių Klube. Sekite pranešimus. E Australijos Lietuvių bendruomenės 

laikraštis
Leidžia ALB Krašto ValdybaPATIKSLINIMAS

Kariuomenės Šventės minėjime 
Canberroje lapkričio 17 d. aprašant 
meninę dalį per klaidą praleista 
viena dalyvė Deiva Čeičytė, kuri 
labai gražiai padeklamavo 
B.Brazdžionio eilėraštį ’’Benamių 
Daina”.

Dėl įvykusios klaidos D.Čeičytės 
labai atsiprašome.

LIETUVIŲ KALBA PILNAI UŽ
SKAITOMA STOJANT Į 
AUSTRALIJOS 
UNIVERSITETUS.
Mokykitės Lietuvių kalbą iki Bran
dos Atestato lygio, valdiškoje mo
kykloje arba korespondencijos 
būdu!
Dėl informacijų kreipkitės:
Melbourne, P.SUNGAILA, 232 5599 
Adelaidėje,B.MIKUŽIENĖ 
Sydnėjuje,J; MAKSVYTIS 8716269

LITHUANIAN LANGUAGE IS 
FULLY RECOGNIZED BY THE 
AUSTRALIAN UNIVERSITIES 
AT THE MATRICULATION 
LEVEL.

Learn Lithuanian up to Matricula
tion level at school or by correspon
dence.

For full details: ring:
Melbourne-.P.SUNGAILA 2325599
Adelaidė: B.MIKUŽIENĖ
Sydney:J.MAKSVYTIS 8716269

PADĖKA.
Gulint man ligoninėje nuolat lankusiai mane p. M.Narušienei 

už gėles, dovanas ir visaip padėjusiai man ir visiems kitiems 
mane lankiusiems, už gėles, žodžiu ir raštu linkėjusiems greito 
pasveikimo, tariu nuoširdžiausią padėką.

L.Šeferienė

iiiiiiaiiiiiiiiiiiiii

Z Redaktorius V.Kazokas
Z Redakcijos Patariamoji Komisija: 
Z J.Maksvytis, A.Reisgys.
Z Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
Ž Bankstown,N.S.W. 2200;
Z Tel. 7098395
Z Leidėjo ir Administracijos adressas: 
= Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Z Administracijos Tel. 6499062
Ž Prenumerata: metams $15.00
Z 6 mėn. $ 8.00
= Užsieny metams $18.00
Z Oro paštu užsieny $37.00
= Atskiras numeris $00.35
Z Redakcija rašinius taiso ir skelbia
Z savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 

„ z neatsakoma.
PRINTED BY ROTOR PRESS PTY.LTD.
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