
Mtau PASTOGE
(XXVI) 27.1.1975 REGISTERED FOR POSTING AS A NEWSPAPER CATEGORY B Nr. 3 (1357)

POLITIKOJE
Būdamas Maskvoje Australijos 

min. p-kas Mr. G.Whitlam tarp kitų 
dalykų iškėlė ir Australijos saugu
mo klausimą reikalaudamas,kad 
Indijos vandenynas būtų laisvas ir 
kad jame nesteigtų savo karinių ba
zių didžiosios valstybės. Žinoma, 
sovietų min. p-kas Kosyginas Whit- 
lamą užtikrino, kad Sov. Sąjunga 
Indijos vandenyne neturi jokių ka
rinių bazių. Mažiesiems nelieka nie
ko kito daryti, kaip tokius užtikrini
mus priimti už tikrą pinigą. Iš tiesų 
realybė yra visai kitokia. Australi
jos ir kitų Indijos vandenyno pa
kraščių valstybių protestai palieka 
tušti, nes didžiosios galybės turi vi
sai kitokius interesus, negu mažųjų 
norai.

Sovietų užtikrinimas, kad jie In
dijos vandenyne neturi savo karinių 
bazių, yra dūmų pūtimas į akis arba 
atviras pasišaipymas iš Australijos 
žvalgybos. Tokių konkrečių bazių 
gal sovietai šiame regione ir neturi,

Jungtinis lietuvių choras Dainų Šventėje Adelaidėje. Prieky chorvedžiai ir 
solistai. Kalba PLB pirm. B.Nainys.

bet jie turi visą eilę uostų,, kur jie 
gauna savo kariniams tikslams pilną 
aprūpinimą ir reikalui esant garan
tuotą prieglaudą, jų tarpe pažymė
tini Aden ir Sokotra.
..Šiandien Indijos vandenyną raižo 
sovietų kariniai lai***-gal būt dau
giau nei amerikiečių ar kiniečių. Juo 
labiau šitas sovietų aktyvumas gali 
padidėti, kai bus atidarytas Sueso 
kanalas, nes tada bus tiesioginis su
sisiekimas su Viduržemio jūra, kur 
sovietai turi įrengę savo bazes Afri
kos pakraščiuose ir pačioje Alek
sandrijoje.

Sovietų, kaip ir kitų didžiųjų re
alybė ir jėga daugiau lemia, negu 
mažųjų idealizmas. Teigimas, kad 
jie neturi savo bazių yra panašus at
sakymas, kaip kad sovietai kadaise 
atsakė - o kiek gi popiežius turi divi
zijų?

Gal Australijos min. p-kui ir užte
ko tokio atsakymo, bet realybė yra 
visai kitokia. Iš tiesų reikia būti 

SKAITYTOJAMS
Per visą Australiją išeina šimtai įvairių laikraščių ir žurnalų, kuriuose 

tai viena tai kita proga aprašoma ar bent paminima Pabaltijo ir Lietuvos 
reikalai. Tokie straipsniai, pranešimai ar žinutės australų spaudoje yra 
didžiai vertinga medžiaga lietuviams ir Lietuvos laisvinimo bylai.

Kadangi šiuo reikalu nebuvo koordinuotos veiklos, Mūsų Pastogės Re
dakcija imasi iniciatyvos kaip galima pilniau sukaupti visą tokią medžia
gą į vieną vietą, kas su laiku sudarytų labai svarbų dokumentinį ir 
informacinį rinkinį.

Todėl kviečiu visus Mūsų Pastogės skaitytojus sekti vietinę australiš
ką spaudą ir užtikus paskelbtus straipsnius, pasisakymus, žinias ar bet 
kokią informaciją tuoj iškirpti ir pasiųsti Mūsų Pastogės adresu. Būtina 
tokias iškarpas pažymėti: koks laikraštis ar žurnalas (pavadinimas), kur 
leidžiamas ir data.

Kadangi tai liečia Lietuvą ir lietuvių tautą, tai kiekvienas tautietis te- 
sijaučia esąs įpareigotas šioje akcijoje aktyviai įsijungti. Tokios medžia
gos pageidauja tiek mūsų politiniai veiksniai, tiek Lietuvių Archyvas 
Amerikoje. Lygiai nemažiau svarbi ji ir mums patiems Australijoje. Šia 
medžiaga galės pasinaudoti visi, kam tik jos prireiks, ir ji bus Mūsų Pa
stogės, kaip šio reikalo iniciatoriaus, žinioje.

Drauge primename, kad nemažiau svarbu kiekviena žinia ar aprašy
mas ir apie kiekvieną lietuvį šiame krašte arba apie lietuviškus pasiro
dymus. Tikime, kad tautiečiai supras reikalo svarbą ir kiekvienas ak
tyviai jungsis į šią akciją. Nelauk, kol kas kitas padarys. Imkis 
iniciatyvos pats. Atmink, kad šis darbas nėra terminuotas.

Visiems iš anksto dėkojame.
Mūsų Pastogės Redakcija

13 Percy St., Bankstown, N.S.W. 2200

ypatingai naiviu priimti bet kokius 
sovietų teigimus ar užtikrinimus, 
kaip faktą. Ilgą laiką sovietai ir su 
amerikiečais sėkmingai žaidė iš
naudodami pastarųjų naivų tikėjimą 
sutarties raide ir visokiais paža
dais. Šiandie, atrodo, Amerika atsi
budo, tačiau tas jų atsibudimas yra 
pavėluotas ir gali jiems labai daug 
kainuoti. Mažiesiems, jų tarpe ir

Australijai belieka tik vienas kelias - 
rinktis.su kuo susidėti. Galėtų 
Australijos mininsteris pirmininkas 
ir kiek arčiau susipažinti su Lietu
vos likimu, kuriai teko kliautis (ne
turint stipresnio kozerio) vien tik 
sovietų ’’gera” valia ir ’’kilniomis” 
sutartimis,kurio deja, Lietuvos ne
apsaugojo. Gi Australija savo tur
tais ir geografine padėtimi sovie
tams yra kur kas labiau viliojantis 
kąsnis.

DAINŲ ŠVENTĖ
LIETUVIŲ DIENŲ FINALINIS PARENGIMAS

Gruodžio 30 d. vakare ilgos tau
tiečių virtinės traukė į Adelaidės 
puošnią ir erdvią Miesto Rotušės 
(TOWN HALL) koncertų salę, tal
pinančią apie 1300 žiūrovų, ir jau 
buvo žinoma, kad visi bilietai tam 
vakarui buvo parduoti.

Parengimas žadėjo būti itin įdo
mus, nes dalyvavo trijų kolonijų 
chorai (Sydney,
M e 1b o u r n o , A d e 1 aid e ) kurių 
Sydnėjaus ’’Daina” tik ką atžymėjo 
savo veiklos 20-tį, o Melbourne 
“Dainos Sambūris” ir Adelaidės 
’’Lituania” chorai atšventė net 25 
metų jubiliejus. Svarbiausia gi va
karo ’’puošmena” - mūsų žymus, 
savo daugeriopa muzikine veikla 
pagarsėjęs, atvykęs iš Los Angeles 
kompozitorius - Bronius Budriūnas. 
Be to, pirmą kartą Dainų Šventės 
programoje (Amerikos Dainų šven
čių pavyzdžiu) dalyvavo Australijos 
Sydnėjaus, Melbourno, Geelongo. 
Hobarto ir Adelaidės savaitgalio 
mokyklų vaikų jungtinis choras. 
Jiems į sceną žengiant auditorija 
juos sveikino širdingais plojimais ir 
salėje jau nuo pat pradžios ’’įsivieš
patavo” iškilminga, šventiška at
mosfera, kurioj vystėsi tolimesnė 
vakaro eiga. Maži dainos pionieriai 
tvarkingai užėmė savo vietas sceno
je, o jų pryšakyje susėdo 10 jaunųjų 
kanklininkų, kuriuos paruošė Ade
laidės Parapijos savaitgalio mokyk
los mokytojas K.Pažėra. Už jų su
stojo visų trijų kolonijų jungtinis 
choras sudarydamas įspūdingą ir iš
kilmingą vaizdą.

Prie mikrofono priartėjo Dainų 
Šventės vadovė G.Vasiliauskienė ir 
perskaitė oficialų mūsų Muzikos Pa
triarcho - Veterano Prof.J.Žilevi
čiaus, gyv. Čikagoje, sveikinimą, 
pažymėdama, kad pirmoji Dainų 
Šventė įvyko Kaune prieš 50 metų ir 
jos iniciatorius ir organizatorius 
tuomet buvo kompozitorius prof.

Nuotrauka A.Budrio

J.Žilevičius. Jis jautriais žodžiais 
sveikindamas Adelaidėje vykstan
čios Dainų Šventės dalyvius ragino 
ir ateityje neleisti užgęsti mūsų dai
nai, ją mylėti ir puoselėti. Čia turiu 
dar pridurti, kad visą savo gyve
nimą pašventęs muzikai, prof. J.Ži
levičius. nuo pat jaunystės rinko 
įvairią lietuvių muziką liečiančią 
medžiagą, kuri nūdien pavirto gar- 
siuoju”Muzikologijos Archyvu”. 
Tam Archyvui Tėvai Jėzuitai Čika
goje suteikė specialias patalpas. Tuo 
nuostabiu, vieno žmogaus milžinišku 
darbu, prof. J.Žilevičius dar gyvas 
būdamas, pats sau pastatė didingą 
paminklą.

Skaitymą baigusi vadovė paprašė 
auditoriją atsistoti ir išklausyti 
A.Kačanausko ’’Maldos už Tėvynę”. 
Ją atliko jungtinis choras B.Kiveriui 
diriguojant ir N.Masiulytei vargo
nais pritariant. Po to ’’debiutavo” 
mažieji. Apie 80 vaikų chorelis, visi 
tautiniais rūbais aprengti, mūsų 
jaunajai dirigentei Rasai Kubiliūtei 
juos vedant, atliko net 5 dainas, dvi 
a capella ir tris kanklininkams pri
tariant. Vaikams analitinės kritikos 
netaikant, reikia pasakyti, kad savo 
užduotį atliko sklandžiai. Reikia ti
kėtis, kad tokie jų pirmieji, neuž
ginčijamai naudingi, žingsneliai nu
kreips juos ateityje į mūsų chorų 
ansamblius, o gal dar ir toliau. Be to, 
mažutėse širdelėse ilgainiui rusens 
savos dainos aidai.

Vaikus scenoje pakeitė Sydnėjaus 
choras ’’Daina”. Dirigento B.Kiverio 
parinktos dainos: ’’Išausk, mergele” 
(V.Paketuras) ir ’’Krinta rasa” 
(A.Belazaras) melodijomis ir mūsų 
liaudies žodžio folkloru buvo tikrai 
liaudies kūrybos pavyzdžiai ir dera
mai atlikti.
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Dėmesys 
jaunimui

Triumfalinės Lietuvių Dienos 
Adelaidėje paliko ne tik gilų įspūdį 
visoje mūsų bendruomenėje, bet 
taip pat davė naujo impulso ir pasi- 
ryžymo ateities darbams ir veiklai. 
Visi įsitikinome, kad mūsų bendruo
menėje yra dar neišsekę jėgų 
ištekliai, kad mes galėtume pasi
reikšti stipriau ir efektyniau, negu 
kai kas galvoja. O svarbiausia, kad 
mes turime ateitį - tai mūsų jauni
mas. Kiekvienam, stebėjusiam 
mūsų tautinių šokių festivalį arba 
tankias sportininkų gretas, pasisi- 
džiavimu spurdėjo širdis, nes tuo 
buvo pademonstruota, kad visa lie
tuviška veikla nėra vien vyresniųjų 
žaidimas. Šiandie mūsų jaunieji ak
tyviai dalyvauja tokioj veikloj, kuri 
atitinka jų amžių ir polėkius, rytoj 
jie visi stos į darbus ir tuo užtikrins 
mūsų tautinės veiklos ir sąmonės 
tęstinumą. Tiesa, tasai jaunimas 
nėra visas organizuotas. Dedant 
pastangų būtų galima jaunimo gre
tas aktyvioje lietuviškoje veikloje 
padvigubinti ir net patrigubinti. 
Jeigu taip, tai tas tik liudija, kad 
mes apie jaunimą daugiau tik kalbė
jome, o neužtenkamai dirbome, jam 
daugiau priekaištavome, o nesisten
gėme jo tinkamai įvertinti ir su juo 
bendradarbiauti.

Kaip tik šia prasme gal ir reikėtų, 
atverčiant naujų metų veiklos pus
lapį, pradėti nuo jaunimo sukau
piant į jį visą mūsų dėmesį. Šie me
tai turėtų būti jaunimo metai ir tai 
ne vien deklaratyvine prasme, o vi

su darbo frontu ir aktyvumu. Metų 
pabaigoje Pietų Amerikoje įvyksta 
trečiasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas. Kai jau kitur pasiruoši
mai tam kongresui vyksta pilnu 
tempu, pas mus dar net nepradėta 
apie tai galvoti. Teko sutikti visą ei
lę jaunų žmonių, kurie savo iniciaty
va ir lėšomis ruošiasi vykti į Jauni
mo Kongresą ir jau dabar kaupia 
sau lėšas ir planuoja savo laiką. Jei
gu akciją išvystytume visu bend
ruomeniniu frontu, tai išvyka būtų 
ne partizaninė, o gerai organizuota. 
Tuo būdu mes laimėtume ypatingai 
daug. Pagaliau reikia atsiminti, kad 
Jaunimo Kongresas vyksta Pietų 
Amerikoje, kur lietuviai nėra pa
kankamai turtingi. Ten mūsų atvy
kusio jaunimo negalės globoti vieti
niai, kaip kad pirmojo ir antrojo 
kongreso metu Amerikoje. Visa 
kongreso išlaidų našta kris ant pa
čių atvykstančių, ypat turtingesnių 
kraštų, kaip Amerikos, Kanados, 
Australijos. Šitas faktas verčia mus 
juo labiau susirūpinti ir parodyti, 
kad mes patys galime ir pajėgiame 
ne tik savimi pasirūpinti, bet ir ki
tiems padėti.

Kaip šitas organizacinis darbas 
bus vykdomas ir kas bus jo iniciato
rius laikas jau dabar pagalvoti. Apie 
organizavimą ir pasiruošimus šiam 
kongresui bus daug kalbama ir šio 
laikrščio puslapiuose. Ypač 
laukiama sveikų sugestijų ir koordi
nacinių planų. Ta pačia proga reikia 
prisiminti ir buvusius pasiruošimus į 
turėtus kongresus, kur šalia pozity
vaus darbo buvo nemažai nesklan
dumų ir nesutarimų. Praeitis prisi
mintina ne tam, kad darytume, kaip 
buvo daryta, bet kad iš jos pasimoky
tume ir nepakartotume jau turėtų 
klaidų.

(v.k.)

UI J.Kongreso reikalais
RYŠIŲ CENTRO 

NAUJAS ADRESAS

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos (PLJS) ryšių centras jau persi
kėlė į ankstyvesnes patalpas, ’’Mar
gučio” lietuvių radijo įstaigoje, Či
kagoje. Anglų kalba jis vadinamas 
taip: Lithuanian World Youth Asso- 
ciationCommunications Center. Ra
šant laišką į PLJS Ryšių centrą, 
galima adresuoti ir sutrumpintai: 
L.W.Y.A. COMMUNICATIONS 

CENTER
2422 West Marquette Rd.
Chicago, Illinois 60629 U.S.A.

Ryšių centras yra PLJS-gos or
ganas ir jos atstovas Šiaurės Ame
rikoje. Jo paskirtis Jaunimo kong
reso darbuose bus vykdyti Jaunimo 
kongreso Komiteto ir Jaunimo Są
jungos valdybos pavestus uždavi
nius. Tarp kitų dalykų, Ryšių cent
ras rūpinsis prelegentų Kongresui 
kvietimu, Studijinės anketos plati
nimu bei surinkimu, veiklos koordi
navimu su Australijos, Europos ir 
Šiaurės Amerikos jaunimo viene
tais.(RS)

KONGRESO ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Jaunimo trečiame kongrese 1975 
m. Pietų Amerikoje numatoma ruo
šti ’’mažąją tautinių šokių šventę”. 
Šventės tikslas, kaip praneša Jauni
mo Kongreso komitetas iš pietų 
Amerikos, yra įtraukti ypačiai tokį 
jaunimą, kuris kitur nedalyvauja, 
bet mėgsta šokti. Taipgi, siekiama 
sukelti didesnį lietuviais susidomė
jimą vietinių gyventojų Pietų Ame
rikoje tarpe. Be to, norima pradėti 
ruoštis Penkajai tautinių šokių 
šventei, kuri įvyks 1976 m. liepos 
mėn. Šiaurės Amerikoje.

Mažosios tautinių šokių šventės 
spektakliai įvyks visuose trijuose 
kraštuose kur bus Kongreso įvykiai: 
Argentinoje, Uragvajuje ir Brazili
joje.

Tikimasi, kad šventėje gali daly
vauti apie 200 šokėjų, pusė jų iš Pie
tų Amerikos, o kiti iš didesnių lietu
vių kolonijų kituose žemynuose. 
Būtų galima siųsti arba ištisus an
samblius arba dalis jų, papildant ap
mokytais ansambliams nepriklau- 
siančiais jaunuoliais.

Kaip praneša Jaunimo Kongreso 
komitetas, mažosios tautinių šokių 
šventės programa nebus ypač sunki 
ar sudėtinga, tad ir mažiau mokan
tieji galės joje dalyvauti.

Pasaulio lietuvių jaun trečiasis 
Kongresas įvyks Pietų Amerikoje 
1975 m., gruodžio 20- 1976 m. sausio 
6 d.d.

SPORTAS JAUNIMO KONGRESE

Sporto klubai ir sportuojantis 
jaunimas aplamai kviečiamas susi
domėti Jaunimo trečiajame kongre
se Pietų Amerikoje numatoma 
sporto programa. Sporto šventė 
įvyks Argentinoje, Kongreso sto
vyklos metu. Kongreso stovykla bus 
netoli sostinės Buenos Aires, kur 
gruodžio 20 d. numatoma smulkiau 
paskelbti sporto programą.

Amerikoje labai iškilmingai buvo 
sutiktas ir priimtas Simas Kudirka 
ir jo šeima. Simas daug iškentėjęs, 
gerai pažinęs sovietų santvarką ir 
kalėjimus galėtų ir mums Austra
lijoje daug papasakoti, ar nereikėtų 
jį pasikviesti? Juk jo pranešimais 
labiau domėtųsi tautiečiai kaip kon
certais ir tai galėtų būti pagrindas 
kelionės išlaidoms padengti.

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

pačių išauginti ir išauklėti jauni 
žmonės, tikri lietuviai ir nėra ko jais 
nepasitikėti, nebent tik bijoti, kad 
jie nebūtų geresni vadovai, negu 
mes. Ir iš viso ar geriau bus, kad jie 
perims išeivijos vadovybę, ar niekas 

' jos neperims, nes juo daugiau mes 
savo jaunaisiais nepasitikėsim, tuo 
daugiau jie nuo mūsų tols, net iki 
nebesugrįšimo. O be inteligentijos 
likusi išeivija, jau didelės reikšmės 
nebeturės. Todėl išeivijos ateities 
perspektyvoje ši mūsų jaunesniųjų 
intelektualų pajėga yra viltingai ži
banti žvaigždė, ir būtų didelė klaida, 
jeigu mes ją užgesintumėm.

Jeigu sutiksime, kad pirmenybės 
atidavimas politikai prieš kultūrą ir 
tų abiejų sričių viena nuo kitos at
skyrimas buvo klaida, o mano gi
liausiu įsitikinimu tai buvo klaida, 
todėl išeivijos ateities labui tą klaidą 
reikia atitaisyti. Tai padaryti ne
būtų per sunku, nes į tą pusę suka ir 
pats gyvenimas. Kultūrinė ir poli
tinė veikla neatskiriamai viena nuo 
kitos rapda vietą Lietuvių Bendruo
menėje, ir tos vietos nereikia jai pa
vydėti. Okupuotos Lietuvos reikalus 
išnešti į pasaulį ir padarytas jai 
skriaudas iškelti šiuo metu daug pa
rankiau yra kultūrinėmis, negu gry
nai tik politinėm priemonėmis. Toks 
veiklos būdas yra labiau supran
tamas bei labiau priimtinas ir tai, ką 
tik čia paminėtai, jaunesniųjų inte
lektualų grupei. Jų moksliniai ir 
profesiniai darbai mūsų laisvės sie
kiams atneš daugiau naudos, negu 
tik politikams skirti grynai politinio 
pobūdžio memorandumai. Kad taip 
yra, šį pavasarį parodė net pačios 

Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

Negalime mes rungtis su gamta 
bei jos dėsniais, ir jaunystės niekas 
niekam dar nesugrąžino. Bet būtų 
didelis mūsų apsileidimas, jei 
išeinančių iš veiklos nepakeistumėm 
jaunesniais. O tų jaunesnių vis dėlto 
dar yra. Apie keturis tūkstančius 
moksleivių lituanistinėse 
mokyklose, gal apie tiek pat įvai
riose jaunimo organizacijose mums 
byloja, kad lietuviška gyvybė į mū
sų gyvenimą dar vis ateina. Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės pas
tangomis Čikagoje suorganizuoti du 
mokslo ir kūrybos simpoziumai pa
rodė, kad turime didelį skaičių pro
fesionalų, mokslininkų, tyrinėtojų ir 
kitų specialistų, iš kurių lengvai bū
tų galima sudaryti visą Vilniaus 
universiteto personalą. Tai mūsų 
jaunos jėgos, kurios dar vis te
bestovi už lietuviško darbo ribų, ir 
labai reikia apgailėti, kad taip yra. 
Nenoriu aš čia tų jaunųjų per daug 
teisinti, nes gal visų šimtu precentų 
to padaryti ir nebūtų galima, bet esu 
linkęs manyti, kad dėl to esame 
daugiau kalti mes, vyresnieji, ne jie. 
Viena iš kliūčių jiems stipriau įsi
jungti į lietuvišką darbą kaip tik ir 
yra tas intelektualinio mentaliteto 
plyšis. Mes jais nepasitikim, įtari- 
nėjam, atmetam jų naujesnes min
tis, ypač jeigu tai liečia santykius su 
okupuotos Lietuvos lietuviais. Ir 
neretai mes juos laikome mūsų poli
tinio darbo pernelyg dideliais kri
tikais ir manome, kad perėmę iš 
mūsų vairą jie išeiviją nuves ne
gerais, nepatrijotiškais keliais. Ta
čiau iš tiesų tokia baimė neturi pa
grindo. Jie visi yra patrijotai, mūsų
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Maskvos Izvestijos, ilgu straipsniu 
užsipuolusios Baltijos Studijų drau
giją, ketvirto jos suvažiavimo Čika
goje proga. Ir ne politikai Jung
tinėse Tautose, bet rašytojas Sol- 
ženicinas į pasaulį išnešė istorijoje 
iki šiol negirdėtus Sovietų Rusijos 
komunistinių valdovų nusikaltimus 
prieš žmoniją.

Griežtai atriboję politinę veiklą 
nuo kultūrinės, iš politinio darbo 
mes išjungėme pačias stipriausias 
dabartines mūsų jėgas. Todėl ir 
daug turime prirašę įvairių memo
randumų, kurie be jokios naudos 
guli politikų stalčiuose, jeigu ne 
šiukšlių kibiruose, tris ketvirtada
lius visų politinei veiklai surenkamų 
lėšų išleidžiame patalpų nuomoms ir 
biurokratijai, tačiau visai neturime 
profesiniai paruoštų mokslo veikalų, 
visoje pilnumoje Lietuvos tragediją 
pristatančių kitataučių mokslinin
kams, kultūrininkams bei intelek
tualams. Tur būt niekas nesiginčys, 
kad daug geriau būtų turėti vieną 
gerą apie mus leidinį pasaulio bib
liotekose, negu kokią šimtinę me
morandumų politikų kabinetuose. 
PLB valdyba kaip tik ir siekia šį ne
apsižiūrėjimą atitaisyti.

Kiekvienos išeivijos 
gyvastingumas didelė dalimi pri
klauso nuo jos ryšių su gimtuoju 
kraštu, su tautos kamienu. Kaip 
politinė emigracija mes esame opo
nentai dabartinei Lietuvos santvar
kai ir atkaklūs, vieši priešai oku
pantui, todėl ir normalių ryšių su o- 
kupuota Lietuva turėti negalim. 
Negalim gauti nei normaliu kebu 
teikiamos pagalbos. Tačiau reikia 
manyti, kad visi suprantam tokių 
ryšių reikalingumą ir reikšmę, bet 
dėl tos ypatingos krašto padėties 
juos mėgsti esame labai atsargūs. 
Bandymai tiems ryšiams ieškoti i- 
šeivijoje sukėlė audras ir padalino 
mus į ’’patrijotus” ir ’’bendradar- 
biautojus”. Ypač dabar tai ryšku 

Amerikoje ir skaudžiai dar vis at
siliepia į mūsų veiklą, nors kul
minacinis taškas jau yra pereitas. Ši 
bėda, tačiau, gali būti lengvai pa
šalinta, jeigu ryšių su kraštu klau
simą spręsime ne emociniu, bet 
blaivaus galvojimo logika. Nes kaip 
mes begalvotumėm, pasirinkimo čia 
neturime. Ryšio su pavergtais lie
tuviais reikalauja pats gyvenimas, ir 
nuo jo mes niekur nepabėgsim. Ry
šius mezgant ir palaikant, mes tu
rime betgi priimti ir išlaikyti vieną 
aiškų nuusistatymą: visiškai griež
tai atmeskim bendradarbiavimą su 
okupantu, supraskim, kad okupan
tas yra ne pavergtas lietuvis, bet 
rusas ir nuo lietuvio jį atskirkim, o 
jo priespaudoje vargstančiam savo 
broliui ištieskim pilną pasitikėjimo 
nuoširdžios pagalbos ranką. Ryšių 
klausimu PLB IV Seimas priėmė la
bai aiškią rezoliuciją, kuria mums 
visiems reikėtų daugiau ar mažiau 
vadovautis. Išeivijos ateities per
spektyvoje ryšio su okupuotais lie
tuviais palaikymas vaidins didelį 
vaidmenį ir protingai tvarkomas il
giau pratęs mūsų gyvybę, todėl juo 
greičiau jį sunormuosim, tuo bus
geriau.

Mūsų okupuoto krašto padėtis 
taip pat yra labai svarbus faktorius 
išeivijos ateities perspektyvoje. 
Kokie vyksmai ten rutuliosis, kiek 
ilgai reikės dar laukti laisvės ryto, 
koks bus pereinamasis laikotarpis, 
kokie procesai ateityje vystysis So
vietų Sąjungoje ir visame komu
nistiniame pasauly? Nors Sovietų 
Rusija ir nėra atsisakiusi savo im- 
peralistinių tikslų, o komunizmas 
savo minties sukomunistinti pasaulį, 
bet permainų Sovietoje yra. Vis 
plačiau sklinda laisvos Rusijos są
jūdis, gausėja disidentų skaičius, 
leidžiami pogrindyje leidiniai ir 
vyksta kiti ativyriausybiniai veiks
mai. Visi tie reiškiniai, priešingai 
mūsų tautos partizaninio karo metu,
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Po jų scenon suėjo Melbourne 
’’Dainos Sambūrio” 27 vyrai su va
dovu AČelna. Pasigirdo švelnūs pir
mieji J.Graužės dainos ’’Sapnų Pilis” 
sakiniai ( nustebino savo identišku
mu su G.Bizet operos ’’Perlų Žvejai). 
Dainai nuskambėjus, tarytum balto 
sniego snaigės, rinkosi choristės. 
Žavinga įspūdi sukėlė jų visų vieno
dos baltos suknios papuoštos dideliu 
lietuviškos tulpės stilizuotu orna
mentu. Tam 30 ponių švelniam ir 
dekoratyviam vaizdui atitiko ir jų 
atlikta, pagaunančio melodingumo 
(kiek slaviško charakterio) M.Nori- 
ko ’’Padainuosim tau dainelę” daina. 
Fortepionu palydėjo D.Levickienė. 
Sužavėta auditorija paprašė dainą 
pakartoti. Paskutinioji Č.Sasnausko 
harmonizuota liaudies daina ’’Siuntė 
mane motinėlė”, vyrams ir mote
rims į bendrą sąskambį susijungus, 
nublukino pirmųjų dviejų dainų kiek 
svetimą mūsų muzikoje įtaką ir pa
sigėrėtinai užbaigė Melbourno 
sambūrio reprezentaciją.

Paskirų kolonijų chorų užbaigai į 
sceną išėjo adelaidiškiaių 60 daly
vių, kuriuos šį kartą į ’’garsų pasau
lį” turėjo vesti svečias dirigentas - 
kompozitorius Bronius Budriūnas, 
’’Lituania” choro pajėgumą ir muzi
kinį subrendimą pažįstame jau nuo 
tų laikų, kai to choro įkūrėjas ir 20 
metų jam vadovavęs, Vaclovas Šim
kus (vėliau apsigyvenęs Canberroje) 
įkvėpė savo auklėtiniams meilę lie
tuvių dainai ir drausmę jos atliki
mui. Prisijungus solistams G.Vasi- 
liauskienei ir J.Rubui ir pianistei 
R.Kubiliutei prie mikrofono priar
tėjo jaunoji med. dr. Dalia Viliūnai- 
tė. Jinai supažindino su B.Budriūno 
biografija ir jo įvairiašake muzikos

PO DAUGEL...
pasauliui yra žinomi ir randa pri
tarimą, ypač kultūrinėse ir inte
lektualinėse sferose. Kai kurie pra
našauja net greitą Rusijos suby
rėjimą ir įspėja Rytų Europos pa
vergtas tautas, skatindami jas ruoš
tis tokiam atvejui ir pereinamajam 
laikotarpiui. Iš savo planų ateities 
veiklai nereikėtų išjungti ir tokios 
galimybės.

Bent šiuo metu aš dar nelinkėčiau 
būti tokiais dideliais optimistais ir 
laukti greito Sovietų imperijos žlu
gimo, nors prieš tokią galimybę gal
vos guldyti ir nebandyčiau, bet savo 
veikloje neišjungčiau ir kitų prie
laidų. Net ir pačios blogiausios, kuri 
tvirtintų, kad Sovietų okupacija dar 
ilgai užsitęs. O jeigu taip, tai mums 
yra reikalingas ilgalaikės veiklos 
planas. Nors esame pliuralistinė vi
suomenė, veikiam taip, kaip kiek
vienas norim ir neturim teisės vie
nas kitam tos veiklos varžyti, tačiau 
vienas bendras, aiškus ir išmintin
gas planas apimantis visas veiklos 
sritis, tos veiklos ne tik niekam ne
kliudys, bet sudarys dar net ge
resnes sąlygas. Tokio plano paruo
šimas jau būtų tiesioginis Lietuvių 
Bendruomenės uždavinys. PLB val
dyba pamažu jį ruošia. Politinės 
veiklos planą jau gal ir turim, už po
ros metų gal bus baigtas ir visas 
planas.

Du pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresai paskatino jaunimą išeiti iš 
savo organizacinės veiklos ribų ir 
jungtis į bendrą darbą. Gimė Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Ji 
turi būti mūsų remiama, Bendruo
menė ne tik turi neleisti jos veiklai 
užgęsti, bet sudaryti sąlygas jauni
mo iniciatyvai, nes jų bendra veikla 
yra pati tikroji mūsų ateities gy
vybės garantija. 

veikla. D.Viliūnaitė Adelaidėje ge
rai pažįstama. Ji jau ne kartą talki
ninkavo parengimuose savo dailiai 
tariamu žodžiu, nes be tiesioginės 
profesijos (med. dr.) yra baigusi 
fortepiono studijas, kelerius metus 
studijavusi smuiką ir taipogi baigė 
dailiojo žodžio skaitymo studijas. Jai 
sceną apleidus jau buvome pasiruo
šę išgirsti B.Budriūno kantatą”Lie- 
tuvos Šviesos Keliu” ( poeto 
B.Brazdžionio žodžiai). Veikalas de
dikuotas išeivijos pasišventusiems 
lietuvių mokyklų mokytojams pa
gerbti.

Entuziastingu plojimu sutiktas 
svečias atsistojo prie pulto. Pasigir
do dramatiniai, galingi, beveik 
orkestrą atstoją įžanginiai fortepio
no akordai. Tirštu bosu solistas kūrė 
pavergtojo krašto liūdną spaudos 
draudimo laikų vaizdą. Toliau 
skaidriai ir švelniai solistė G.Vasi
liauskienė lyg ta ’’Vargo mokyklos” 
motina (Scenos šone ’’Vargo mo
kyklos” vaizdą sudarė sėdinti prie 
ratelio motina su sūneliu, laikančiu 
rankutėse knygelę), emocingai dai
navo apie iš Prūsų parneštą knyge
lę, chorui imituojant ratelio ūžimą 
”zu-zu-zu-zu...’’Kantatos didingas fi
nalas išreiškė spaudos laisvės atga
vimo nepažabotą džiaugsmą. Trijų 
skirtingų muzikos nuotaikų veikalas 
buvo atliktas ”a la perfectio”! Iškil
mingas finalas pavirto tiesiog ’’vo
kaline simfonija” ir buvo reikalautas 
pakartoti. Čia perblankūs būtų 
įprasti pasisakymai: ’’choras paklu
so dirigento mostui, ar dirigentas 
sugebėjo apvaldyti ansamblį, ar 
pan...” Gavome įspūdį, lyg autorius 
kelių repeticijų metu būtų padaręs

'Pora žodžių reikėtų paminėti ir 
mūsų tarpusavio santykius. Savai
me aišku, kad visiems geriau būtų, 
jei sugebėtumėm tarp savęs gražiai 
sugyventi. Bet mūsų tautos istorija 
rodo, kad nesutariam nuo pat Min
daugo laikų, kuris ir pats dėl tų ne
sutarimų buvo nužudytas. Toks, 
turbūt yra mūsų tautos charakteris, 
kurio taip greit nepakeisim ir tar
pusavio ginčų vienu rankos mostu 
nesustabdysim. Tad ar ne geriau 
nustoti eikvojus laiką santykių ge
rinimui ir jį naudoti pozytyviam 
darbui. Jeigu visą laiką, lėšas ir 
energiją išeikvosim viepybės ieško
jimui, ne ką laimėsim ir vienybę 
radę. O kas užtikrins, kad vėl tuoj 
pat nesusipyksim. Jeigu nemokam 
susitarti ir dirbti bendrai, dirbkime 
atskirai ir vienas kitam nekliu- 
dykim. Jeigu išmoksim vienas kitam 
bent netrukdyti ir tai jau būsim 
daug laimėję. Manau, kad daug nau
dingiau bus atskirai dirbti, negu 
bendrai peštis.

Priėmę čia iškeltas mintis, kaip 
mūsų ateities perspektyvines gaires 
ir prileidę, kad mūsų darbai vyks, 
taip kaip numatyta, pasistatykime 
tokį, labai realų klausimą: ar tokiu 
keliu keliaudama išeivija išliks am
žinai, ar, ilgiau ar trumpiau iš
gyvenusi, ji mirs, kaip mirė visos 
kitos? Tą klausimą 1 ėiskite palikti 
be atsakymo, nes kiekvienas iš mū
sų jį, tur būt, turime. Bet ar verta 
dėl to mums jaudintis? Ar žmogus 
pats nežino, kad jis amžinai ne
gyvens? Tačiau jis dirba, kuria, ver
žiasi pirmyn, ištiktas ligos eina pas 
gydytoją, leidžiasi operuojamas ir 
siekia gyventi ir gyventi. Net ne
pagydomos vėžio ligos pakirstas, ir 
tai žinodamas, žmogus nepraranda 
nei noro gyventi, nei vilties. Dary
kime taip ir su mūsų išeivija. Ją gy- 
dykim,puoselėkim,branginkim ir bet 
kokia kaina, į nieką'nebodami, išlai
kykime jos gyvybę. Caristinės Ru- 

atlikėjams savo kūrybos įkvėpimo 
’’kraujo transfuziją”. Buvo tai vienos 
bendros širdies pulsas, glaudi, di
dinga jausmų harmonija. Čia norisi 
išpasakyti ir asmeninį įspūdį apibū
dinant B.Budriūno kūrybą. Konkre
čiai tariant - yra tai “GILAUS 
MUZIKOS ĮKVĖPIMO RYŠKUS, 
TALENTINGAS IŠSIVERŽIMAS“. 
Čia nėra jokio ’’dirbtinumo”, ar tai 
’’ieškojimų” bei ’’bandymų”, kuriais 
stengiasi save pateisinti nūdienė 
modernioji muzika. Jo kūriniai.? tai 
pavyzdys ’’MUZIKOS TIESOS”. 
Chorui balsų išbalansuotas išdėsty
mas yra paremtas pilnai skamban
čiais, niekur nepraskystančiais 
akordais. Originali, melodinga linija 
pagaunama viso veikalo eigoje. Ne
nuostabu tad, kad B.Budriūnas yra 
pasiekęs užjūryje didelio populiaru
mo ir džiugu, kad turėjome progos 
pažinti jo kūrybą ”iš pirmojo šalti
nio”. Fortepiono palyda mūsų talen
tingos, muzikiniu temperamentu 
apdovanotos pianistės R.Kubiliutės, 
įgavo orkestro skambėjimo Dobūdi.

Kompozitorius B.Budriūnas

Pirmąją koncerto dalį iŠilausę 
tautiečiai pakilo iš vietų gerokai 
’’įšildyti” meno ugnies.

Antrą vakaro dalį sudarė jungti
niai chorai. Pradžioje vyrų choras, 
B.Kiverio vadovybėje, ypač aiškiai 
tardamas žodžius dainose ’’Augo 
kieme klevelis” (J.Karosas) ir ’’Kur 
tas kelelis” (T.Makačinas), pastaroji 
daina, N.Masiulytei piani.nu lydint, 
tikrai vyriškai ir energingai nu

sijos dviejų milijonų emigracija ne
reiškia nieko. Šitokį teiginį mes tu
rime sugriauti. Nepasiduokime di
džiausiam išeivijos sunykimo pavo
jui, apatijai. Nors ir tūkstančiai my
lių mus skirtų, jauskime vienas kito 
artumą, vienas kito talką, bendrų 
siekimų svarbumą. Kaip skirtingai 
begalvotumėm, bet išlaikykim bent 
lietuviškos minties vienybę, nes dėl 
jos, atrodo, skirtingų nuomonių ne
turim, Per dideli atstumai mums 
neleidžia dažnai susitikti ir tai mūsų 
veikloje yra didelė problema. Išei
vijos veiklai silpstant, PLB valdyba 
net stato tokį klausimą: ar ne
vertėtų mums susikraustyti į vieną 
vietą, bent į vieną kraštą. Tokį kaip 
Šiaurės Amerika. Būtų didesnis 
mūsų būrys, būtų lengviau ilgiau iš
likti. Ar tokia mintis rastų pritarimą 
čia pas jus, Australijoj?

Savo ”po daugel metų susitikimo” 
žodį baigiu. Žvilgsnį į išeivijos atei
ties perspektyvas mačiau daugiau 
Amerikos lietuvio akimis. Austra
lijos lietuviui gal tai atrodytų kitaip. 
Greičiausia gal ir atrodys, nes ir 
paties krašto nuotaikos, kurios į 
mus turi įtaką, Australijoj yra ki
tokios negu Amerikoj. Taip pat 
skirtingos ir veiklos sąlygos, nes 
Amerikoje ir Kanadoje lietuvių yra 
žymiai didesnis būrys, todėl ir gali 
išvystyti kitokią veiklą. Todėl im
kite tas mano mintis kritiškai ir 
bandykite jas pasverti Australijos 

skambėjo. Moterų jungtinis choras 
išėjo su jaunąja, Sydnėjuje jau po
puliaria vadove Z.Belkute. Dviejų 
dainų parinkimas ’’Vaidilutės” 
(M.Petrauskas) ir ’’Šienapiūtė” 
(A.Bačiulis), taipogi švelnus, mote
riškas dirigentės mostas sudarė tik
rai malonų ’’feministinį” įspūdį. 
Antrai dainai pianinu pritarė di
rigentas B.Kiveris.

Nukelta į psl. 4

Premija lietuvei
PREMIJUOTA EVA KUBBOS

Žinoma lietuvė dailininkė Eva 
Kubbos yra pirmaujanti tarp mote
rų dailininkių Australijoje. Šalia pa
garsėjusių Australijoje metinių Ar
chibald, Sullivan ir Vynne premijų, 
kurios skiriamos metų pradžioje už 
praeitus metus, yra dar ir Pring 
premija geriausiai dailininkei mote
riai Australijoje. Ši premija ir pa
skirta Evai Kubbos.

Šiais metais minėtose kompetici- 
jose iš lietuvių tedalyvavo tik viena 
Eva Kubbos. N.S.W.Meno Galerijo
je, kur i organizuoja šį konkursą ir 
skirsto premijas, vyksta ir plataus 
masto paroda atrinktų darbų. 
E.Kubbos išstatyti du akvareliniai 
darbai, kurių vienas - Pavasario dai
na (Spring Song) ir buvo premijuo
tas.

Premijuotą Evos Kubbos pa
veikslą nupirko sydnėjiškis Alfonsas 
Giliauskas.

’’GRANDINĖLĖ”
PERSIORGAN1ZUO J A.

Garsioji taut, šokių grupė Kleve- 
lando ’’Grandinėlė”, dabar pergyve
na persiorganizavimo perijodą ir 
nenumato daryti tolimesnių išvykų. 
Klevelande įsteigta lietuvių šokio 
mokykla, kurioje patyrę mokytojai 
dėsto ne tik tautiniam šokiui, bet 
taip pat ir klasikiniam šokiui reika
lingus teorijos ir praktikos dalykus. 
Tos mokyklos mokiniai, praėję rei
kiamą kursą, sudarys’’’Grandinėlės” 
šokėjų branduolį. Ar tada jie jau va
dinsis profesijonalais, tas dar nėra 
aišku, bet jau dabar yra aišku, kad 
tikrumoje jie jau niekuo nuo jų 
nesiskirs.

lietuvio akimis. Kiek man teko Jus 
pažinti, o daugiausia tik iš spaudos 
ir paskutiniu metu Jums protes
tuojant prieš Australijos vyriausy
bę, Jūs esate labai aktyvūs, dar
bingi, atviri ir greitai nelinkę nu
siminti žmonės. Mums, ’’ameriko
nams” truputį dėl to nesmagu, nes 
Jūsų mastu matuojant, mes turė
tumėm žymiai daugiau nuveikti. Gal 
pasimokysim ir pasitaisysim.

Dėkoju Jums, mieli Australijos 
lietuviai, mano broliai ir sesės, už 
suteiktą progą pasidalinti su Jumis 
šitomis mintimis, labai dėkoju už iš
vykos globą, nakvynes, vaišingumą, 
vargą ir rūpęstį. Mums labai malonu 
buvo po ilgų metų atnaujinti pa
žintis, kartu pabuvoti, padraugauti, 
apkalbėti mūsų laimėjimus ir ne
pasisekimus ir jungtomis širdimis, 
vieni kitus paragindami, ryžtis švie
siau žvelgti į ateitį. Tad ir žvelkime. 
Pasikeitusius veidus tegul pakeičia 
jauni veidai, praretėjusias gretas 
tepapildo nauji žmonės. Mums 
reikia tik daugiau drąsos, daugiau 
veržlumo, daugiau užsispyrimo ir 
daugiau noro dirbti. Mums reikia 
daugiau ir dažnesnių susitikimų, ir 
jeigu ne mes tai aplankykite Jūs 
mus. Kaip ir mes pas Jus, taip ir Jūs 
pas mus esate mieli ir laukiami 
svečiai.

Ačiū. Ir iki kito karto.
Pabaiga
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DAINŲ ŠVENTE
Atkelta iš psl. 3

Toliau mišriam jungtiniui chorui 
dirigavo ’’guest artist”-S. Žukas, 
buv. Newcastle choro vadovas. Tas 
choras dėl tam tikrų sunkumų nega
lėjo dalyvauti. Jis labai gyvai pra
vedė V.Budrevičiaus ’’Joninių 
dainą”, kurioje vis taip maloniai 
skambėjo ’’žydėk, papartėli, 
žydėk...” ir ’’Voveraitė” (A.Ilčiukas) 
maloniai paveikusią savo žaismin
gumu. S.Žukas scenoje vietą užleido 
jaunajai Melbourne chorvedei - 
D.Levickienei. Jos energingo mosto 
vadovybėje nuskambėjo ’’Eisim gi
rion paklausyti” (B.Jonušas) ir daž
niau choruose girdima, ir mėgiama 
J.Strolios ’’Valiok dalgelp’A Čelna 
dirigavo dvi dainas: J.žemataičio 
’’Tegul skamba mūsų dainos” ir ypač 
gyvą ir melodingą St.Gailevičiaus 
’’Jaunystę” su N.Masiulyte prie for- 
tepiono.

Dabar vietą prie pulto vėl užėmė 
svečias - B.Budriūnas savo kompo
zicijoms. Dainoje ’’Pradės aušrelė 
aušti”, N.Masiulytės pianinu paly
doje pradžioje nuskambėjęs 
tarytum piemenų raliavimas iškarto 
nuteikė dainos pobūdžiui, kuri buvo 
ypatingai gražiai išfrazuota. Vakaro 
finalą vainikavo ’’Mano Protėvių 
Žemė”. Patriotiniai ugningas, stip
riai dramatinis veikalas, tarytum 
muzikos garsų išsiveržęs ugnikalnis. 

Net solistės G.Vasiliauskienės šiaip 
malonus švelnus; sopranas įgavo 
reikiamos dramatinės įtampos ir 
gražiai dominavo stipriame an
samblyje. Klausytojai išgyvenę tą 
muzikos ’’apogėjų”, prašė finalą 
kartoti.

Tuo gerai suorganizuota vakaro 
programa, kurioje figūravo nemažai 
ir nūdienių, dabar Lietuvoje dainą 
kuriančių kompozitorių, ir baigėsi. 
Bet čia, deja, nutrūko sklandžios 
organizacijos siūlas. Programai pa
sibaigus, savaime suprantama sce
noje turėjo susirinkti visi progra
mos dalyviai, tad nemalonią spragą 
sudarė užtrukęs jų į sceną iškvieti
mas ir dalyviams suvenirų (mažų 
lietuviškų kanklių) mergaičių ne
rangus įteikimas. Vadovė G.Vasi
liauskienė perdavė gražias dideles 
kankles (pereinamą simbolinę dova
ną) ateinančios Dainų Šventės kolo
nijos atstovui melbourniškiui 
A.Čelnai.

Sveikino ir dėkojo dalyviams 
Australijos Krašto V-bos Kultūros 
Reikalams atstovas V.Baltutis, Pa
saulio Bendruomenės Pirm. B.Nai- 
nys savo širdingoje, gražioje kalboje 
tarp kitko prisipažino: ’’mes- ameri
kiečiai iki šiol nepajėgėme užsiau
ginti tokių talentingų jaunų choro 
vadovių”, o mes ’’australiečiai” jų 
turime net keturias: Z.Belkutę, 
D.Levickienę, R.Kubiliūtę ir N.Ma- 
siulytę, ir jos visos tikrai yra jaunos, 
gabios ir... žavėtinai gražios.

A.Binkevičiūtė- Gučiuvienė

A.A. PETRUI BAČIULIUI
mirus, skausmo prislėgtiems žmonai Katrynai, sūnui Algiui, dukrai 
Mildai, kitiems artimiesiems ir giminaičiams širdingą užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

O. ir E. Karpavičiai

A.A. PETRUI BAČIULIUI
Mirus, sūnų Algį ir dukrą Mildą su šeimomis bei visus artimuosius 
skausme giliai užjaučiame

Vytautas, Ona ir Rūta Arai

A.A. PETRUI BAČIULIUI

mirus, jo žmoną, vaikus ir artimuosius liūdesio valandoje giliai užjaučia 

Marija, Antanas ir Aldona Bernotai

Mielam prieteliui

PETRUI BAČIULIUI

mirus, žmoną Kotryną, sūnų Algį ir dukrą Mildą su jų šeimomis 
užjaučiame ir kartu liūdime

Tania ir Antanas Šimaičiai
 

MOŠŲ MIRUSIEJI
MIRĖ PETRAS BAČIULIS

Sausio 11 dtieną savo namuose 
mirė Petras Bačiulis. Gimęs 
18.10.1901. Molėtų valsčiuje, Utenos 
apskr., P.Bačiulis, sulaukęs vos 
17-kos metų, įstojo į besikuriančią 
Lietuvos kariuomenę savanoriu ir 
joje išbuvo nuol918 metų, iki pa
skutiniųjų Lietuvos kariuomenės 
dienų. Baigęs medicinos felčerių 
mokyklą, jis visą laiką buvo sanita
rijos felčeris, užsitarnaudamas vir
šilos laipsnį. Tarnavo Il-me pėsti
ninkų pulke Šančiuose, kur buvo įsi
gijęs ir gražų savo namą. Lietuvoje 
vedęs, su žmona susilaukė sūnaus 
Algio ir dukros Mildos. Karo aud
roms artėjant, visa šeima pasitrau
kė į Vakarus ir Vokietijoje gyveno 
Wtirzburgo lietuvių stovykloje iki 
emigravo į Australiją 1949 metais, 
apsigyvendamas Sydnėjaus mieste.

Velionies šeima ir pats Petras 
Sydnėjuje buvo labai gerai žinomi. 
Žmona, ypatinga dainos mylėtoja, 
ilgus metus dainuoja Ansamblyje, 
sūnus tautinių šokių akordeonistas 
ir vienas iš gerųjų buvusių Kovo 
krepšininkų, šiuo metu turi labai 
gerą ir verslingą buhalterijos biznį, 
kai dukra ir tautinių šokių šokėja, ir 
sportininkė, ir skautė. Gi pats velio
nis visą laiką dalyvavo mūsų Sydnė
jaus lietuviškame gyvenime, rūpi
nosi esamomis negerovėmis ir 
džiaugdavosi lietuviškais pasiseki
mais. Jis niekuomet nesimušdavo į 
pirmąsias vietas, tačiau jį galima 
būdavo pamatyti visuose rimtuose 
parengimuose ir jo nuomonė apie 
paskirus dalykus būdavo visuomet 
labai svarbi ir teisinga. Velionis bu
vo ypatingai gero būdo, labai sąži
ningas, nieko neužgaunantis, norin
tis kitiems padėti ir savo gyvenime 
tikrai turbūt neturėjo jokių priešų. 

Su ypatingu pasigėrėjimu ir 
džiaugsmu jis pasakodavo savo gra
žius atsiminimus iš gyvenimo Lietu
voje ir jo tarnybos Lietuvos 
kariuomenėje, kurią jis vertino labai 
aukštai ir joje ištarnautas laikas 
jam buvo gražiausi jo gyvenimo me
tai. Ne vieną kartą jis išsitardavo 
apie savo norą dar grįžti Lietuvon, 
pamatyti ir pasigėrėti gražiąja jos 
gamta, pasidžiaugti lietuviškuoju 
gyvenimu. Buvo Petras ir didelis 
spaudos ir knygos mylėtojas, skai
tydamas ne tik mūsų, bet ir Ameri
kos lietuvių spaudą bei knygas. 
Sydnėjuje jis buvo aktyvus mūsų 
bendruomenės narys ir priklausė 
Ramovės sąjungai.

Po sunkios ir gana ilgokai truku
sios ligos, atsiskyrei tu su mumis, 
Petrai, iškeliaudamas į amžinąjį 
Anapilį, palikdamas tau taip brangią 
šeimą, anūkus, pusbrolį Amerikoje 
ir daugybe savo artimų draugų, liū
dinčių netekus tokio tauraus ir gar
bingo žmogaus ne tik savo artimųjų 
tarpe, bet ir visoje mūsų negausioje 
bendruomenėje.

Paskutinėse atsisveikinimo pa
maldose su velioniu atsisveikinti su
sirinko labai gausus tautiečių būrys. 
Atlaikytos jo seno prieteliaus kun. 
P.Butkaus pamaldos ir pritaikintas 
jautrus pamokslas buvo paskutinis 
atsisveikinimas

Kapuose, prie Lietuvos vėlia
va pridengto karsto ir daugybės 
vainikų ir gėlių, paskutinį Sudiev 
tarė Ramovės vardu S.Pačėsa ir 
draugų bei artimųjų vardu - A.Lau- 
kaitis. Ir kapuose labai gausiai susi
rinkę velionies draugai, po religinių 
giesmių šį mūsų garbingą Lietuvos 
kariuomenės savanorį amžinajam 
poilsiui palydėjo su Lietuvos Himnu. 
Ilsėkis ramybėje, mielas Petrai.

A.L-tis.

Petras Bačiulis

A.A. Kazimieras Sčesnius
Po ilgos ligos St. Marys lietuvių 

kolonijoje mirė Kazimieras Sčes- 
nius.Velionis giliame liūdesyje pali
ko žmoną Liuciją, giminių Melbour
ne ir daug draugų. Velionis buvo 74 
metų amžiaus, kilęs iš Alvito, Vil
kaviškio apskr. Tarnavo pasienio 
policijoje ir geležinkelyje Kybar
tuose.

Velionis nebuvo stiprios sveika
tos, nes buvo sužeistas Vokietijos 
bombordavimuose ir vėliau, jau 
Australijoje, eismo nelaimėje. Ta
čiau vistik rūpinosi lietuviškais rei

Brangiam gyvenimo dienų draugui

KAZIMIERUI SČESNIUI

iškeliavusiam amžinybėn, likusią giliame liūdesy jo žmoną Liuciją 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu

Edvardas Rašymas

kalais eidamas St. Marys seniūno 
pareigas, padėjo kun. P.Butkui or
ganizuoti lietuviškas pamaldas St, 
Marys ir kt.
A.A. Kazimieras sausio 15 d. buvo 
gausaus būrio gražiai palydėtas į

St. Marys kapines. Religines apei
gas atliko kun. P.Butkus ir vietinis 
klebonas. Laidotuvėmis rūpinosi 
p.p.J .Mickevičiai, E.Rašymas ir p.p. 
A.Leveriai.

Lai Viešpats suteikia amžiną 
ramybę mirusiam.

a.k.

Mirė Stasys Urmonas
Gruodžio 5 d. Rotorua miestelio 

ligoninėje, N. Zelandijoje mirė dau
geliui Australijos lietuvių pažįsta
mas Stasys Urmonas. Jis buvo Sibi
ro kankinys, viešai susirinkimuose 
tiek Australijoj, tiek ir N. Zelandijoj 
pasakojo savo išgyvenimus sovieti
nėje vergijoje ir kaip jis iš ten pa
bėgo.

Atrodo, velionis Australijoje gi
minių neturėjo. Palaidotas gruodžio 
11 d. Rotorua kapinėse.

Kaune veikia Policijos aka
demija, j kurią prigabenta rusų. 
Nei į tą akademiją, nei j bet 
kurią karo mokyklą už geleži
nės uždangos lietuviui yra be
veik neįmanomą patekti.

A.A

PETRUI BARTAŠIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo dukrai p.Bronei Staugaitienei ir 
artimiesiems

Melbourno Dainos Sambūrio Dalyviai
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PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems, gražiai palydė- 

jusiems mano brangų vyrą Kazimierą į amžino poilsio vietą St, Marys 
kapinėse.

Ypatinga padėka p.p. I.Mickevičiams, A.Leveriams ir Edvardui Rašy
mui už jų rūpestį ir globą skaudžiausiame mano gyvenimo momente. 
Ačiū kun. P.Butkui už maldas ir paguodos žodį.

Lucija Sčesnienė
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS

LITERATŪROS IR DAINOS VAKARAS
Mūsų mielą narį

DR. RAMUTĮ ZAKAREVIČIŲ IR JŪRATĘ REISGYTĘ
Jeigu visi kiti Lietuvių Dienose 

parengimai buvo daugiau interpre
tacinio pobūdžio su kūrybiniu ats
palviu, tai Literatūros vakaras buvo 
grynai mūsų kūrybinė demonstra
cija, lygiai kaip ir Dailės paroda. Iš 
kitos pusės jis ypatingai vertintinas, 
nes tai yra lietuviško žodžio akcen
tavimas, žodžio, kuris yra ir bus lie
tuviškumo laidas.

Vakaro programą 
žodinės kūrybos menininkė, 
pianistė ir du solistai. Programa 
buvo tinkamai išbalansuota, ne
perkrauta.

Pradėdamas programą, p.P.Pus- 
dešris savo kalboje pabrėžė lietu
viško kūrybinio žodžio reikšmę ir 
svarbą tautos gyvenime. Toliau 
vakaro eiga vyko programoje nu
matyta tvarka. Atskiro pranešėjo 
nebuvo, kas irgi priskaitytina prie 
šio parengimo pliusų.

Žodinėje dalyje vyravo poezija: iš 
septynių šio meno atstovų penki bu
vo poetai ir du prozininkai. Pradeda 
Lidija Šimkutė. Tai buvo naujiena, 
nes Lidija bene pirmą kartą viešai 
pasirodo su savo kūryba, ir reikia 
pasakyti, jos debiutas buvo tikrai 
geras ir daug žadantis. Kūryba ku
pina emocijos, įspūdingai perduota.

V.Kazokas paskaitė keturis savo 
poezijos gabalėlius su tuo pačiu jam 
būdingu minties gilumu ir prasmės 
ieškojimu.

Aldona Veščiūnaitė su jau dauge
liui pažįstamu žaismingumu pade
klamavo savo eilėraščius, kurių pa
grindą ir turinį sudaro impresionis
tinė nuotaika: ji žodžiais tapo vaiz
dus, vysto spalvinius derinius ne- 
klausdama, ką jie reiškia, bet kaip 
jie išreiškia autorės vidinį nusitei
kimą.

Juozas Mikštas - tradicinės poezi
jos atstovas, neišeinąs iš jau seniai 
nusistovėjusių tematikos ir eiliavi
mo rėmų. Jo eiliavimas sklandus, 
žodžiai lengvai pasiekia vidutinio 
klausytojo širdį.

Marija Malakūnienė pagauna 
klausytoją aktualijom. Gal pagauna 
klausytoją, bet ar iš to yra naudos 
poetei ir pačiai poezijai, tai kitas 
klausimas.

Viktoras Baltutis skaitė feljetoną. 
Vaizduotos pastangos, kaip į šį 
kraštą atvykęs lietuvis bandė per 
jėgą save nutautinti, pasirodė 
bergždžios. Tema nėra nauja. Besi
klausant prisiminė P.Andriušis, o

Simas Kudirka 
Amerikoje

Kaip jau buvo rašyta Simas Kudir
ka su šeima - motina, žmona ir du 
vaikai - Ameriką pasiekė pereitų 
metų lapkričio 5 d. Tai buvo didelis 
įvykis ne tik lietuvių, bet ir ameri
kiečių tarpe. Kudirka buvo apklau
sinėtas ir aprašytas visoje didžiojoje 
spaudoje, kalbėjo per eilę televizijų, 
buvo priimtas Valstybės departa
mente. Visur jis be rezervų pasako
jo savo išgyvenimus bei sovietinius 
persekiojimus, drąsiai kėlė ir pa
brėžė Lietuvos padėtį sovietinėje 
vergijoje ir taikliai nušvietė sovieti
nę vidaus ir užsienio politiką.

S.Kudirkos išlaisvinimas laikyti
nas didžiule vakarų ir ypač lietuvių 
pergale prieš Sov. Sąjungą. Anks
čiau iš Sov. Sąjungos jokia valstybė 
negalėjo išgauti net savo tiesioginė
je tarnyboje esančių piliečių, jei jie 
būdavo sovietų kuo nors inkrimi
nuojami ir ilgesniam laikui pa
smerkti. Vis dėl to Kudirkos reikalu 
Sov. S-ga Amerikai padarė neįtikė
tinų nuolaidų, iš ko galima būtų pa
sidaryti išvadą, kad arba Sov-. Są
jungoje yra didelių sunkumų viduje, 

sykiu išvada, kad yra nepaprastai 
sunku sukurti pakenčiamą feljetoną. 
Baltutis tam davinių turi, tik žino
ma, reiktų kiek ilgiau prie to pasė
dėti.

Agnė Lukšytė savo pasakojime 
leidosi į mistiką ir romantiką. Agnė 
yra patraukli pasakotoja, tačiau su 
skaityta tą vakarą novelės ištrauka 
ji neatskleidė savęs daugiau, negu ją 
pažįstame iš ankščiau.

Tai ir visa to vakaro žodinė pusė. 
Parodyta, ką mes tuo tarpu turime 
ir galime parodyti. Malonu paste
bėti, kad gausūs klausytojai kiek
vieną autorių labai šiltai priėmė ir 
džiaugėsi kiekvienu girdėtu žodžiu. 
Tai liudija, kad tokie vakarai negali 
būti išskirti iš visų kitų parengimų. 
Gal būt tokius literatūros vakarus 
reikėtų rengti dažniau, nes chorus ir 
dainas girdime nuolat, o kūrybinis 
žodis scenose yra labai retas 
svečias.

Tą vakarą gėrėjomės ir muzikine - 
vokaline puse. Rasa Kubiliūtė malo
niai nuteikė nuotaikingai paskam
bindama C. Debussy preliudą. Tai 
vienintelis visoje programoje nelie
tuviškas kūrinys, nors jo interpre- 
tatorė ir liėtuvė.O taip norėjosi, kad 
visas vakaras būtų buvęs grynai lie
tuviškas be kitų priemaišų. 0 juk 
buvo įmanoma, nes tokiai programai 
muzikinių lietuviškų kūrinių turime 
gana apsčiai.

Jurgis Rūbas savo gana sodriu

Neeilinės vestuvės
Penktadienį, sausio 17 d., į šv. 

Felikso bažnyčią Bankstowne, rin
kosi būriai „lietuvių. Čia 6 vai. vak. 
įvyko pamaldos ir jų metu Jūratės 
Reisgytės ir Dr. Ramučio Zakarevi
čiaus jungtuvės. Pamaldas laikė ir 
jungtuvių apeigas atliko kun. 
P.Martuzas. Vargonais grojo A.Plū- 
kas ir solo giedojo p. Vilnonis.

Po jungtuvių jaunieji ir visi sve
čiai suvažiavo į Lietuvių Klubą, kur 
jau laukė paruošta vestuvinė puota. 
Svečių susirinko geroka šimtinė. 
Svečiams kiek pasistiprinus ir apši
lus prie gausiai paruoštų vaišių sta
lų, prasidėjo oficialioji dalis, kurią 
pravedė p. A. Laukaitis. Jis tarė 
rimtą žodį jauniesiems, pristatė juos 

arba ji savo planuose turi didesnių 
užsimojimų, kuriems įgyvendinti 
Kudirkos reikalas buvęs nereikš
mingas kąsnelis.

Iš kitos pusės reikia pasigėrėti ir 
užsienio lietuvių neatlyžtamu soli
darumu ir reikalavimu, kad S.Ku
dirka ne tik būtų paleistas, bet net ir 
išvežtas iš S.S-gos su visa šeima. 
Šito Valstybės departamentas nie
kad nebūtų daręs, jei iš lietuvių pu
sės nebūtų buvę atitinkamo spaudi
mo ir jeigu Kudirkos reikalas tebūtų 
tik pasibaigęs spontaniškom de
monstracijom. Teisybė, palankios 
tam sąlygos dar buvo ir dėl to, kad 
įrodyta, jog Kudirkos motina buvo 
gimusi Amerikoje ir ji buvo laikoma 
kaip Amerikos pilietė. Bet juo labiau 
lietuvių pastangos atsimenant, kad 
Kudirkos reikalu buvo klabenama į 
visas duris. Nemažesnės įtakos tu
rėjo ir S.Kudirkos išdavimo klausi
mu parašyta ir išleista dokumentinė 
Algio Rukšėno knyga ’’The Day of 
Shame”, kurios ištraukas plačiai pa
skelbė didžioji amerikiečių spauda 
New Yorke.

Simas Kudirka ir šiuo metu vis 
dar tebėra dėmesio centre. Jis važi
nėja Amerikoje po lietuvių koloni
jas, per kurias jis patenka į vietinę 
spaudą ir televiziją.

sukūrusius šeimą, nuoširdžiai sveikiname ir linkime šviesaus gyvenimo

Inžinierių ir Architektų S-gos
Sydnėjaus Skyrius

Mielą

JŪRATĘ REISGYTĘ IR DR. RAMUTĮ ZAKAREVIČIŲ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikina ir saulėto gyvenimo 
linki

G. ir V. Kazokai

baritonu padainavo tris dainas 
akompanuojant R.Kubilūtei. Gal 
melbourniškiams solistas ir dažniau 
girdėtas, bet kitiems jis buvo maloni 
staigmena. Ar tik jis nebus šiuo 
metu vienintelis yyras solistas, 
mūsų tarpe, neskaitant jau nužen
gusių nuo scenos?

Solistė Genė Vasiliauskienė vis 
dar savo žaismingoj aukšitumoj. Ji 
padainavo tris B.Budriūno sukurtas 
dainas pačiam autoriui akomponuo- 
jant. O tai buvo didelė staigmena ir 
pirmas svečio kontaktas su austra
liška publika.

Bendras viso šio parengimo įspū
dis labai teigiamas. Čia dera tinka
ma padėka šio vakaro vadovui p.
Pusdešriui, kuris buvo nuosaikus ir 

skoningai visą programą sudarė ir ją 
pravedė.

Jūratė ir Ramutis Zakarevičiai

kaip pavyzdingus ir aktyvius lietu
vius ir palinkėjo šviesaus ir saulėto 
gyvenimo. Dar savo linkėjimus iš
reiškė Matas Gailiūnas iš Vollon- 
gong, Vytautas Simniškis, Lietuvių 
Klubo pirmininkas, kun P.Martuzas, 
jaunosios ir jaunojo tėvai, jaunosios 
pabrolys perskaitė pluoštą sveikini
mo telegramų ir šią iškilmingą dalį 
užbaigė savo padėkos žodžiu jauna
sis Dr. R.Zakarevičius. Toliau sekė 
smagios vaišės ir pasilinksminimai 
grojant klubo orkestrui iki jaunieji 
atsisveikino ir išvyko povestuvinėn 
kelionėn.

Bet kodėl neeilinės vestuvės? Kuo 
jos skiriasi nuo kitų? Iš tiesų savo 
apeigomis ir vestuvine puota šios 
vestuvės beveik niekuo nesiskiria 
nuo visų kitų. Neeilinėmis jos yra 
dėl to, kad čia tuokėsi ir šeimyninį 
gyvenimą pradėjo visai neeiliniai 
žmonės. Ir kaip tik čia akcentas 
krinta ne ant vestuvių iškilmių, o 
ant pačių jaunavedžių, kurie savo 
asmenybėmis išsiskiria iš visos šios 
gausios kolonijos.

Jūratė Reisgytė, dabar ponia Za

karevičienė, pažįstama ne tik visoje 
Australijos liet, bendruomenėje, bet 
ir plačiai už Australijos ribų, ypač 
Amerikoje ir jaunimo tarpe, nes ji 
dalyvavo abiejuose pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresuose ir tai ne eiline 
dalyve, o vadovaujančiose pareigo
se. Ypač Jūratės ryškus talentas 
organizaciniame darbe: ji ir tautinių 
šokių vadovė ir mokytoja, ji pati va
dovavo išvykai į antrąjį jaunimo 
Kongresą, ji pasigėrėtinai sugeba 
pravesti iškilmes, ką reikia suorga
nizuoti, net gi iš negalimo padaryti 
galima, kai kiti jos vietoje nuleistų 
beviltiškai rankas. Jūratė - tai akci
jos ir dinamiška asmenybė.

Gal kiek kontrastu prieš akis atsi
stoja jos vyras Dr. R.Zakarevičius. 
Kitas jį palaikytų uždara, vengian
čia viešumos ir pasyvia asmenybe. 
Bet tai apgaulingas įspūdis. Ir Dr.. 
R.Zakarevičius yra nemažiau paro
dęs aktyvumo, kaip ir jo žmona .Jū
ratė, tik jo akcija visai kitokia kryp
timi: jis yra mokslo žmogus, ir jo

Foto V. Vilkaitis 
dėmesys ir veikla nukreipta kaip tik 
į šią pusę: baigęs inžineriją jis stu
dijavo toliau įsigydamas magistro ir 
vėliau daktaro laipsnius. Šiuo metu 
jis dėsto N.S.W.Universitete kaip 
vyr. lektorius. Visa eilė jo darbų 
paskelbta jo srities mokslo žurna
luose ne vien Australijoje, bet ir už
sieny. Tai irgi neeilinis veržlumas, 
ką pavadintume dinamika, tik kitoje 
srityje. Gerai pažįstamas Dr. Ra
mutis ir lietuviškoje veikloje: pri
klauso lietuvių inžinerių ir filisterių 
rateliams, ateitininkams, dalyvavo 
Jaunimo antrame Kongrese, skaito 
paskaitas įvairiuose bendruose ir 
specialiuose susibūrimuose, gerai 
skambina pianinu.

Tai šitie du neeiliniai žmonės ir 
iškėlė savo neeilines vestuves. 
Jungdami savo linkėjimus prie jau 
girdėtų mes tikime, kad jųdviejų 
šeimyninis gyvenimas bus neeilinis. 
Bet... praktikoje visada taip būna: 
mums linkėti viso, kas gera, kilnu ir 
šviesu, o jiems tai realizuoti. To mes 
ir linkime.

vk 
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KAS DARYTI, KILUS NESUSIPRATIMAMS

Jeigu jautiesi apgautas klaidingais, suvedžiojančiais ar apgaulingais 
būdais ir prekybos įmonė nekreipia dėmesio į tavo skundus, tu gali imtis 
legalių priemonių per savo ar mūsų advokatus, arba gali kreiptis į PRE
KYBINĖS PRAKTIKOS KOMISIJĄ, kurios tarnautojai paaiškins, kaip 
veikia įstatymas. Jie gali patraukti prekybos kompanijų, laužiančių įsta
tymus, atsakomybėn, taip pat jie gali padėti tau pačiam užvesti bylų per 
Australijos Teisinės Pagalbos Įstaigų.(Komisija lygiai teikia patarimų 

gamintojams, prekybininkams apie jų reikalus pagal naujų įstatymų). 
Vyriausia PREKYBINĖS PRAKTIKOS KOMISIJOS įstaiga yra 
Canberroje.

TRADE PRACTICE COMMISSION
5th floor, City Mutual Building, Hobart Place, Canberra

A.C.T. 2601, Tel. 48 1211
P.O.Box 1851, Canberra City, A.C.T. 2601

City

Uį. AUSTRALIA,,4-

DEPARTMENT OF THE ATTORNEY-GENERAL OF AUSTRALIA ATP7.367.124N
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Pas skautus
V-oji Rajoninė ’’Trakų” Stovykla 
Adelaidėje.

Dar nespėjus praeiti Naujųjų Me
tų įspūdžiams, netoli Adelaidės, 
kalnų apsuptame slėnyje, į ukrai
niečių skautų stovyklavietę suva
žiavo gausus būrys lietuvių skautų 
ir skaučių iš Adelaidės, Geelongo, 
Hobarto, Melbourne ir Sydnėjaus.

Stovykla vyko sausio 3-13 dieno
mis. Skaitlingiausi buvo Džiugo 
tunto skautai-ės. Gaila, kad šeimi
ninkai buvo nelabai skaitlingi. Viso 
stovykloje buvo apie 100 įvairaus 
amžiaus brolių ir sesių.

Nors oras vienu metu buvo šaltas 
ir lietingas, tačiau ūpas buvo geras 
ir laikas slinko greitai. Visiems užsi
ėmimams, varžyboms bei žaidimams 
vadovavo energingos Melbourne 
vyresnės skautės ir Sydnėjaus 
skautai vyčiai.

Sekmadienį, sausio 12 d. po pa
maldų, kurias laikė s.kun. Dauknys, 
įvyko stovyklos paradas ir užbaigi
mo apeigos. Dainuodami skautai ir

Lietuviai
Vokietija

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENES darbūotojų suvažiavi
mas Įvyko Romuvoje 1974 m. gruo
džio 6-8 d.d. Jame dalyvavo VLB ta
rybos prezidiumo ir valdybos nariai, 
VLB tarybos 5 referentai, apylinkių 
pirmininkai ir sekretoriai, VLB val
dybos 5 ryšininkai su V. Vokietijos 
federaciją sudarančių kraštų vyriau
sybėmis, trijų šeštadieninių mokyklų 
vedėjos, Vokietijos Lietuvių Jauni-, 
mo Sąjungos valdyba, LKM Federa
cijos Vokietijoje pirmininkė ir VLB 
tarybos rinkiminės komisijos atsto
vas. Suvažiavimas, priėmė dvi dėme
sio vertas rezoliucijas. Pirmoji yra
skirta JAV LB skilimui: “Lietuvių
Bendruomenės apylinkių skaldymas 
/r skilimas, dėl Įvairių priežasčių pa- 
sireiškiąs kaikuriose JAV vietovėse, 
yra kenksmingi visai Pasaulio Lietu
vių Bendruomenėer, teikia džiaugs
mą Lietuvos laisvės priešams, atstu
mia nuo mūsų Bendruomenės ra
mius, kivirčų, nemėgstančius tautie
čius, ypač lietuvių jaunimą, kuris 
piktinasi priekabingu vyresniųjų 
smulkmeniškumu. Todėl VLB suva- 
žiavimąs-seminaras prašo visus geros 
valios tautiečius neremti JAV LB 
apylinkių skaldymo, o kur skilimas 
jau .Įvykęs, prašo LB narius dėti vi
sas pastangas skilimui likviduoti”. 
Antroji rezoliucija liečia Lietuvos 
laisvinimo veiksnius: “Lietuvos ne
laisvei užsitęsus, atsiranda gyvas 
reikalas sujungti VLIKą sudarančias 
organizacijas, ALTą ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę į vieną vyriau
siąjį Lietuvos išlaisvinimo organą, 
kuriame galėtų dirbti ne vien lietu
vių partijoms priklausantieji asme
nys, bet ir kiti lietuviai, gimę svetur 
ir nepriklausantieji jokioms parti-

RUSNĖŠ TILTAS
Rusnės salą tarp Nemuno atšakų 

Atmatos ir Skirvytės su Šilutės rajo
nu vėl sujungė 338 metrų ilgio til
tas, kurį suprojektavo Leningrado 
tiltų institutas, pastatė Sovietų Są
jungos transporto statybos ministe
rijos Rygos skyrius. Senąjį Rusnės 
tiltą buvo susprogdinę pasitraukian
tys vokiečių daliniai. Taigi, naujojo 
tilto rusniečiams teko laukti net 30 
metų. Tame laikotarpyje susisieki-, 
mas su Ruppe vasarą buvo palaiko
mas keltu, žiemą — ledu, o pavasarį 
jį visiškai nutraukdavo Nemuno po
tvynis. Rusnė yra pasižymėjusi gy
vulininkyste ir ypač žuvų ūkiu. Nau
jasis-tillasj— puslankio formos, pa- 
kankąmaLąugštas, kad po.juo galėtų 
praplaukti laivai.. Minėtoji tiltų sta- 

.skautės pražygiavo pro stovyklos 
vadovybę bei svečius. Per iškilmes 
Aušros tuntas perdavė Džiugui, 
kaip sekančios stovyklos rengėjui, 
rajono vėliavą. Simo Narušio perei
namąjį skydą laimėjo Džiugas. Do
vanos buvo įteiktos goriausiems va
dovams: v.s.Ritai Šidlauskaitei 
(Džiugas! ir s.v.sl. Arvydui Zduobai 
(Aušra), goriausiems skiltininkams 
skautei Akvilei Stasiliūnaitei (Džiu
gas) ir jūrų skautui vairininkui To
mui Baltučiui (Džiugas), lietuviš
kiausioms skautams Mildai Jaciuns- 
kaitei (Vilnius) ir Jonui Zubrickui 
(Aušra). Stovyklą sveikino ALB 
Adelaidės valdybos pirmininkė 
p.B.Mikužienė ir ASS Adelaidės va
dovai v.s.V.Neverauskas ir s.S.Pa- 
cevičienė.

Prie dirbtino laužo ( uždrausta 
kurti ugnį) susibūrė nemažas būrelis 
svečių su visais stovyklautojais. 
Pakili nuotaika, dainos, šūkiai bei 
pasirodymai nusitęsė į vėlyvą naktį. 
Dangaus skliaute mirkčiojant 
žvaigždėms visi, sustoję ratu ir lai
kydami rankose uždegtas žvakutes, 
sugiedojo ’’Ateina naktis”. Stiprus 
rankų paspaudimas, palinkėjimas 
susitikti kitoje stovykloje užbaigė 
šią ”Trakų”stovyklą.

B.

svetur
tytojų grupė dabar persikelia Jur- 
barkan, kur ji šiemet pradės statyti 
beveik pusės kilometro ilgio tiltą per 
Nemuną, ilgiausią Lietuvoje. V. Kst.

BELGŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 
“Catacombes” rugsėjo numeryje pa
teikė pluoštą žinių apie religijos per
sekiojimą sovietų okupuotoje Lietu
voje, pasinaudodamas italų kalba 
Romoj leidžiamu “Elta-Press” biule
teniu, kuri redaguoja mons. V. Min
cevičius. Tarp panaudotos medžiagos 
yra ir “LKB Kronikos” pasisakymas 
dėl Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministerio A. Gromykos susiti
kimo su popiežium Paulium VI.

DR. PETRAS JONIKAS, Čikagoje 
gyvenantis mūsų kalbininkas, rašo 
lietuvių kalbos istoriją ir redaguoja 
velioūies prof. dr. Antano Salio pa
liktos kalbotyrinius raštus. Abu šie 
lituanistikos darbai bus reikšmingi 
ne tik išeivijai, bet ir visai mūsų 
tautai.

TOBULINASI BRITANIJOJE
Kauniečiai gydytojai Jūratė ir 

Česlovas Norvaišos, tarptautinės kla
sės pramoginių šokių atlikėjai, be
veik du mėnesius praleis Britanijoje. 
Jiedu jau antrą kartą atvyko tobulin
tis i žymaus šokių mokytojo A. Muro 
mokyklą.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUN
GOS centro valdybon išrinkti dau
giausia balsų gavusieji 7 kandidatai: 
Vytautas Kasniūnas 127, Vladas Bu-, 
tėnas 122, Jurgis Janušaitis 122, 
Emilija Pakštaitė 112, kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, 102, Algirdas Pužauskas 
99 ir Danutė Vakarė 97. Kandidatu 
liko Juozas Kapačinskas 73. Kontro
lės komisijon Toronte išrinkti: L. 
Adomavičius 98, P. Bastys 96, J. 
Kaškelis 90; garbės teisman — J. 
Kuprionis 119, P. Pamataitis 95, G. 
Valančius 96.

SKELBIAME vėl III pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso datas, 
kad skaitytojai ir galvojantys važiuo
ti galėtų, ypač su darbovietėmis, lai
ku sutvarkyti atostogų laikotarpius. 
Kongreso pradžia — Argentinoje, 
Buenos Aaires mieste, 1975 m. gruo
džio 20 d. Kongreso stovykla Argen
tinoje — gruodžio 21 — 27 d. Talen
tų vakaras Montevideo, Urugvajuje
— gruodžio 17-28 d. Studijų savaitė 
ir uždarymas Sao Paulo, Brazilijoje
— 1975 m. gruodžio 29 d. — 1976 m. 
sausio 6 d.

GERIAUSI SPORTININKAI
Geriausiu 1974 ųa. Lietuvos sportininku 

išrinktas kanojų ir baidarių čempionas VI. 
Česiūnas.

„Sporto“ laikraščio geriausio sportinin
ko rinkimai organizuoti 19-tą kartą.

Pirmą kartą apklausa surengta 1956 me
tais. Geriausiųjų sąrašą pradeda, vienas 
populiariausių sportininkų, kaunietis Al
girdas Šocikas.

Savotišku rekordininku šiose sportinin
kų populiarumo varžybose yra kaunietis 
sporto nfedstras Modestas Paulauskas. 
Daugkartinis pasaulio, Europos ir Muen- 
cheno olimpinių žaidynių čempionas ge
riausiu buvo pripažintas net septynis -kar
tus — 1965 — 1967 ir 1969 — 1972 metais.

REMK AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
FONDĄl

Adresai: ALF Kredito draugija 
TALKA,

t>ox 4051 G.P.Ck Melbourne 3001.
ALF įgaliotiniai: N.S.W. — B* Stašio- 
nis, Lietuvių Namai, 16 — 18 East' 
Terrace, Bankstown, N.S.W. 2200. 
Pietų Australijai — S. Painius, 25 
Manuel Ave., Blair Athol* S.A. 5084.

KRONIKA
Nors ir kaip stengėsi Australijos 

min. pirm.G.Whitlam su savo palyda 
įsiteikti sovietams, vis dėl to ir jis 
nebuvo išskirtas Sov. Sąjungoje nuo
visų kitų. Kaip Sydney Morning
Herald praneša, visi Australijos de
legacijos nariai sovietų buvo ypa
tingai sekami, jų viešbučiuose buvo 
įtaisyti klausymo aparatai, veidro
džiai ir visos kitos priemonės įskai
tant ir eilę seklių, kurie sekė dele
gacijos narių kiekvieną žingsnį ir 
gaudė kiekvieną žodį. Štai tau ir so
vietinė draugystė bei pasitikėjimas.***

Indijoje, N. Delhi apylinkėse įvy
ko lengvas žemės drebėjimas. Pra
nešama apie nuostolius, bet žmonių 
aukų nebuvo.

***
Pereitą savaitę ištisai Canberroje 

vyko Australijos mokslininkų kon
ferencija, apimanti beveik visas 
mokslo sritis. Dalyvavo apie 2500 
įvairių šakų mokslininkų, jų tarpe 
tikriausia ir vienas kitas lietuvis.

♦**

Anglijos skautai nuo šių metų 
pradžios praranda dalį savo ūmi- 
formos: uždrausta nešioti skauti- 

KEUMbtt | EUROPĄ, AZUĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS | LIETUVIU KELIORIU. MŪRĄ

Palanga Travel
•44 GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA WOT

TURIME IR ĮVAIRIU, ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO 
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 8526

Po du kartus geriausio sportininko var
das atiteko lengvaatlečiui kauniečiui Adol
fui Varanauskui (1959 ir 1963 metais), irk
luotojui kanoja Vladui Česiūnui (1973 ir 
74 metais) ir akademinio irklavimo dvi
vietės valties įgulai vilniečiams Zigmui 
Juknai ir Antanui Bagdonavičiui (1960 ir 
1961 metais).

šeši sportininkai „karaliavo“ po viene
rius metus. Be Algirdo Šociko, sportininku 
Nr. 1 yra buvę lengvaatlečiai vilnietis Jo
nas Pipynė (1957■ metais), kaunietė Biru
tė Zalagaityrtė - Kalėdienė (1958 metais), 
.vilnietis Antanas Vaupšas (1962 metais), 
boksininkai kaunietis Ričardas Tamulis 
1964 metais) ir vilnietis Danas Pozniakas 
(1968 metais).

GEELONG
PRANEŠIMAS

Geelongo Sporto Klubo ’’Vyties” 
metinis susirinkimas įvyks vasario 
15 d. 2.30 vai. po pietų Lietuvių 
Bendruomenės Namuose.
Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Mandatų K-jos rinkimai.
4. Dienotvarkės papildymas.
5. Pereitų metų visuotino susirinki- 
mo'protokolo skaitymas.
6. Pirmininko pranešimas.
7.Iždininko pranešimas.
8. Revizijos K-jos pranešimas.
9. Protokolų ir pranešimų tvirtini
mai.
10. Valdybos rinkimai.
11. Klausimai ir sumanymai.
12.Susirinkimo uždarymas.

G.L.S.K.“VYTIES“VALDYBA 

škus peilius, tačiau bus leista skau
tams nešiotis mažus lenktinius ki
šeninius peiliukus.

***

Vizituodamas Vak. Europos kraš
tus Australijos min. p-kas bent ga
lėjo pasiguosti, kad ir kitur sunldai 
duodasi kontroliuojami infliacija ir 
nedarbas, tačiau jam užtvirtino, kad 
Sov. Są jungoje tokie dalykai visai 
nežinomi. Kosygino tvirtinimu, kad
per pastaruosius dvidešimt penke
rius metus Sov. Sąjungoje nebuvo 
pakeltos nei duonos, nei butų 
kainos.

Būdamas Maskvoje min. p-kas 
pasirašė sutartį, pagal kurią 
Australija ir Sov. S-ga glaudžiai 
bendradarbiaus mokslo srityse.

Reikia pripažinti, kad mūsų pir
mininko vizitas Sov. Sąjungoje ne
buvo toks sėkmingas, kaip kad buvo 
tikėtasi: iš abiejų pusių buvo pasa
kyta daug gražių žodžių ir pamoky
mų, bet be apčiuopiamų rezultatų. 
Whitlamui taip pat buvo nemažas 
smūgis, kad jis nepasimatė su pačiu 
Brežnevu.

***

Vakarų Vokietijoje atidengtas 
stambus sovietų šnipinėjimo lizdas. 
Šnipinėjimo didžiausias dėmesys 
buvęs sukauptas į vokiečių pramo
nės paslaptis, ypač elektronikos sri
ty-
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Pranešimai
PRANEŠIMAS

Vasario 2 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Lietuvių Klubo mažojoje salėje 
ALB Sydney apylinkės Krašto Ta
rybos atstovai, dalyvavę Kr. Tary
bos suvažiavime Adelaidėje, pada
rys pranešimus iš suvažiavimo.

Kviečiami visi skaitlingai daly
vauti.

Sydney Apyl. Valdyba

PRANEŠIMAS.

Dainos choras šiuo metu atosto
gose ir pirmutinė repeticija įvyks 
vasario 14 d. penktadienį 7.30 vai. 
vak. Lietuvių Klube viršutinėje sa
lėje. Prasidės nauji darbo metai. 
Šioje repeticijoje bus padaryti pra
nešimai iš praėjusios Dainų šventės 
ir kita. Todėl kviečiami visi choristai 
dalyvauti šioje repeticijoje prade
dant naujų metų darbą.

Kviečiami taip pat įstoti į Dainos 
chorą nauji dainininkai. Tai yra pats 
patogiausias laikas įsijungti į chorą, 
nes bus pradedamas mokintis nau
jas repertuaras. Ypatingai dėmesys 
kreipiamas į jaunumą. Čia turėtų 
juos paraginti jų tėvai ir dar geriau 
būtų, jeigu ir patys tėvai kartu su 
savo vaikais stotų į choro eiles.

Dainos choro valdyba

PRANEŠIMAS

LOTERIJOS REZULTATAI
Mūsų Pastogės moterų skyrius 

Gabija pravedė loteriją Mūsų Pa
stogės naudai, kurios rezultatai čia 
skelbiami: pirmoji premija - didelę 
tautiniais rūbais lėlę laimėjo mėly
nas A 71; antrąją premiją - tauti
niais rūbais lėlę baltas bilietas E 65; 
trečią premiją - irgi lėlę tautiniais 
rūbais geltonas bilietas A 69 ir ket
virtą premiją - kalendorių su stili
zuota Vytim mėlynas bilietas A96. 
Laimėjusieji prašomi savo laimikius 
nedelsiant atsiimti.

Šios loterijos gautas pelnas 
$100.00 pasiųsta Mūsų Pastogei.

Mūsų Pastogės Administracija 
nuoširdžiai dėkoja organizatorėms 
už gražią iniciatyvą ir paramą.
INFORMATION

I wich to inform readers that as 
from the date of publication of the 
Lithuanian Year book (Kalendorius 
1974) I have had no connection with 
the Australian Lithuanian Informa
tion Centre. No announcement was 
made previously because of a pen
ding action before the Lithuanian 
Court of Honour(Garbės Teismas). 
Following the rejection of this court 
by the Information Centre this no
tice is now given publicly.

Y o urs faithfully 
Laurence Cox
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SYDNE J AUS LIETUVIŲ 
KLUBAS 

16 —18 East Terrace 
BANKSTOWN 

TEL: 708

SEKMADIENIŲ PROGRAMOS LIETUVIŲ KLUBE.

SEKMADIENĮ Vasario 2 d. Terry King, Pianistas, dainininkas

SEKMADIENĮ Vasario 9 d. David Valion, Dainininkas, artistas

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

ŠEŠTADIENIAIS 8-12 vai.
"IN SET" kvarteto šokių.muzika. 

SEKMADIENIAIS 6-10 vai.
j Dėmėsi* nariams!
' * Šokių vakaro metu jr valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 
’dėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių — išvenksime nema- 

£®lonumq!

S.L.M.S.G.D-jos valdyba praneša, 
kad Sydney Lietuvių Sodybos Pati
kėtinių - Trustees sąstatas padidėjo. 
Šalia p.p. O.Baužienės ir P.Daukie- 
nės įeina p.p. Irena Dudaitienė, Ona 
Maksvytienė, Martyna Reisgienė, 
Tamara Vingilienė. Jos valdybos 
oficialiai patvirtintos.

Poniai Kapočienei dėl sveikatos iš 
patikėtinių pasitraukus., už Jos nuo 
Sodybos įsikūrimo, didelį ir naudin
gą pasidarbavimą, valdyba reiškia 
nuoširdžia padėką.

Valdyba

SYDNEY

TRUPUTĮ APIE SYDNEY LIETU
VIŲ SODYBOS IEŠMINĘ.

Šventėms ir sąskridžiui Adelai
dėje praėjus, sugrįžome į kasdie
nybę.

Negaliu praleisti savo ir valdybos 
pasitenkinimo Lietuvių Sodybos iš- 
kyla-iešmine, kuri įvyko gruodžio 
15 d.

Oras tą dieną buvo puikus saulė
tas. Dalyvavo apie 200 svečių, iš jų 
daugelis pirmą kartą išvydo savo 
lietuvišką sodybą. Ypatingai buvo 
malonu matyti sodybos ’’kaimynus” 
iš Wollongong. Atrodė svečiai visi 
domėjosi, gėrėjosi vaikštinėdami, 
susipažino su sodybos butais, jų gy
ventojais ir su tebevykdoma staty
ba. Visur jautėsi lietuviškas jauku
mas, koks gali tik būti savo lietuviš
kame kampelyje.

Skautų vadovybė ir vėl paskolino 
palapinę, kurioje veikė maisto ir gė
rimų bufetai. Esame labai dėkingos 
mūsų mieloms ponioms, Pagalbinio 
Būrelio talkininkėms ir už maisto, 
ypač pyragų aukas. Ponas Jonas ir 
vėl maloniai atėjo talkon prie gėri
mų bufeto. Smulkių fantų loterijai 
kuri labai greit išėjo, aukojusiems 
didelė dėka. Atskirai loterijai auko
jo: p.M.Kavaliauskienė gražų kalė
dinį pyragą, p.O.Palaitienė lovai 
kaldrą ir sodybos gyventoja p.l.Še- 
ferienė paveikslą. Bilietus platinti
maloniai atėjo į talką p.p. Bitinienė, 
Skeivienė. Svečias p. Paulius 
Rūtenis kviečiamas ištraukė laimės 
bilietus: 1-mą prizą, kalėdinį pyragą 
laimėjo p-lė Eirošytė, 2-tras pryzas 
atiteko pačiam p. Rūteniui (jo paties 
nustebimui), 3-čias - paveikslas p. 
Geležiūnui iš Wollongong.

3 vai. kun. P.Butkus atlaikė Šv. 
Mišias, kurių metu iškylos dalyviai
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KIEK AŠ SUŽINOJAU!
P.L.B. pirm. p.Nainys, atrodo, la

biausiai susižavėjo jaunomis choro 
dirigentėmis Australijoje. Reikia 
pripažinti, kad pirmininkas ir šioje 
srityje turi gerą skonį.

***

Vaikų jungtinio choro koncerto 
metu Adelaidėje daugelio klausyto
jų akys buvo nukreiptos į gyvą pa
veikslą - motiną prie ratelio, bemo
kančią vaikelį skaityti. Vienas jau
nas ’’beraštis” lietuvis net atsiduso: 
ir aš šiandien mokėčiau lietuviškai 
skaityti ir rašyti, jeigu būčiau turė
jęs tokią dailią mokytoją...” Švieti
mo vadovai galėtų iš to pasidaryti 
atitinkamų išvadų.

***

Tautinių šokių festivalio vadovas 
Vytautas Straukas šokių metu sė
dėjo vienas šalia muzikantų ir ste
bėdamas šokėjus nuolat siūbavo 
vieną koją. Daugelis tai suprato, kad 
jis įsitempęs jaudinasi, bet buvo ir 
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SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA 
kviečia visus į

TRADICINĮ

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ
nfe vasario 8 d. Lietuvių Klube Bankstowne

Programoje dar negirdėti Sydnėjaus moterų duetai
K Liet. Klubo valgykla aprūpins visus blynais ir Užgavėnių valgiais
£ Loterijoje vertingi fantai

Visi maloniai kviečiami ir laukiamife
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rimtai susikaupė ir gražiai giedojo.
Taip dieną praleidome gražioj 

nuotaikoj, visą laiką girdėjosi sody
bos gyventojo p. P.Aleknos parū
pinta per garsiakalbį muzika.

Svečiai išsiskirstė patenkinti; ti
kimės šią prieš metų galą iškylą 
įgyvendinti kaip tradicinę kur tuo 
pačiu visi galės stebėti Lietuvių So
dybos augimą.

O.Baužienė 

tokių, kurie pasidarė išvadą, jog jis 
koja diriguoja visai šokių eigai. 
Kieno teisybė?

***

Susižavėjęs aną dieną Sydnėjaus 
Lietuvių Klubu Albury apyl. pirmi
ninkas p.S.Valys iškėlė mintį, kad 
laikantis decentralizacijos politikos 
Klubas galėtų įsteigti savo skyrių ir 
Albury mieste. Mintis visai sveika ir 
rimtai svarstytina.

***
'■ J?.

Mažas ciklonėlis, greičiausia 
Darwino ciklono ’’Tracy” vaikelis, 
išbandė savo galią užpuldamas 
’’Trakų” skautų stovyklą Adelaidė
je. Mūsų skautams nuplėšė palapi
nes ir visus permerkė, bet ryto metą 
palapinių miestas vėl stovėjo kaip 
stovėjęs, lyg niekur nieko, o mūsų 
skautai šypsodamiesi sakė: Matot, 
čia tau ne Darwinas.

***
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Valdyba

Šimtametį senelį >paklausė:
— Kaip jums pavyko tokio 

■gražaus amžiaus sulaukti?
— Per pirmuosius šešias

dešimt mano gyvenimo metų 
nebuvo tiek daug automašinų, o 
vėliau aš niekur iš namų nėjau.

a 
a 
a

Kas yra dalyvavęs Sydnėjaus 
Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos 
tradiciniame Blynų Baliuje, tas jau
čia malonų blynų skonį ir mėgaujasi 
turėta gera nuotaika ištisus metus. 
Buvusieji tai žino ir vėl ateis. Bet 
kaip su tais, kurie šios laimės nepa
žinę? Visai paprastai: ateikite vasa
rio 8 d. į Blynų Balių Lietuvių Klube. 
Visi būsite maloniai globojami.

***

Pereitą savaitę gandras aplankė 
jaunuosius Romą ir Maricą Cibus ir 
juos apdovanojo pirmagime dukra. 
Romas Cibas yra žinomas Sydnėjuje 
lietuvis prekybininkas, kurio suve
nyrų ir turizmo firma Palanga yra 
jau plačiai pagarsėjusi ne vien tik 
Australijoje. Sveikiname jaunuosius 
Cibus su geriausiais linkėjimais 
dukrai ir tėvams.

*#*

Adelaidėje šalia visų gerų dalykų 
įvyko ir Mindaugo Mauragio su 
Rasa Kubiliūte sužadėtu vės. Abu 
žinomi ir pažįstami visoje mūsų 
bendruomenėje: Mindaugas 
skautas, sportininkas ir visuome
nininkas, o Rasa kaip muzikė, pia
nistė, dirigentė. Sveikiname.

Optimistiškiausiai nusiteikęs ir 
gal labiausiai susižavėjęs Lietuvių 
Dienomis Adelaidėje bene kun. 
J.Petrauskas, Pertho lietuvių ka
pelionas.
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