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ATSIVERIA 
AKYS

Kaip pastebėta, pasauly vyksta 
jau ne nuo šiandie didelė 
pasaulėžiūrų krizė, ir kas 
šimtmečiais galiojo kaip 
nedūžtančios tiesos, dabar jau atsi- 
dūrusios abejonių padėty. Šitokią 
situaciją ypatingai išnaudoja 
promarksistiniai sąjūdžiai, 
dažniausia apmokami sovietų 
komunistiniai agentai. Tačiau 
pastaruoju metu susižavėjimas 
marksizmu akivaizdžiai atslūgsta. 
Sovietinė propaganda, skelbianti 
sovietinio socializmo gerbūvį dabar 
ir ateityje, aiškiai atsistoja sovieti
nio gyvenimo faktų šešėlyje. Nors 
politikoje ir tebevyksta keliaklups- 
čiavimas prieš Sov. Rusiją, kaip pa
saulinę galybę vadinamosios deten- 
tės vardan, tačiau ideologinėje 
kovoje sovietinė žvaigždė gęsta. 
Vakariečiai, persisotinę gerbūviu ir 
vakarų* ■ kraštų ,-Įpufuruiū»&nės 
partijos, anksčiau veikusios kaip so
vietų penktoji kolona, jau pamatė, 
kad Sov. Sąjunga dirba ne žmogaus 
gerbūviui, bet jo pavergimui. Jau 
dabar net ir užkietėję marksistai 
vakaruose pamatė, kad tokios 
formos socializmas ir komunizmas 
koks jis yra sovietų vykdomas, 

prieštarauja tikrovei: nuolatiniai 
persekiojimai socializmo ir 
komunizmo ^neskatina ir nestiprina, 
o greičiau jį žlugdo. Sovietų Sąjunga 
teišsilaiko tik geležine karine jėga. 
Tad visai nenuostabu, kad viena po 
kitos vakarų komunistų partijos ša
linasi nuo sovietinės vadovybės ir 
globos ir nori išlikti 
savarankiškomis. Būdingas 
pavyzdys italų ir prancūzų 
komunistų partijos, kurios pasisako 
už demokratinius principus ir 
nesižavi proletariato diktatūra.

Iš tiesų, kaip jau faktai pradėjo 
akis badyti, Sov. Sąjungoje žmogus 
kaip individas negalioja, o jis totaliai 
palenktas partijai ir valstybei. Šitai 
vakariečiui tiesiog nesuvirškinama. 
Taip pat įsitikinta, kad padėtis Sov. 
Rusijoje nėra pasikeitusi: viskas te
bevyksta panašiai tik gal 
rafinuotesnėmis formomis, kaip kad 
buvo prie Stalino, ką jis vykdė bru
taliai. Sovietų pastangos suburti po 
savo sparnu visas veikiančias vaka
rų Europos MHnbnistų partijas ne
pasiteisino:. Čia be abejo prisidėjo . 
nauja galybė su skirtingu komunis
tiniu požiūriu - Kinija. Daugeliui at
vėrė akis ir Jugoslavijos separatis
tinis komunizmas bei 
Čekoslovakijos bandymas komuniz
mą parodyti kitoje šviesoje, negu 
sovietinis.

ADOLFAS VALEŠKA Šv. Kazimieru

MIRĖ AKTORIUS
STASYS PILKA

Vasario 5 d. Čikagoje mirė žymus 
Lietuvos teatro darboutojas akto
rius Stasys Pilka, sulaukęs 78 m. 
Išimtinai teatrui jis buvo pašventęs 
visą savo gyvenimą, Lietuvos teat
ruose išdirbęs nuo 1921 iki 1944 m., 
kada pasitraukė j Vakarus. Jis su
kūrė virš 200 scenos charakterių, 
pats režisavo eilę veikalų tiek Lie- 
i uvoje, tiek ir išeivijoje. Šalia scenos 
ypatingai jam prie širdies buvo ir li
teratūra: ne tik organizavo ir statė 
įvairius prozos ir poezijos rečitalius, 
bet ir pats pasireiškė kaip poetas, 
>avo kūrinių skelbęs įvairiuose žur
naluose. Nemažai rašė ir teatro 
klausimais. Asmeniškai S. Pilka bu 
vo žinomas kaip senos mokyklos 
aristokratas ir šį stilių išlaikęs iki 
valo.

Pastaruoju metu buv. Australijos 
min. pirm. Mr. Whitlam, dabartinis 
opozijos lyderis, vėl išgyvena 
sunkumus, kai paaiškėjo, kad jis 
derėjęsis su Irako atstovais, kurie 
pasiūlę Australijos darbo partiją 
paremti prieš įlinkimus puse milijo
no dolerių. Jeigu tai bus įrodyta, tai 
Whitlam galįs būti pašalintas iš dar
bo partijos lyderių.

Rumunijos prezidentas Nicolae 
Ceausescu, kalbėdamas Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 25-me 
kongrese Maskvoje pabrėžė, kad 
kiekviena komunistų partija turi 
teisę turėti savo politinę liniją ir 
strategiją atsižvelgiant į krašto pa
dėti ir sąlygas. Tuo jis norėjo 
pabrėžti Rumunijos tvirtą 
nusistatymą kiek galint išlaikyti 
savo integralumą ir 
nepriklausomumą nuo rusų 
komunistų dominavimo. Ceausescu 
pabrėžė, kad komunistų bendravime 
nereikėtų išskirti ir Kinijos maoistų.

Sovietams toks Rumunijos prezi
dento pareiškimas patikti tikrai ne
galėjo, nes Rumunija yra vienas iš 
kraštų, kur pastoja kelią sušaukti 
bendrą taip sovietų siekiamą Euro
pos komunistų konferenciją, kuriai 
dominuotų ir vadovautų sovietai, 
kaip ‘vyresni broliai*. Tik pabaigęs 
savo kalbą Ceausescu išvyko iš 
Maskvos, ir šitas skubus pasitrauki
mas yra plačiai komentuojamas.

**♦
Amerikoje jau atrenkami 

kandidatai j busimuosius 
prezidentus. Rinkimai įvyks metų 
pabaigoje. Iš respublikonų partijos 
preliminariniuose rinkimuose

Įvykiai
pirmuoju išėjo prez-Ford, nedaug 
pralenkdamas kandidatą Regan 
buv. Kalifornijos gubernatorių. Iš 
demokratų kandidatų pirmuoju eina 
Mr. Carter, o po jo seka M. Udall.

*♦*
Nuo rugsėjo 1 d. Australijoje 

nebus reklamuojamos cigaretės, ta
bakas laikraščiuose, per radiją ar 
televiziją. **♦

Sausio 31 d. Detroite, Amerikoje 
Simas Kudirka audiencijoj buvo 
priimtas Amerikos prezidento G. 
Fordo. S. Kudirka prezidentui ir 
Amerikos vyriausybei padėkojo, 
kad padėjo išsigelbėti iš sovietinių 
kalėjimų, taip pat įteikė prezidentui 
lietuvių politinių kalinių sąrašą, ir 
prašo juos užtarti. Drauge su S. 
Kudirka dalyvavo A. Zapareckas ir 
J, Urbonas.

**♦
Iš eilės penktoji lietuvių tautinių 

šokių šventė įvyks rugsėjo 5 d. 
Čikagoje, suderintai su Amerikos 
200 metų sukakties minėjimu.

Dienraščio Draugo kasmetinį 
romano konkursą šiais metais 
laimėjo rašytojas Juozas Kralikaus- 

kas: jam paskirta Draugo premija 
už romaną Martynas Mažvydas Vil
niuje. Rašytojas J. Kralikauskas 
parašęs ir išleidęs net keturias 
knygas iš Mindaugo epochos. Ši 
pastaroji knyga irgi istorinė, bet 
vė'lesnių laikų.

Nuo naujų metų tarp Kauno ir 
Vilniaus pradėjo kursuoti elektriniai 
traukiniai. Tie traukiniai yra po 8 
vagonus su 824 sėdimom vietom ir 
įskaitant stovinčius gali pervežti 
1500 keleivių. Traukiniai aprūpinti 
elektriniu šildymu, ventiliacija ir 
rieda 130 km per valandą.

Bostone leidžiamas dienraštis 
‘THE CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR*, cituodamas Stockholm© 
‘Expressen*, sausio 23 d., įdėjo žinią, 
kad vieno sovietinio laivo įgula 1975 
m. lapkričio 7d. buvo suėmusi laivo 
kapitoną ir karininkus ir uždariusi į 
kajutę. Įgula pradėjo laivą vairuoti į 
Švediją, bet buvo sulaikytas sovie
tų povandeninio laivo. Kai kurie 60 
įgulos vyrų šoko į vandenį gelbėtis 
nuo sovietų, bet buvo sugaudyti. 
Visa sukilėlių įgula suimta.

Viena kita New Yorko radijo sto
tis, tą įvykį minėdama, sakė, kad 
įgula buvusi lietuvių, o kita - latvių. — 
Laivas nuvarytas į Rygą.

(ELTA)
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Apie 
palikimus

Z '

Stebimės, kad mūsų spaudos pus
lapiuose vis dažniau ir dažniau mir
ga užuojautos, nekrologai, žodžiu, 
prigyvenome tokį laikotarpį.kad mi
rimai ypač pagausėjo. Čia iš tiesų 
nebūtų kuo stebėtis, nes po dvide
šimt penkerių ar aštuonerių metų 
mums atvykus į Australiją visi at
vykusieji jau pasidarėme vyresnioji 
karta, dabar išgyvenanti kritišką 
amžių. Juk atvykome į Australiją ne 
vaikais, o subrendusiais pačiame 
jaunume ir stiprume, tad šitoji karta 
jau ir traukiasi sudarydama įspūdį, 
kad mūsų gretos paspartintai rėtė- 
įa. Tai yra natūralūs vyksmas, kurį 
sustabdyti dar šiandie priemonių 
nėra.

Čia begyvendami per tą laiką mo
kėjome ne tik bendruomeniškai 
reikštis bet ir gražiai įsikurti ir net 
prasigyventi. Gal tokių lietuvių, ku
rie savo darbu nebūtų padėję tinka
mų sau ir šeimai materialinių pa
grindų ir nebūtų užsitikrinę sau be 
rūpesčių senatvės, turbūt suskai
čiuotume ant pirštų. Daugumoje visi 
gražiai įsikūrę, aprūpinę ir pastatę 
ant kojų savo vaikus, leidžia savo 
dienas be didelių rūpesčių. Ko dar 
trūksta?

Kiek kartų jau buvo ir šiame laik
raštyje rašyta, kad pačiu kritiškiau
siu - mirties atveju nedarytume 
klaidų. Kiekvienas turime savo ži
nioje didesnės ar mažesnės vertės 
i urto, kuris priklauso mums iki uas- 
kutinio atodūsio. Ir mūsų galioje dar 
gyviems esant yra nuspręsti, kam 
tas turtas paliks vieną dieną pasi
traukus iš gyvenimo. Nepareiškus 
savo valios arba nepalikus testa
mento tokio piliečio turtas pereina 
valstybės iždo žinion be jokių sąlygų 
bei vilties gauti bent trupinių savo 
artimiesiems, lietuviškiems
reikalams, organizacijoms ir pan; 
Kažin, ar pateisinamas toks lengva
pėdiškumas paleisti vėjais sunkiai 
uždirbtas ir kietai taupytas santau
pas. Nuo to nepasidarysime herojais 
Australijos akyse perleidę savo pa
likimą valstybei, kuri savo pilnai at
siėmė iš mūsų mums bedirbant. Tad 
kiekvieno lietuvio tebūna šventa

MOŠŲ M
A.a. KOSTAS JASBUTIS

Vasario 18 d. mirė Newcastle 
apylinkės taurus ir veiklus lietuvis 
Kostas Jasbutis, palaidotas vasario 
23 d. Sandgate kapinėse. Laidotu
vėse dalyvavo beveik visi apylinkės 
lietuviai. Į laidotuves pribuvo iš 
Sydney. Dr. A. Mauragis su žmona ir 
p. Griškaitis.

Gedulingas šv. Mišias st. Patrick 
katalikų bažnyčioje Wallsende at
laikė kun. P. Martuzas, pamokslą 
pasakė kun. J. Gahan, velionio Jas- 
bučio žento brolis. Mišių metu gie
dojo Newcastle lietuvių choras, di
riguojamas A. Žuko.

Kapinėse laidojimo apeigas atliko 
ir žodį tarė kun. P. Martuzas ir apyl. 
pirm. A. Šernas. Po to sugiedota 
"Marija, Marija” ir Tautos Himnas.

Į šermenis, kurias surengė velio
nio duktė Renata, buvo pakviesta 
visi, dalyvavę laidotuvėse, kur buvo 
atgiedotas rąžančius ir pasivaišinta. 

pareiga pasirūpinti, kad lietuvio pa
likimas nenueitų į pašalį, o geriau 
kad paliktų savųjų naudai. Miršta
me kiekvienas asmeniškai, bet su 
mumis nemiršta tauta, nemiršta 
bendruomenė, artimieji, nemiršta ir 

>>s lietuviškos institucijos, kurias 
patys būdami veiklūs taip entuzias
tingai kūrėme ir palaikėme. Rašy
dami savo testamentus pagalvokime 
ir apie tai.

Natūraliai priimta, kad savo pali
kimą dažniausiai užrašome artimie
siems - vaikams, broliams ir pan. 
Ret lygiai verta pagalvoti ir apie 
platesnės reikšmės institucijas, ku
rios reikalingos paramos gal net 
daugiau, negu vaikai ir artimieji. 
Atsiminkime: atvykome į Australiją 
tuščiomis rankomis ir nepražuvome. 
Mūsų vaikai bent tuo laimingesni, 
kad jie iš mūsų gavo aprūpinimą, iš
mokslinimą ir mūsų pastangomis 
įstatyti į gyvenimą. Ar tokiu atveju 
tebūtų prasmingiau savo palikimą 

ar bent jo dalį skirti mūsų lietuviš
koms institucijoms, kaip spauda, 
Australijos Lietuvių Fondas, Lietu
vių Namai, lietuvių mokyklos, mu
ziejus ir kt.

Gražų pavyzdį paliko 1974 m. 
Melbourne miręs Jurgis Santas - 
Sasnauskas, kuris prisiminė ir Mūsų 
Pastogę, ir Australijos Lietuvių 
Fondą, nors to tiesioginiai savo tes- 
lainente ir nebuvo įrašęs, tik sąži
ningojo testamento vykdytojo p. A. 
Savicko valia iš to palikimo dalis 
atiteko ir minėtoms institucijoms. 
\bu šie taurūs lietuviai verti didelės 
ngarbos ir dėkingumo.

Mūsų santaupos ir palikimai ne
siekia milijonų ir yra gana kukliose 
ribose. Vis tik rašant testamentus 
ertętų kiekvienam prisiminti ir t>s 

sritiš, kurias gyvendami kūrėme ir 
dėl kurių daug sielojomės. Ką reiš
kia palikti sūnui daktarui ar inžinie
riui savo kuklų palikimą, kai jis de
šimteriopai geriau stovi būdamas 
savo profesijoje. Tačiau jeigu iš pa
likimo būtų skiriama spaudai ar ki
tiems lietuviškiems reikalams, lie- 
f uvybei būtų labai reikšminga para
ma, ką vargu ar pajustų likę ir ge
riau stovį artimieji. Darbavomės 
lietuvybei būdami pilname žydėji
me, pasirūpinkime, kad ir mums mi
rus mūsų kuklūs ištekliai ir toliau 
tebetarnautų mūs tautiniams inte
resams. (v.k.)

IRUSIEJI
A.a. Kostas Jasbutis buvo gimęs 

1903 m. gruodžio 14 d. Skuodo mies
te, Mažeikių apskr,. Atlikęs karinę 
prievolę tarnavo pasienio policijoje 
Klaipėdos krašte. 1929 m. vedė klai
pėdietę Oną Pašeraitę (ji mirė 1968 
m.).

Jasbučių šeima (su dviem 
■ Iukrom ir sūnum) Australijon atvy- 

• • 1949 m. ir netrukus pradėjo kur- 
.> Newcastle mieste - Wallsend 

priemiesty, kur kartu su Skuodu 
šeima nusipirko didelį namą su di
dele sodyba.

A.a. Kostas buvo veiklus ir uolus 
mtuviškos kultūros ir kalbos puo
selėtojas, tad ir jo visi trys vaikai 
kalba lietuviškai ir dalyvauja lietu
viškoje veikloje.

Newcastle apylinkėje Kostas 
buvo nuolatinis bažnytinio komiteto 
pirmininkas ir seniūnas. Metai iš 
metų jis būdavo renkamas į apylin
kės valdybą įvairioms pareigoms.

Nuo pat įsisteigimo (1955 m.) iki

ATSIŠAU RIMAS
BRANGŪS LIETUVIAI!

Per dvidešimt dvejus metus šią 
dieną šventė Nepriklausoma 
Lietuva ir lietuviai svetur. Dabar, 
Lietuvą pavergus, jau.. trisdešimt 
penkeri metai kaip mes šią dieną 
minim, čia išeivijoje - viešai ir iškil
mingai, o jūs Lietuvoje ją minite tik 
savo širdyse su pasiryžimu ir nepa
lenkiama viltimi ir vėl, atgavus Lie
tuvai nepriklausomybę, šią dieną 
laisvai švęsti, vėliavoms plasdenant, 
bažnyčių varpams gaudžiant.

Vasario šešioliktosios progomis 
pabrėžiam mūsų pasiryžimą siekti 
Lietuvos nepriklausomybės besąly
ginės ir nesužalotos, nes ji yra mūsų 
tautinės gyvybės laidas. Ji taip pat 
užtikrina kiekvienam lietuviui sąly
gas gyventi laisvam ir nevaržomam 
siekti asmeninės ir savo artimųjų 
laisvės bei gerovės.

Vasario šešioliktosios progomis 
garsiau šaukiamės į pasaulio sąžinę, 
protestuojam prieš Lietuvos paver
gimą, okupanto žiaurumus ir 
nusikaltimus visuotiniems žmogaus 
laisvės principams.

Istorinis Lietuvos
nepriklausomybės aktas minėtinas 
svarbiausiai ir šiandien dėl to, kad 
jis teikia vilties: Jei nepriklausoma 
Lietuvos valstybė atsikūrė po šimto 
carų vergovės metų, ji išsivaduos ir 
iš ruso-bolševiko okupacijos.

Mes, laisvieji lietuviai negalime 
tenkintis tik viltimi, - reikia konkre
čių darbų. Lietuvos laisvinimo darbą 
mes dirbame susibūrę į 
organizacijas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, kaip ir 1918 - jų metų 
Lietuvos Taryba, savo prigimtimi 
išreiškia Lietuvos valstybingumą. 
Dėl to jo paskirtis ir uždariniai yra 
iš dalies skirtingi nuo lietuvių 
išeivių visuomeninių organizacijų. 
Bet šiuo kritišku metu Lietuvos va
davimo darbą dfr'bkime visi 
sutartinai. Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui derinant visų 
mūsų pastangas.

A.a. Kostas Jasbutis

pereitų metų pabaigos Kostas dai
navo Newcastle lietuvių chore. Be 
to,, jis aktyvus Newcastle lietuvių 
Diskusijų Klubo narys, skaitęs eilę 
paskaitų, ir jo sodyboje nuolat vyk
davo apylinkės lietuvių pobūviai, 
gegužinės ir minėjimai. Ir Kostas 
visiems tautiečiams buvo svetingas 
ir paslaugus šeimininkas.

A.a. Kostas gyveno pagal dėsnį - 
žodžiai pamoko, pavyzdžiai patrau
kia. Jis savo pavyzdžiu rodė, kaip 
r-dkia dirbti savo tautos gerovei.

Ir net tapęs invalidu (prieš dau- 
:rlį metų nelaimėje netekęs vienos 

kojos) nepasidavė apatijai, bet visą 
aiką uoliai dalyvavo lietuvių veik- 

Ilsėkis ramybėje, mielas Kos
tai

M.Š.

Kaip rezistencija prieš Lietuvos 
pavergimą ir kovos atsakomybė su
būrė į Vyriausią Liet a vos Išlaisvini
mo Komitetą skirtingas politines 
partijas ir sąjūdžius, taip šiandien 
nepriklausomybės atstatomas turi 
mus visus jungti. Šis Lietuvos 
laisvės kovos vieningumas, 
nesuvienodindamas mūsų ir 
nesuliedamas į vienalytę visuome- 
nimę masę, mus skatina sąmoningai 
eiti tikrosios demokratijos keliu, 
gerbiant vieni kitų įsitikinimus.

Informacija į pavergtą Lietuvą 
bei mūsų gyvenamus kraštus ir lie
tuvių tautos skriaudų dokumentaci
ja dabar yra mūsų veiklos ir darbo 
vienas pagrindinių uždavinių.

Neseniai įvykęs Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto sei
mas dėl to nutarė, kad ‘Ypatingas 
dėmesys kreiptinas į Eltos informa
cijos tarnybos aprūpinimą specialis
tais tarnautojais, geresnėmis 
priemonėmis ir lėšomis*. Bet tai dar 
ne viskas: Jūsų, mieli lietuviai, pra
ėjusiųjų metų aukos Tautos Fondui 
daro šį seniai siektą uždavinį realų ir 
įgyvendinamą. Pripažįstant kitų, 
dabar veikiančių, informacijos židi
nių reikalingumą ir naudą, ELTOS 
INFORMACIJOS BIURAS rūpinsis 
visais pagrindiniais - didžiaisiais, su 
Lietuvos laisvinimo darbu 
susijusiais, spaudos bei informacijos 
uždaviniais.

Šiam svarbiam užmojui galutinai 
įgyvendinti, tęsti ir informacijai 
pastoviai gerinti bei plėtoti, 
prašome ir tikimės jūsų, mieli lietu
viai, talkos ir finansinės paramos.

J.K. VALIŪNAS
Vyr. Lietuvos Įlaisvinimo 
Komiteto Pirmininkas

JONAS BALKONAS 
Tautos Fondo Pirmininkas

INFORMACIJA

LIETUVOS ISTORIJA 
FILATELIJOJ

Canberiškis p. V. Biveinis yra be
ne vienintelis Australijoje, turįs pil
ną Lietuvos pašto ženklų kolekciją, 
kurią jis ketina prodyti ir plačiau su 
Lietuvos pašto ženklų istorija supa
žindinti Sydnejaus lietuvius kovo 21 
d., sek nadienį. Plunksnos Klubas tą 
dieną Lietuvių Klube rengia p. V. 
Biveinio paskaitą ir drauge jo pašto 
ženklų parodą, kuri bus atidaryta 
jau nuo 2 vai. klubo viršutinėje salė
je. Tautiečiai maloniai kviečiami ap
lankyti parodą, susipažinti su Lietu
va pašto ženkluose ir pasiklausyti 
įdomaus p. V. Biveinio pranešimo.

RUOŠKIMĖS REKOLEKCIJOMS!

Gavėnios rekolekcijos Sydnejaus 
lietuviams bus kovo 26, 27 ir 28 die
nomis. Rekolekcijas pravęs marijo
nas Tėv. J. Vaškas iš Amerikos..

Iš anksto pranešu ir visus prašau, 
kad rekolekcijų nesutrukdytų ir su 
jomis nesutaptų kiti parengimai ar 
šeimyniniai pobūviai. Visi atsidėję ir 
nuoširdžiai dalyvaukime šiame dva
siniame susikaupime'- metinėse re
kolekcijose.

Kun. P. Butkus

♦♦♦

Sydnejiškiai Jaunimo Kongreso 
dalyviai kovo 28 d., sekmadienį, 4 
vai. Lietuvių Klube ruošia visuome
nei platesnį Kongreso pristatymą 
savo pranešimais ir. skaidrėmis.
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Moterų veikloj
- KĄ GALI MOTERYS

Žengiant į aštuntuosius darbo metus.

Rodos, dar taip neseniai 
Adelaidėje kursavo įvairūs spėlioji
mai, ar išsilaikys Pabaltiečių Moterų 
Sąjunga? Buvolr tokių nuomonių, ar 
iš viso ši organizacija reikalinga? 
Šiandien po septynerių metų inten - 
syvaus darbo, kad ir labiausiai 
skeptiškai nusiteikę turi pripažinti 
šios organizacijos reikšmę ir 
reikalingumą.

Pabaltiečių Moterų Sąjunga 
nedarė jokios konkurencijos nei vie
nai kitai organizacijai, bet grynai 
kėlė svetimtaučių tarpe Baltų tautų 
klausimą ir vedė stiprią politinę 
kovą.
Kiekvienais metais man tenka lyg ir 
subalansuoti Sąjungos nuveiktus 
darbus paskelbiant spaudoje. Šie 
metai buvo ypatingi veiklos 
atžvilgiu tuo, kad ryšium su Whitla- 
mo žiauriu ir neteisingu pasielgimu 
pripažįstant Pabaltijo Valstybes 
Sovietų Rusijai. Pabaltės moterys 
turėjo stipriai pasitempti vedant 
propagandą prieš Whitlamo 
neteisingą elgesį. Tuo labiau, kad 
praėjusių metų vadovavimas teko 
lietuvėms, ant jų pečių gulė didesnė 
dalis darbo ir atsakomybės. Neleng
vas pirmininkės pareigas ėjo 
jaunesnės kartos atstovė p. Odeta 
Stinburienė. Sekretoriavo p. B. 
Mockūnienė.Ji vieną
kadenciją išbuvusi Sąjungos pirmi
ninke turėjo daug praktikos ir paty
rimo vesti nemažą politinį susiraši
nėjimą. Bendrai paėmus, visos narės 
sąžiningai ir nuširdžiai atidavė savo 
darbo duoklę. Praėjusių metų 
darbas koncentravosi - nuversti 
Whitlamo valdžią ir spausti būsimą 
vyriausybę, kad būtų atitaisyta 
skriauda - atšauktas Baltų Tautų 
pripažinimas Sovietams.

Liberalų moterų organizacija 
23.4.75 m. pakvietė E. Dainienę lai
kyti paskaitą tema - Lietuvių 
Tautinis Menas. Čia buvo puiki pro
ga iškelti ir nušviesti, kaip rusai 
naikina ir rusina lietuvišką meną. 
Taip pat, 7.8.75 m. Liberalų 
metinėje ko nferencijoje, kurioje 
dalyvavo dabartinis imigracijos mi- 
nisteris Michael Mackellar,
S.A.Opozicijos Lyderis Dr. David 
Tonkin, Hon. R.'C.DeGaris; Sen. 
Gordon S. Davidson, Sen. Harold 
Youngir ir eilė kitų, E. Dainienė bu
vo pakviesta laikyti paskaitą. Ji sti
priai pasisakė prieš darbiečių 
vyriausybę ir Whitlamo vedamą po
litiką.

E. Dainienės kalba labai šiltai su
tikta atstovų, kurių buvo apie trys 
šimtai. Kalbos turinys vėliau 
atspausdintas Liberalų Partijos 
Biuletenyje.

Pabaltietės gyvai dalyvavo politi
nėse diskusijose, kurios buvo veda
mos per 5 D.N.radio stotį. Spalio 
mėn. 20 d. visuotinam Sąjungos su

sirinkime iškelta mintis, kad rinkimų 
atveju reiktų paremti liberalų par

tiją ne vien moraliai, bet ir materia
liai. Įvykiams
sparčiai klostantis, Lapkričio 17 d. 
susirinkime jau buvo konkretus 
sprendimas, pravesti pinigų telkimo 
vajų suruošiant pobūvį. Pobūvio pa
ruošimui ir organizavimui buvo 
sudarytas Komitetas į kurį įėjo iš 
Liet. B. Mockūnienė, Lat. S. Auzins, 
Eston. V. Siska. Nutarta išplatinti 
200 bilietų po 10 dol. Laiko buvo 
labai nedaug ir nors bilietai nebuvo 
paruošti, kiekviena narė jautė 
pareigą, telefonu verbavo ir sudari
nėjo sąrašus norinčiųjų dalyvauti. 
Viskas ėjo gana sklandžiai. Komite
tas pasirūpino per australų vynines 
ir gavo šiam tikslui gausų kiekį 

šampano, o maisto produktus mielai 
aukojo biznieriai. Bilietus 
atspausdino ir darbo jėga prisidėjo 
Action Committee ir Baltų Tarybos 
nariai. Bilietų perdavimu rūpinosi p.

Rudzianskienė, Dantų gyd. p. 
. <-ksandravičienė ir p. J. Lapšys. 

Kadangi, bilietų skaičius buvo ribo- 
las ir pasiruošimo laikas trumpas, 
todėl nebuvo galimybės plačiau apie 
šį vajų visuomenei paskelbti. Tie, 
kurie pobūvyje dalyvavo, turėjo 
progos maloniai praleisti laiką. Tau- 
i iečiai, kurie negalėjo dalyvauti, per 
p. J. Lapšį pinigine auka vajų parė
mė. Taigi, be didelio vargo ir per 
nepaprastai trumpą laiką buvo 
sudaryta suma 2000 dol. ir įteikta 
Liberalų Rinkiminei Komisijai.

Padėkos žodį Pabaltiečių Moterų! 
Sąjungai tarė Senatorius G. 
Davidson, kuris yra nuoširdus 
Pabaltiečių draugas. Buvo ir 
daugiau kalbėtojų iš gausaus svečių 
tarpo.

Iškilus rinkiminiam įkarščiui Pab. 
Mot. Sąjunga paskyrė 500 dol. vesti 
propagandai per spaudą. Jaunimui 
buvo suruoštos paskaitos, kodėl ne
balsuoti už darbiečius, kurie bandė 
būti-duobkasiais Baltų Tautų.

ALB Melbourne apylinkė atšventė savo 25 metų veiklos sukaktį. 
Nuotraukoje dalis buvusių apylinkės pirmininkų. Sėdi iš kairės: J. 

Meiliūnas, A. Liubinas, K. Mieldažys, dabartinis Krašto V - bos pirm. A. 
Šimkus, dabartinis apyl. pirm. A. Pocius, J. Petraitis ir N. Butkūnas. 
Stovi: J. Petrašiūnas,*S. Balčiūnas, Pov. Baltutis, G. Žemkalnis ir B. 
Zabiela.

t 4.. t

Rašytojų Draugijoje
... sil

Lietuvių Rašytojų Draugija 
išeivijoje šiuo metu turi 85 narius ir 
jai vadovauja poetas Leonardas An- 
driekus. Šiais metais šiai draugijai 
sueina trisdešimt metų, kai ji buvo 
įkurta 1946 m. rašytojų suvažiavime 
Augsburge, Vokietijoje.

Kasmet Rašytojų Draugija 
netenka kelių rašytojų. Taip ir per
nai pasitraukė į aną pasaulį Leonar
das Šiihtftis' ' -' rašytojas, 
visuomeninkas ir žurnalistas, 
Venancijus Ališas - poetas ir 
Benediktas Rutkūnas irgi poetas.

Rašytojų Draugija kasmet atren
ka vieną veikalą, kurį premijuoja 
Draugijos vardu. Pati Draugija savo 
didelių finansinių resursų neturi, tai 
jau eilė metų kaip Draugijos litera
tūrinių premijų mecenatu yra 
Lietuvių Fondas. Pernai toji premi
ja buvo paskirta poetui Alfonsui 
Nykai Niliūnui už poezijos rinkinį 
‘Vyno Stebuklas’

Lietuvių Rašytojų Draugija 
palaiko glaudžius ryšius su tarptau
tinėm rašytojų organizacijom ar 
atskirų kraštų vienetais. Nuolat in
formuoja apie rašytojo skaudžią pa-

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

; *Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus j indelius 9% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y.
■ birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus J (shares) iki 10% dividendo.

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtų, iš 10Vi%, 
[ asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš ll*/2%, iki $ 1000 be 
! garantijos iš 121/z%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėi

•Įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. pp. Liet. Namai, 50 Errol Į St. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 3001I ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 pp. Liet. Namai, 6 Eastry J SuNprwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067

Neseniai man teko su australų iš
kila aplankyti S.A.žinomą vietovę 
Victor Harbor. Buvau maloniai nus
tebinta, kada International Gallery 
pamačiau didelėje vitrinoje gražiai 
išrikiuotas Baltų tautines lėles. 
Galerijos savininkė aiškino 
sūšiiHfikusiems, kokiu būdu tos lėlės 
atsirado. Sakė, turėjo jie išstatyti 
Estų tautinę lėlę su užrašu - 
Estonian S.S.R.. Sužinojusios 
Pabaltietės griežtai užprotestavo ir 
paaukojo Galerijai šias puikias lėles 
su sąlyga, kad prie jų niekuomet ne
būtu prierašo S.S.R.’. Ji aiškino 
toliau, kad Dantų gyd. p. S. 
Pacevičienė šias lėles pristatė su a- 
prašymais ir paaiškino, kad Baltų

dėtį pavergtoje Lietuvoje ir prašo 
moralinės pagalbos
persekiojamiems rašytojams Lietu
voje. Šios pastangos nenueina veltui

Iš kitos pusės Rašytojų Draugija 
dar vis praturtėja naujais nariais. 
Štai ir šiemet įstojo naujų narių, lu
tas užtikrina Draugijos tolimesnę 
egzistenciją. Naujais Draugijos 
nariaispriimti:

1. Georges Matorė, prancūzas 
kalbininkas, Sorbonos Universiteto 
profesorius, ' nepriklausomybės 
laikais profesoriavęs Lietuvoje, mo
kąs gerai lietuvškai, kovoja už 
lietuvių teises tarptautinėje 
arenoje;

2. Icchokas Meras, žydų kilmės 
lietuvių rašytojas, rašęs Lietuvoje ir 
dabar gyvendamas Izraelyje 
teberašo lietuviškai. Išleidęs keletą 
knygų, kurios verčiamos į kitas kal
bas;

3. Pranas D. Girdžius, vyresnės 
kartos rašytojas novelistas, gyvena 
Amerikoje;

4. Aušra Jurašienė, literatūros 
mokslų specialistė kritikė, prieš 14 

Tautos yra smurtu pavergtos 
Sovietų Rusijos. Vienas australų 
paklausė - Kiek yra Australijoje Pa
baltiečių? Į šį klausimą aš pasisiūliau 
atsakyti ir Jš tos informacijos kilo 
tikras politinis mitingas. Galerijos 
savininkė pabrėžė, kad pabaltietės 
savo įnašu jų Galerijoje atskleidė 
naują istorijos lapą.

Atsisveikindama, aš pažadėjau 
Kalėdų proga padovanoti 
lietuviškais motyvais papuoštą 
šiaudeliais eglutę. Norman & Joyce 
Bayly patys atvažiavo eglutės pasi
imti, o vėliau padėkos laiške pasigy
rė, kad lietuviška eglutė galutinai 
užpildė Galerijoje Pabaltiečių vitri
ną ir kad lankytojai labai domisi Pa
baltiečių išdirbiniais ir praeitimi. 
Mums tai atrodo maži dalykai, bet 
per juos į svetimtaučius prakalbam 
gana plačiai.

Malonu konstatuoti faktus, kad 
Pabaltiečių Moterų Sąjungos veiklai 
daug padeda Bendruomenės 
atstovai ir kitos lietuvių moterų or
ganizacijos. Ruošiant parengimus 
pav. tradicinį metinį balių 
praėjusiais metais Adelaidės Liet. 
Sąjungos pirmininkas p. P. Bielskis, 
maloniai sutiko užleisti Liet. Namų 
Salę, o ALB Moterų Sekcija nuošir
džiai leidžia pasinaudoti jų turimu 
turtu. Ta pati padėka tenka Adelai
dės Parapijos Tarybai ir ALK 
Moterų Draugijai, kurie ne karta 
leido naudotis ' parapijos sale ir 
KM Draugijos indais ir kitais patar
navimais. Kalėdų eglutės tradicinis 
pobūvis su australių moterų organi
zacijų atstovėmis, jau ne kartą buvo 
organizuojamas erdvioje parapijos 
salėje.
Negaliu nepaminėti meninių pajėgų, 
kaip p. M.Dumčienės ir solistės p. 
Genės Vasiliauskienės, kurios 
niekuomet neatsisakė palinksminti 
mus ir mūsų viešnias gražiai pagro
jant ir padainuojant. Joms abiem 
priklauso mūsų nuoširdi padėka.

.Lietuvių metai baigėsi, 
vaddvkvimą parima Estės, bet 
narėms darbas, aktyvumas ir parei
gos lieka tos pačios, kaip ir anksčiau. 
Netruks prabėgt dveji metai ir, po 
to. vėl mums teks perimti valdžią.

E.D.

mėnesių drauge su savo vyru 
režisierium Jurašu išvyko iš Lietu
vos ir daba' gyvena Amerikoje;

5. Aleksandras Radžius, poetas, 
išleidęs du poezijos rinkinius;

6. Rimas Vėžys, jaunos kartos po
etas, išleidęs poezijos rinkinį su po
linkiais į jumoristinį žanrą;

7. Eglė Juodvalkytė, jaunosios 
kartos poetė, skelbia savą kūrybą 
periodikoje, išleido eilių rinkinį;

8. Živilė Bilaišaitė, jaunosios kar-
• tos poetė, išleidusi eilių rinkinį, 
daug rašo periodinėje spaudoje;

9. Austė Pečiūraitė, jaunosios 
kartos poetė, skelbianti eiles 
Aiduose, Metmenyse ir kituose žur
naluose;

Nukelta į psl. 6

Mūsų Pastogė Nr.9,1976.3.8psl.3

3



Skaitytojai pasisako
LAIKRAŠČIAI IR PENSININKAI

”M.P.” Nr. 3 šalia kitų problemų- 
iškeltas prenumeratos klausimas 
pensininkams, A.L.B. Valdyba yra 
nutarus siuntinėti laikrašti ”M.P.” 
pensininkams už pusę kainos, nes 
anie suprato pensininkų padėti, nors 
ir tada laikraštis buvo ne neleng 
vesnėje padėtyje.

Dabar gi sakoma, kad nedaug 
jaunimo laikrašti prenumeruoja, o 
pensininkų padaugėjo, tad ar nepri
eisime prie to, kad tik pensininkai 
prenumeruos ir ji skaitys, o kai pen 
sininkų nebeliks, nebeliks ir laikraš 
čio, ”M.P.” Nr. 7 p. V. Šliogeris siū
lo, ir net atvirai gėdina kitus pensi
ninkus, užsimiršdamas, kad pensi
ninkai nebuvo ir nebus visi vienodi, 
vienodo pajėgumo: yra labai senų, 
yra ligotų vos galinčių vaikščioti, 
bet ką perkant tenka mokėti tą pa
čią kainą kaip ir visi kiti. V.Š. rėkia 
muojasi. kiek ir kokius laikraščius 
skaito, kiek už juos sunu»ka.‘Esas

■ v taupus, negeriąs, nelošiąs ir aut< 
mobilio neturi, kai kiti turi tik "Savo 
malonumui”, ir dar puse pensijos 
deda į banką, ir 1.1. Jei kuris gali pa
taupyti, tai tik tam, kad turėtų užsi-

• mokėti privalomus mokesčius, o dar 
' gal ir savo laidotuvėms.

Jei p. V. Šliogeris pasisakė, jau 
šiemet išleidęs 180 dolerių už spaus 
dinius svetimom kalbom, ir dar ke 
tinąs užsisakyti lietuviškos spaudos 
už $ 65 ir dar daugiau, keno gi malo
numui, jei ne savo tas viskas? Gal ir 
kiti skaito tik nebando reklamuotis. 
1970 m. mano pensija buvo $ 17 i sa
vaitę, bulvių maišas kainavo 4 dole
riai, dabar gaunu $ 32.25 - už maišą 
bulvių moku 16.00 dolerių. Pensi
ninkai, kurie pajėgūs, nevengia au

kų savam laikraščiui, ir vienokiu ar 
kitokiu būdu rėmė ir rems.

B. Liūgą

Dar dėl laikraščio prenumeraioįs 
pensininkams

”M.P.” nr. 7. (1976.2.23. • p. Šlu> 
gėrio pasisakymas dėl teikiamo-, 
pensininkams laikraščio prenum- 
ratos nuolaidos, turiu pareit 
priešingą nuomonę.

Yra kelios rūšys pensininke 
žiaus ir invalidų pensininkų. 
jaunais šeimos nariai- kur> 
kia išlaikyti, tad toko, n va
dėtis nėra taip jau gera ,-ris
teigia, kad pensijos pr.< ua, iečių 
valdžios yra padidėjusios, be* ik ir 
pragyvenimas kaip ir ’• * ^čiai 
- savivaldybės, drauu , iens, 
elektros, dujų, yra •x.nuis-
pakilę.

Dirbantysis sava gauna vi 
dutiniškai 130 doi viengungis i 
pensininkas 38 dol c. Taigi, .sulv 
ginus dirbančiųjų prenumeratos 
mokestį su pensininkais būtų so<>. 
liai ir moraliai neteisinga.

V. Šliogeris savo straipsnyje < 
gia, kad pensininkai pusę pensip.s 
pasideda į bankus. Nenorima r. v- 
gintis su tokiais pasiturinčiais pen
sininkais kaip p. Šliogeris, kuris 
esąs taupus, negeriąs, nelošiąs. ne
turįs automobilio, o per metus 
bendrai spaudai išleidžiąs 363 dol. 50

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mfimji Pastogę!

c. Šliogeris - pensininkas kalba apie 
save ir neabejotinai nori pasigirti, 
kiek spaudos skaito ir kiek jai išlei
džia. Kokia jo finansine padėtis he 
būtu, manau, nereikėtų gėdinti kitu 
pensininkų už tai, kad skaito lietu
višką spaudą ir prašo priklausomos 
laikraščio prenumeratos nuolaidos. 
Jei mūsų lietuviška spauda vargin
gai išsiverčia, būtų rūpestis visos 
bendruomenės - Krašto Valdybos, 
padidinti prenumeratos mokestį 
dirbantiesiems, o pensininkams ir 
toliau teikti teisingai priklausomą 
nuolaidą.

Jonas Lizdenis

Gerb. Redaktoriau,

pereitame M.P. numery mane 
nustebino Pasaulio Liet. Bendruo
menės Valdybos paskelbtas prane
šimas, kad 1976-ji metai skelbiami 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Me
tais. Nieko nuostabaus, jeigu tokius 
specifinius metus skelbtų katalikų 
organizacijos, dvasiškija, nes tai jų 
kompetencijos ribose, betgi keista, 
kai šitai skelbia pati bendruomenės 
valdyba. Bendruomenei tinka 
skelbti dalykus, apimančius visą 
bendruomenę, kuri mūsų atveju ga
lioja kaip tauta mažoje apimtyje. 
Tad visai priimtina buvo, kai bend
ruomenė skelbė Donelaičio, Mairo
nio, Jaunimo metus, nes tai tiko 
kiekvienam lietuviui be pažiūrų 
skirtumo. Bet skelbti Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios metus, ypač dabar, 
gaunasi kažkoks nesusipratimas. 
Gaunasi tas pats, kaip toj ’’logiškoj” 
išvadoj, kai dalis primetama visu
mai. Netgi anuo metu Lietuvoj, kur 

.išskyrus žydus, perdėtai kalbant, 
visi be išimties buvo katalikai, Lie
tuvą Marijos žeme paskelbė ne Lie
tuvos vyriausybė, bet Lietuvos ka
talikiškoji hieraichija .Matyt, to meto 
Lietuvos vyriausybė t urėjo daugiau 

supratimo, ir takto, negu dabar 
Bendruomenės Valdyba. Gal prieš 50 
metų ir tiko sakyti, kad 90 % lietu
vių yra katalikai, bet ne šiandie nei 
čia, išeivijoje, nei juo labiau dabar
tinėje Lietuvoje. Tiesa .r šiandie 
pavergtoje Lietuvoje katalikai 
vykdo reikšmingą rezistenciją prieš 
okupantą, tačiau nemažiau tos rezi 
siencijos rodo ir visi kiti lietuviai.

Žvilgterėjus į Lietuvos istoriją 
turėtume sutikti, kas Katalikų Baž
nyčia tarptautine prasme niekad 
Lietuvai nebuvo palanki. Juk su po
piežiaus žinia ir palaiminimu vidur
amžiais kryžiuočiai teriojo Lietuvą 
ištisus šimtmečius, lygiai ir pasta
ruoju metu Vatikanas neparodė ko
kių nors simpatijų Lietuvai: nepro
testavo Lietuvą užgrobus, palaimino 
esamą padėtį pasirašant Helsinkio 
deklaraciją. Tad ir džiūgauti paskel
bus Lietuvą Katalikų Bažnyčios 
provincija iš viso nėra jokio pagrin
do. Juo labiau, kad Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdybai skelbti 
bendruomeniniu mastu Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Metus visai ne
dera ir nėra jos kompetencijoje. Pa
galiau džiūgauti, kad prieš 50 metų 
Lietuva buvo padaryta pašalinės jė
gos, tegu ir labai galingos, provinci
ja, iš viso nėra ko.

L. Meldutis

PAIFo* UJIMAS
J. Linartas, gyvenąs 496 - 39th 

Avė., F Peterburg Beach, Florida 
33706, U.S.A., paieško Vytauto 
Vyšniausko, kilusio iš Vizbutų km,, 
’’’•iragės apskr. Malonėkite atsi

liepti.

Iš Lietuvos pranešama, kad LTSR 
Aukščiausios Tarybos įsaku atleis
tas iš Lietuvos TSR kultūros minis
tro pareigų į L. Šepetys, 
paskirtas Jonas Bielinis.

J.Zinkus

AUSTRALIJOS SAFARI
Pusvalandžiui vėl sustojame Cur

tin Springs, o paskui Stuart vieške
liu autobusas spaudžia į pietus. Pie
tums sustojame Victory Downs - tai 
irgi ūkis, prie kurio yra motelis ir 
skardiniame garaže parduotuvė. 
Netrukus įvažiuojame į Pietų Aus
tralijos teritoriją ir laikrodžius pa
sukame valandą pirmyn. Jau sute
mo, o mes dar vis važiuojame. Apie 
10 vai. pamatome apšviestas gatves 
ir parduotuvių reklamas. Tai Aus
tralijos opalų centras Coober Pedy. 
Iki vakarienės kurie norėjo, statėsi 
palapines, bet dauguma sugulė ne
dideliame skardiniame barake. Nu
važiavom 758 km.

Tik praaušus išeinu žvilgterėti į 
miestą. Jis baisus. Pasijutau, kaip 
po karo subombarduotame Vokieti
jos mieste. Suverstos krūvos akme
nų. Tarp geresnių namų stovi skar
diniai sandėliai.
Jokios gyvos žolelės, viskas dyka. 
Aplinka baisiai netvarkinga.

Mūsų apsistojimo vietoje pasta
tyti nauji viešo naudojimo pastatai. 
Viduje gražūs praustuvai ir kiti 
įrengimai. Geriamas vanduo 
neskanus ir jis čia pompuojamas iš 
žemės, turi daug druskos ir jo 
nudruskinimo procesas labai 
brangus. Nusiprausti vandens ne
varžo, jis‘bėga tik atsukus kraną. 
Kiek kitaip su purkšlėm. Įmetus į 
automatą 30 centų *luri skubėti 
nusiplauti muilą, nes vanduo greit 
nustoja bėgęs. Aiškino, kad vanduo 
bėga tris minutes, bet manau, kad jo 
išbėga tik koks puskibiris.

« dair. (>o mies ą. P -reui
prie arči. ,> -j jau

’’V’ • raiKus. Par-
•• rasi k n tik 

’aiki T.
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knygų, suvenyrų. Išėjus į gatvę 
uane užkalbina jugoslavas. Sako, 

gyve .t biauru bet retkarčiais 
r ••!(», i >. j< dar at-už-

' i «i u p ui iki kitos 
arduęluvės < ra opalų papuošalų 
autuve, g .ažas ir kitoje gatvės 
.sėje neseniai -sudegęs motelis.
iždamas stebiu į balto akmens 
i-*■ Įkibusias mašinas. Jos dar ne
ikia. Aišku, čia opalų ieško ne eili

os žmogus, bet turįs daug kapitalo.
' įsikėlę m Bendrakeleiviai 
riojau ūaug . m. va vus ak
ais tikėdamiesi sara-.i opalų, 

nors šukelių prisiminimui.
Po pusryčių atvyksta vadovė ir 

važinėjam po apylinkes. Daug kur 
kalnuose išraustose olose įrengti 
gyvenamieji kambariai. Iš lauko jie 
papuošti plastikinėmis gėlėmis. 
Užeinam į vieną požemini ‘namą*. 
Mus įsileidžia vyresnio amžiaus 
loteris. Akmens sienos išdažytos, 
hos išpurkštom cemento ir dažų 
.šiniu, kar •> miesto modernieji 
.statai. Kr n.. . akis virš tinko, ne- 
islėpti elektros laidai. Svečių 

. tmbary bufetas ir akmeniniai 
olai, tik ant jų patiesta minkštos 
d.jjnės. Vidus žemas, bet jaukus.

’ skoningai išdėlioti. įrengtas 
. didelis maudymosi baseinas, 
vykstame į požeminę katalikų 

znyčią. Ja naudojasi ir kitų tikybų 
ionės. Gerokai skit- nga nuo kitų 
■žnyčių, nėra sunk suolų, bet tik 
.•rastos kė«i<’ ip idomu.
Atsisveikinę su vadove einame 

išraustu akmeniniu taku į požeminę 
opalų pardavimo ir apdirbimo 
dirbtuvę. Savininkas labai įdomiai 
pasakoja. Sako opalai randami ke
turiose valstybse pasauly. Prisime-

Australijos opdlų centras - Coober Pedy

paminėjo Meksiką. Australija nu 1 
pasaulio rinkai pristato’ apie 95 % 
visų opalų. Jų yra dvi rūšys - juodi ir 
baltieji. Juodas opalas yra labai 
brangus ir randamas tik Lightining 
Ridge (NSW šiaurėje) Coober Pedy 
ir apylinkės pristato rinkai 92Wo visų 
Australijos opalų. Pademonstravo ir 
opalų apdirbimą. Deimantiniu plū
kiu nupiovė ploną opalo plokštelę, 
joje matėsi mažai spalvų ‘žaidimo*, 
bet kai vieną pusę patepė juodais 
dažais, kitoje plokštelės pusėje suž
vilgo spalvų įvairumas. Sako, visi 
tamsūs opalai taip paruošiami par- ____ ___ _ ___ __ ____ ___ ____
davimui. JKiti gal tik kitokius dažus'gana šiurkštus. Vienas kitas iš mūsų 

organizuoja bėgimo varžybas. 
Automobilių greičio rekordai buvo 
pasiekti ant druskos ežerų.

Daugumai sugulus mūsų kanadie
tės su keliomis kitomis merginomis 
tampė gitaros stygas ir traukė be 
jokios melodijos dainą. Nuvažiavę 
394 km. greit sumigome.

Iš ryto apsiprausti gauname po

naudoja).
Opalų išdirbiniai neturėtų būti 

merkiami į vandenį, ypatingai mui
luotą, nes išsiplauną dažai. Vėliau 
savininkas nuėmė vitrinų uždangas 
ir kas norėjo galėjo pirktis opalų. 
Kai pamatėm, kokiu būdu gaunami 
tamsieji opalai, beveik visi pirko ne
dažytus ir ne taip gražiai atrodan
čius onalus bei jų išdirbinius.

Pietus valgom dar Coober Pedy. 
Važiuodami toliau pasukame per 
Andamooka apylinkes. Čia irgi 
opalų karalystė. Kelyje sustoję tik 
prie Kingoonya fotelio pasiekėm 
Lake Hart. Čia primą kartą kelionė
je turėsim lauko stovyklą be jokių 
gyvenimą lengvinančių įrengimų. 
Vandens atsivežėm autobusu plas
tikiniuose induose. Palapines pasis- 
tatome prie negrįsto kelio ir prie 
Sydney - Perth geležinkelio linijos. 
Einam pasižiūrėti prie ežero. Jis 
dabar išdžiūvęs ir jo dugną dengia 
storas druskos sluogsnis. Paviršus
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Vietoje sveikinimo • KNYGOS

Kas Sydnejuje nepažįsta 
ramaus, taktiško, saikaus ir niekad 
lygsvvaros neprarandančio 
Kazimiero Butkaus! Tai vienas iš 
retų charakterių, kuris visada 
atvirai galvoja, nesivaržo teisybės i 
akis pasakyti nieko neužgaudamas 
ir nieko nepervertindamas. Nors jis 
šiandie yra gal labiau prasigyvenęs, 
negu bet kuris kitas sydnejiškis lie
tuvis, bet jis kaip buvo taip ir liko 
‘savas tarp savųjų*, kuklus, be 
pastangų ir noro kuo nors išsiskirti 
ar pasirodyti. Jo dosnią ranką 
pažįsta kiekviena lietuviška organi
zacija Sydnejuje ir už Sydnejaus 
ribų. Kas tik i Kazimierą kreipėsi, 
niekas neišėjo tuščiomis rankomis, 
kiekvienu kartu savo dosnumo 
nepersūdydamas, tarsi 
nenorėdamas pasirodyti, kad jis 
būtų kuo nors pranašesnis, ar 
pajėgesnis.

Ir va, taip begyvendamas 
Kazimieras Butkus vasario 18 d. su
laukė 60 - ties metų. Aną šeštadienį 
susirinko keletas artimiausių bičiu
lių į jo namus Kazimiero pasveikinti 
ir jam šviesių metų palinkėti. Bet ir 
čia Kazimieras ilgai nesimėgavo 
komplimentais, o greit nusuko kalbą 
apie bendruomenę, apie politiką, 
kurią jis ypatingai mėgsta ir seka. 
Bet ypač Kazimierui prie širdies lie
tuviškas gyvenimas: turbūt Sydne
juje nebuvo kokio nors lietuviško 
parengimo ar susirinkimo, kurį Ka
zimieras būtų aplenkęs, nėra tokios 
organizacijos, kurios Kazimieras 
nebūtų parėmęs.

Gimė Kazimieras Butkus prieš 60

KAZIMIERUI BUTKUI KAPOS 
SULAUKUS

Kazimierius Butkus

metų, 1916 m. vasario 18 d. Radvi
liškio mieste, dar vaiku būdamas 
žavėjosi skraidymais ir 1934 m. 
įstojo į Lietuvos karo aviacijos pus
karininkių mokyklą ir ją baigęs tar
navo lakūnu iki 1940 m. spalio mėn. 
Vykstant karo eigai jis 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją, o iš čia 1949 
m. emigravo į Australiją. Atlikęs 
darbo prievolę jis susidomėjo bizniu 
ir taip drauge su p. N. Žygiene 
sutartinai atidarė prekybą baldais, į 
talką pasikvietę ir a.a. Povilą Alek
ną. Pradžia buvo sunki, bet su kan
trybe ir taktu gana sėkminga. Kiek 
atsistoję ant kojų atidarė laidojimų 
biurą ‘Funerals of Distinction*, kuris 
sėkmingai tebefunkcionuoja iki šiol. 
Biznyje labai daug gelbėjo savo

"Pėdos mirties zonoje”, Elenos 
Juciūtės išgyvenimų knyga Sibiro 
koncentracijos stovykloje ir grįžus 
Lietuvoje, jau verčiama į anglų kal
bą ir bus netrukus išleista angliškai 
skaitančiai visuomenei.

"Pėdos mirties zonoje” yra bene 
išsamiausiai parašyta knyga apie 
politinio kalinio gyvenimą sovieti
nėse stovyklose ir svarbiausia apie 
kasdieninį gyvenimą Lietuvoje val
dant Kruščiovui. Autorė buvo įtarta 
turėjusi ryšių su lietuviais laisvės 
kovotojais ir juos rėmusi ir dėl to 
kaip politinė kalinė pasmerkta de
šimčiai metų. Ir amnestuota kaip 
.buvusi politinė kalinė Lietuvoje tu
rėjusi ypatingų sunkumų, nes ji kaip 
‘suteptoji” negalėjo gauti nei tinka- 
iio darbo, nei prisiregistruoti, 

Kad gautų butą. Ją išgelbėjo sesuo 
Amerikoje, rėmusi siuntiniais ir pa
galiau iškovojusi, kad būtų išleista į 
Ameriką.

Tai bus trečioji knyga apie sovie- 
ių persekiojamus lietuvius ir perė
jusius Sibiro katorgas anglų kalba. 
Pirmoji knyga buvo Halinos Taut
vaišienės "The Cemetery of Nations 
in the Siberian Tundra”, vėliau Bar
baros Armonienės "Leave Your 
Tears in Moscow” ir dabar E. Juciū
tės. Būdinga pastebėti, kad šitos vi
sos knygos parašytos išimtinai mo-

energija ir ištverme nepralenkiama 
Kazimiero bendrininkė ir gyvenimo 
draugė p. N. Žygienė.

Šiandie Kazimieras gyvena 
perdaug nesirūpindamas rytdiena: 
anksčiau investuotos jėgos, darbas 
ir sumanumas jam moka gerus pro
centus. Šia proga jam linkime svei
katos ir saulėtų dienų. 

terų. E. Juciūtės knygą verčia į 
anglų kalbą Dr.\ Algis Mickūnas, 
profesoriaująs Ohio universitete, 
Amerikoje.

♦♦♦

Dar 1950-55 m. Lietuvoje buvo iš
leista Lenino raštų 35 tomai ir vėliau 
dar dešimt papilddmų tomų. Dabar 

iš naujo verčiamas Leninas į lietuvių 
kalbą iš naujausio rusiškojo leidimo 
ir susidarysią 55 tomai.

Jau išleistas žurnalo Metmenų 
30-sis tomas. Šiame tome rašo žino
mi autoriai, kaip L. Sutema, V.A. 
Jonynas, L. Dovydėnas, J. Blekaitis, 
A. Gustaitis, V. Dukas, K.P. Žygas. 
Žurnalas netrukus pasieks ir 
Australijos skaitytojus.

♦**

Spaudoje
ĮSPĖJA VAKARUS

Sovietų Mokslo Akademijos faaftų tasti- 
■tuto narys, moksliniiirtkas A. Meiouik iš
spausdino New Yohk Times atsišaukimą į 
Vakarų makslininflrus. Jis sakpsi rašąs už
sienio spaudoje įtodėl, <kad viduje jam tai 
daryfti uždrausta. Laiško pagrindinės tiks
las yra įspėti Vakarų pasaulį apie gresian
tį paivojų.

„Tuir būt, jūs pilnai nesuprantate, load 
250 milijonų tauta, vadovaujama visiškai 
neskrupulingų. beširdžių, bet turinčių ge
rus smegenis žmonių, gali būti labai pavo
jinga1’.

Nurodęs Kubas, Čekoslovakijos, Vietna
mo, Laos, Kambodijos ir. Angolos pavyz
džius, jis sako: „Tikroji, žmonių laisvė ir 
žmogaus teisių apsauga Sovietų Sąjungo- 
je yra tiek pat svarbi išoriniam pasauliui 
(gal dar svarbesnė), negu mums. Neuž
mirškite, kad pas mus daug žmonių lai
koma kalėjimuose, darbo stovyklose ir 
psichiatrinėse ligoninėse. Jie kenčia taip 
pat ir už jūsų 'laisvę. Sacharovas yra mū
sų, o taip pat ir viso pasaulio laisvės sim
bolis.“

dubenį vandens. Elektriniai skustu
vai neveikia. 7.30 vai. išvykstame į 
Woomerą.

Woomeroje prie vartų Common
wealth policininkas paima visų įva
žiuojančių sąrašą su pavardėmis ir 
adresais (sąrašas jau buvo 
paruoštas autobuse) Vairuotojas 
aiškino, kad Woomeros gyventojai 
ir biznieriai turistų vengia, dėl to ir 
męs perdaug į akis nelindome. 
Miestas: išplanuotas ir sutvarkytas. 

Jis buvo patatytas prie Woomeros 
kariiiųįrengimų dirbantiems apgy
vendinti. Yra mokyklos, bankai, 
bažnyčios, parkai. Matosi didelis 
gražus maudymosi baseinas, bet, 
sako, jokiam turistui nebuvo leista 
jame maudytis. Vairuotojas nurodė 
rajoną, po kurį mums buvo galima 
vaikščioti. Žmonių beveik nesimatė. 
Išvažiavome jausdami 
nedraugiškiausią sustojimą visoje 
kelionėje. Woomera buvo parinkta 
raketų bandymams, nes aplink lygi 
dykuma, geras matomumas.

Pietums sustojame Pietų Austra
lijos mieste Port Augusta. Miestas 
gražus ir gyvas, daug parduotuvių, 
kainos žemos. Pietaujame miesto 
parke susėdę ant žolės, Čia nuo 
musų atsiskiria dvi merginos, kurios 
vyksta į Adelaidę pas gimines.

Pravažiuojame Port Pirie ir 
sustojame sename bet labai 
jaukiame Clare mieste. Mūsų plane 
čia buvo numatyta praleisti naktį, 
aplankyti vyno gamyklas, bet 
sustojame tik Renmark mieste. 
NetoU kelio matome patvinusią Mu- 
rray upę, o privažiavus Renmarką 
numatytas sustojimo parkas aptvi- 
nęs. Nieko kito neliko, kaip važiuoti 
toliau. Pravažiuojame Pietų 
Australijos ir Viktorijos sieną. 
Temstant sustojame prie Lake 
Cullulleraine. Įsikuriame prie ežero 
erdviame karavanų parke. Auga 
graži žolė, medžiai, įtaisyti stalai ir 
suolai. geri visi patogumai. Vandens

Miestas dykumoje - Woomera

šalto kiek nori. Per dieną nu- 
.. om 748 km.

naktis buvo vėsi. Vos keli miego- 
<auke šeštadienio rytą vykstame 
...i įau beveik užuosdami namų 
tpu langus matosi skirtingi 
zda. iuo tų, kuriuos matėme 
eš porą dienų apie Woomerą. Čia 
. u<ija laukai, vešlūs vynuogynai ir. 
džiai. Pravažiuojame Mildura 

aestą *•■=’• prie Murray upės. 
Gatvės tvarkingos ir švarios, namai 
prižiūrėti, gražūs gėlynai, daug me
džių. Visa atmosfera lengva ir jauki. 
Nesipriešinčiau, jei būčiau keliamas 
i Mildurą.

Sustojame viename parke prie 
patvinusios Murray upės.Čia susta
tytos seniau naudotos ūkio mašinos 
ir vežimai. Dėmesį patraukė ant ra
tų užkrautas apie pusantro metro, 
skersmens didžiulis rąstas. Prie jo ir 
ant jo daug fotografuojamasi. Kitoje 
gatvės pusėje esančiame sodelyje į- 
t virt in t i geležiniai modernaus meno 
‘sutvėrimai*. Ką jie vaizduoja taip ir 
nesupratau, gal tai žino tik pats au
torius, bet tie tvariniai labai įdomiai 

išlankstyti, ir kas juos padarė, 
vertas atžymėjimo.

Milduroje praleidę porą valandų 
pravažiuojame seną tiltą <Pe^' 
Murray upę ir patenkame jau į 
N.S.W. teritoriją. Ir čia graži, 
žaliuojanti aplinka, kurioje gyveną, 
žmonės nepagalvoja, kad 
Australijoje yra vietų, kur ‘auga
ik plastikinės gėlės.

Pietų sustojame Baranald 
estelyje. Čia paskutinieji mūsų 

vklinio gyvenimo pietūs. Jaus- 
kad keliautojų bičiulystės die- 
naigiasi, savais aparatais 

i afuojamės prie autobuso.
nuvažiavę apie 352 km. pasiekia-
Hay miesto pakraštį. Apsigyve- 

ane motely, kuris vėsinamas. Pa
jutimoji mūsų kelionės vakarienė 
.otelio valgykloje. Rytoj šiuo laiku 

< ugelis iš mūsų jau bus namuose ir 
asakos savo artimiesiems kelionės 
sgyvenimus. Šiandie dar 

\ ažiuojame į klubą Hay mieste. 
Raginame Viktorijos 
bendrakeleivius išbandyti laimę po- 
!> rio mašinose, nes Viktorija tokių

A.- Mėflcufcas stebisi, kad'tiek Rusijoje, 
įtiek '’už įjos sienų į Sacharovo kovą dėl 
taisvės žiūrima apatiškai. .Jeigu neskai
tyti partijos ir valdžios suorganizuotos 
■atakos, mūsų krašte apie Sacharovą nie
kias garsiai nekalbėjo. Tačiau Vakarų pa
saulis privalo žinoti, kad mūsų (krašte yra 
daug žmonių, kurie nesutinka su valdžios 
propaganda prieš laisvės kovotoją. Stebi
na tiktai aukštuose postuose sėdinčių 
mokslininkų tylėjimas, badąs, kad Rusijo
je nebėra inteligentijos tikrąja to žodžio 
prasme.“

Baigdamas jis primena Kovalevo teismą 
Vilniuje, į kurio sprendimą sovietų moks
lininkai atsakę tyla. „Sovietų Mokslo Aka
demijos nariai pasidarė marionetės, pra
radusios įsiitiikjnimu's ir sąžinę“.

Melčuko laiškas yra įrodymas, kad So- 
vietojęs disidentai laukia daugiau pagal
bos iš šalies.

EUROPOS LIETUVIS

mašinų-neturi.
Paskutinioji kelionės diena prasi

deda labai sujauktoje nuotaikoje. 
Visi pasiilgę namų, bet gaila 
nutraukti jau išsivysčiusią draugy
stę. Dar prieš saulei leidžiantis iširs 
prieš tris savaites dar nepažįstamų 
žmonių dabar jau gražiai 
susigyvenusi grupė. Nebuvo ginčių 
nei nesutarimų.

Iš Hay atvažiavęs autobusas sus
toja Narrandera mieste. 
Sydnejiškių čia laukia kitas autobu
sas. Melbuorniškiai išlipa pirmieji ir 
pasiruošia atsisveikinimui: 
išsirikiuoja dviem eilėm nuo 
autobuso durų ir sukabinę Iškeltas 
rankas padarydami mums praėjimą 
kaip karininkų vestuvėse. Ne vienas 
, ypatingai jauni, nusišluostė trykš
tančias ašaras. Atsisveikinome.

Į Sydney autobusas vežia tik 20 
žmonių. Mažai kur sustojame - norisi 
greičiau pasiekti namus. Išlipus 
Bankstowne šiandie nuvažiavęs 908 
k. Tuo ir baigėsi gana spalvinga 
mano kelionė per šešias Australijos 
valstijas trukusi 23 dienas pravažia
vus 11.000 km.

Pabaiga
Mūsų Pastogė Nr.l976.3.8,psl.5

5



NĖRA KUO DŽIAUGTIS
MINĖTI LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS ĮSTEIGIMO 

SUKAKTIES NĖRA PAGRINDO

Visuose kraštuose priimta minėt i 
valstybės praeities didesnius laimė 
jimus, bet ne pralaimėjimus. Mini 
me, pavyzdžiui, Žalgirio laimėjimą 
prieš kryžiuočius, tačiau neminime 
prie Vorsklos upės Vytauto katas
trofiško pralaimėjimo kovojant 
prieš totorius. Tad man visai nesu
prantama mūsų išeivijos vyskupų V 
Brizgio ir A. Deksnio spaudoj plačiai 
skelbiamas raginimas paminėti Lie 
tuvos bažnytinės provincijos įstei 
gimo penkiasdešimties metų sukak 
tį. Būtent, 1926 m. balandžio 4 d. 
popiežiaus Pijaus XI akto - bulė^ 
"Lituanorum gente” paskelbimą 
Pagal tą aktą buvo įsteigta atskira 
Lietuvos katalikų bažnyčios provin 
cija. Ir tuo aktu Lietuvos valstybė 
buvo ne tik skaudžiai užgauta, bet ir 
nuskriausta, nes 1925 m. Vatikanui 
sudarus su Lenkija konkordatą: net 
vienas Lietuvos teritorijos trečdalis 
su sostine Vilniumi buvo 'priskirta 
Lenkijos bažnytinei provincijai. Gi 
popiežiaus bulė ’’Lituanorum gente” 
tą skriaudą gaktinai patvirtino! Tai 
buvo didžiulis Lietuvos pralaimėji
mas - antrojiVytauto Vorskla.

Dėl Vatikano 1925 m. sudaryto 
konkordato su Lenkija anuometi- ■ 
niam apaštališkam delegatui (t.y. 1 
popiežiaus atstovui) Lietuvai Anto- ' 
nio Zecchini laikinai išvykus į užsie
nį, Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos vyriausybė nedavė vizos 
jam grįžti į Kauną ir nutraukė dip
lomatinius santykius su Vatikanu. 
Tiesa, apaštališkojo delegato A. 
Zecchini patarėjas msgn. Luigi Fai 
dutti liko Kaune. Kiek prisimenu, ir 
msgn Faidutti buvo pasiūlyta iš
vykti.

Matome, kad krikščionių demok- 
rat ų vyriausybė, kurioje buvo ir ka- 
talikų kunigų, pasielgė kaip geri lie
tuviai patriotai. Antonio Zecchini 
apaštališkojo delegato pareigas ėjo 
nuo 1922.10.25 d. Pagal Lietuvių 
Enciklopediją jo santykiai su Lietu
vos vyriausybe buvo ’’rezervuoti”. 
Net ir Lietuvos vyskupai jo atžvil
giu laikėsi ’’rezervuotai”. Terminą 
’’rezervuotai” tenka suprasti - šaltai, 
nedraugiškai. Mat, A. Zecchini, pa
gal Lie*. Enciklopediją esą, lietuvių - 
lenkų santykiuose nenusiminė, o iš 
esmės palaikė lenkus. Gi anų laikų 
lietuviai vyskupai mylėjo daugiau 
Lietuvą, negu Vatikaną. Ką čia ra
šau, tas parašyta ir Liet. Enciklope
dijos XII tomo 354 psl. ir XX tomo 
481 psl. Kada vyko tas diplomatinis 
skandalas su Vatikanu, mūsų vysk. 
V. Brizgys dar mokėsi dvasinėje se
minarijoj, o vysk. A. Deksnys tebu
vo dar gimnazistas. Taigi, jiems šitie 
dalykai tolimi ir gal nesuprantami.

Toliau Liet. Encikl. XX tomo 481 
psl. rašoma: ’’Painių Lietuvos baž
nytinių reikalų tvarkyti Apaštališ
kasis Sostas 1925 m. gruodžio 5 d. 
paskyrė arkivyskupą J. Matulaitį, 
kurio veiklos vaisius buvo: Lietuvos 
bažnytinės provincijos sudarymas, 
paruošimas kelio užmegsti diploma 
tinius pastovius santykius su Vati 
kanu, konkordato projekto parengi 
mas ir t.t.”

Popiežiaus bulės ’’Lituanorum 
gente” pasėkoje buvo surašytas 
konkordatas - Lietuvos sutartis su 
Vatikanu, kaip bus tvarkomi Lietu
voje Katalikų Bažnyčios reikalai. Į 
to konkordato turinį buvo įrašyta ir 
popiežiaus bulė ’’Lituanorum gente” 
iš 1926.IV.4 d.

Konkordatą su Vatikanu sudarė 
jau tautininkų vyriausybė, būtent, 
min. pirmininkas A. Voldemaras 
1927.IX.27 d. Konkordatas įsigaliojo 
pagal Actą Apostolicae Sedis 
1927.XII.10 d., o Vyriausybės Žinio
se paskelbta 1927.XII.20 d.

Žiūrint šių dienų akimis bulės \ 
Mūsų Pastogė Nr. 9,1976.3.8,psl.6 l 

"Lit uanorum gente” paseka < I Jet u 
vos konkordatas su Vatikanu buvo 
ypač nepalanki Lietuvai tarptautinė 
sutartis. Mat, konkordatas suteikė 
Kat. Bažnyčiai ir jos dvasininkams 
labai plačias teises kištis i valstybės' 
vidaus tvarkymo reikalus. Kat. 
Bažnyčia buvo lyg valstybė vaisty 
bėję. Šių dienų terminu išsireiš
kiant, konkordatas padarė Lietuvą 
lyg Vatikano satelitu ar kolonija.

Konkordato turinyje buvo net 
nuostatų, priešingų šių laikų Jung 
tinių Tautų (UNO) priimtai ”Žmo 
gaus Teisių Deklaracijai”. Štai kele 
tas pavyzdžių tuo reikalu iš mano 
šeimos patyrimo.
MOKYKLOSE:

Visų tikybų ir laisvamanių vaikai 
mokiniai prievarta buvo verčiami 
dalyvauti rytinėse katalikų maldose.

Katalikais krikštyti mokiniai buvo 
verčiami atlikti velykinę išpažintį 
ir pristatyti savo rūšies ’’kvitą”, kad 
išpažintį atliko. Mokiniai - katalikai 
ir laisvamaniai buvo verčiami sek
madieniais išklausyti mišių, o jei to

Aplink pasauli keliaujanti Fatimos Marijos si 
atvežta i Melbourne, St. Francis bažnyčią. Arki’ 
paprašė lietuvius ir latvius dalyvauti sutikime, 
statula ir lietuvių vėliavos.

Eisenai vadovavo S. šiuškus, pirmas iš kairės, Apyl. pirm. Alb. Pocius 
antras iš kairės ir kun. S. Gaidelis, stovi dešinėje.

statula iškilmingai buvo 
Dr. F. Little 

‘Fatimos

l

LINKSMUMAS.ĖJO PER SALES 
JONAIČIAI KĖLĖ VESTUVES...

Sydnejaus lietuvių jaunimo 
tarpe plačiai žinoma ir labąi 
mėgiama Eglė žižytė vasario 7 die
nos šeštadieni sumainė žiedus su 
Jurij Suchowerskyj. Vestuvių 
apeigos buvo Ukrainiečių Katalikų 
bažnyčioje, Lidcombe, kurių prave- 
dime dalyvavo ir lietuvių klebonas 
kun. P. Butkus. Vestuvių vaišės 
buvo suruoštos pas Eglės tėvelius p. 
Jonaičius, jų gražiame name ir jau
kiam sode, Eppinge.

Susirinko būrys ‘senimo* ir 
jaunimo pasveikinti ir pasidžiaugti 
dailia pora.

Eglė yra labai aktyvi ir ilgametė 
skautė, priklausanti Sydnejaus vy
resnių sesių Šatrijos Raganos* būre
liui. Jos vyras yra Sydnejaus Ukra
iniečių Skautų Tuntininkas ir labai 
pavyzdingas skautas vytis, todėl 
jaunimo tarpe buvo gana daug 
vyresnių sesių ir ukrainiečių skautų 
vyčių.

Reikėjo todėl būtinai mūsų 
jaunuosius ir skautiškai pasveikinti. 
Vyresnės sesės jautė pareigą viešai 
ištraukti iš jaunojo Jurko pažadus 
gerbti, mylėti, tarnauti ir dievinti 
Eglę, pripažinti ją savo Gintaro 
Rūmų Karaliene, kitaip jam teks 
bėgti ant mūsų jam dovanoto 
Raganos Šluotkočio! Visų 
nustebimui jaunasis pasižadėjo ir 

nepadarė.buvo baudžiami ir net ma
žinamas elgesio pažymys. Tokios 
prievartos nebuvo nei caro laikais 
prieš pirmąjį karą Petrapilio X-toj 
valdiškoj gimnazijoj, kur aš mo- 
kiausi.
KARIUOMENĖJE:
Kareiviai katalikai, protestantai Ir 

laisvamaniai (bet ne žydai) buvo 
prievarta sekmadieniais vedami į 
bažnyčią mišių išklausyti. Jei kuris 
atsisakydavo eiti, bausdavo - vary 
davo į virtuvę bulvių skusti. Tik re
tose kariuomenės dalyse kuopų ir 
baterijų vadai protestantus ir lais
vamanius atleisdavo nuo pareigos 
eiti į bažnyčią ir neleisdavo žemes
niems viršininkams jų bausti.

Kareiviai katalikai ir laisvamaniai 
buvo prievarta vedami Velykų re
kolekcijų klausyti ir išpažintį atlikti. 
Tiesa, išpažinties konrolės - ’’Kvitų” 
išdavimo nepastebėjau. Kai kurie 
pulkų vadai reikalavo, kad visi kari
ninkai kas sekmadienį eitų į bažny
čią išklausyti mišių. Kurie į bažnyčią 
nėjo, sueidavo į konfliktą su savo 
"davatkišku” pulko vadu, kas turė
davo neigiamų pasėkų tų karininkų 
■tarnyboje.

Didesnės kariuomenės dalys 
(pavz., pulkai) turėjo etatinius kata
likus karo kapelionus, su aukšta ba
taliono vado ar pulko vado padėjėjo 
alga ir valdišku butu. Jų pareigos 

tikime, kad pažadus išlaikys. Mes 
stropiai dabosim. Po to kiekviena iš 
mūsų pašokom su juo, už ką 
‘užmokėjom* pašluoste ir I 
asmeniškais pamokymais laimingai / 
ateičiai.

Ukrainiečių skautų sveikinimas 
buvo labai įspūdingas. Jų broliai, 
sutemus, atžygiavo elegantiškoj 
vakarinėj aprangoj su degančiais 
fakelais į p. Jonaičių sodą. Būrelio 
viršininkas skaitė jauniesiems 
pamokymus jų laimingam 
sugyvenimui, pabrėždamas 
jaunajam, kad jisai yra namų 
*bosas*.Mes, sesės, žinojom, kad jisai 
klysta, bet šia iškilminga proga nie
ko nesakėm talkos labui, 
nutariusios, kad gyveriimas pats 
parodys tikrąją tiesą.

Tiek senimas, tiek jaunimas 
įsijungė į draugišką smagią puotą. 
Valgėm daug skanumynų, gėrėm 
daug tautinių ir mažiau tautinių gė
rimų, šokom, ir lietuviškąją polką ir 
ukrainietišką kazoką, dainavom 
abiejų tautų dainas. Mūsų ukrainie
čiai draugai sparčiai mokėsi lietu
viškai, o geriausią pavyzdį davė pats 
Jurko, pasveikindamas ir 
padėkodamas svečiams gražiausia 
lietuvių kalba...

Dainos skambėjo iki paryčių. 
Užtekėjo ir kito ryto saulutė, kuri, 
tikimės sušvies ir lydės mūsų mielų 
draugų bendrą gyvenimo'kelią. To 
mes jiems nuoširdžiai linkime.

G. Viliūnaitė

buvo šventadieniais kariams atlai
kyti pamaldas, klausyti išpažinčių ir 
kartą per savaitę duoti kariams vie- 

. nos valandos tikybos pamoką.
Visų valstybinių švenčių ir iškil

mių būtina programos dalis buvo iš
kilmingos pamaldos, į kurias prie
varta buvo vedami visų tikybų ka
riai, net žydai ir laisvamaniai.

Tai pavyzdžiai iš mano dvidešim
ties metų patyrimo tarnaujant Lie
tuvos kariuomenėje.

- Iš konkordato sekė ir eilė pilieti
nių teisių varžymų.

Priešingai civilizuotų kraštų įsta
tymams Lietuvoje nebuvo civilinės 
gimimų, mirimų ir santuokų metri
kacijos. Vatikanas neleido vyriau
sybei išleisti nei skyrybų įstatymo. 
Dvasininkai turėjo metrikacijos 
monopolį ir atliko civilinės ir bažny- 
tinės teisės aktus. Už tuos patarna
vimus dvasininkai gaudavo jų pačių 
individualiai nustatytą atlyginimą. 
Čia pasitaikė ir lupikavimų. Norįs 
vesti ne savo parapijos bažnyčioje, o 
kitoj, turėjo gauti iš savo parapijos 
klebono liudijimą, kad nevedęs. Už 
tokio liudijimo išdavimą dažnas kle
bonas paparašydavo tiek atlygini
mo, kiek kainuotų vedybų ceremo
nija, jei tai vyktų savoj bažnyčioj. 
Tai tvirtinu iš savo praktikos.

Už metrikacijos knygų vedimą (iš 
esmės mažas darbas) dvasininkai 
gaudavo iš valsybės iždo vidutinio 
valdininko atlyginimą. Nežiūrint ši
to, išduodant piliečiui bet kokį met
rikacijos pažymėjimą, dvasininkai 
imdavo iš piliečio mokestį.
KAI KURIOS KAT. BAŽNYČIOS 

PRIVILEGIJOS 
Šalia visuomeninio statuso, auto

riteto bei visokios garbės privilegi
jų, dvasininkai turėjo ir pasipelny
mo nemokėdami valstybės mokes
čių.’ Jie gaudavo atlyginimą . už 
krikštus, santuokas, laidojimus, už 
mišias, užprašytas už mirusius ar 
kitokia intencija, pravesdavo baž
nyčioje rinkliavas, aukas sau ir baž
nyčiai, pinigais, b kaimuose ir natū
ra, pavz., kalėdojant. Už savo gau
namas pajamas pinigais ir natūra 
(javais, linais ir t.t.) dvasininkai ne
mokėjo jokių mokesčių valstybei. 
Rezultate - pati pelningiausia ir ma
žiausiai išsimokslinimo bei asmeni
nių pastangų reikalaujanti profesija. 
Turtingų parapijų klebonų netto

I pajamos prilygo valstybės prezi
dento atlyginimui, gi pats preziden-

I tas iš savo algos turėjo mokėti valst. 
1 mokesčius.
’ Visokiausios katalikų organ izaci 
/jos, remiantis konkordato nuosta- 
/ tais, turėjo ypač dideles savo veiklos 

laisves. Ir valstybės organai nedrįs
davo kištis į tų organizacijų veiklą, 
net jeigu tokios organizacijos prieš
taravo valstybės tvarkai ir nuosta
tams. Net mokslinėje spaudoje už
sienyje tokios kat. bažnyčios laisvės 
buvo komentuojamos su nuostaba.

Nukelta į psl. 7

Rašytojų
Atkelta iš psl. 3

10. Teresė Pautieniūtė - Bogutie- 
nė, jaunosios kartos poetė, pernai 
debiutavusi poezijos rinkiniu, plačiai 
besireiškianti literatūriniame gyve
nime; ,

11. Ona Mikailaitė, jaunos kartos 
poetė, anglų literatūros specialistė. 
Savo kūrybą skelbia periodikoje, 
yra vaikų žurnalo ‘Eglutės* 
redaktorė;

11. Mirga Pakalniškytė, -Girnių 
vienė, rašo eilėm ir proža.t

Filadelfijoje (Amerikoje) mirė 
poetas Benediktas Rutkūnas. Jis 
yra išleidęs šešis rinkinius savo po
ezijos, gimęs 1907 metais.
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Namie ir
AUŠROS SŪNŪS

‘Aušros*, spaustos Prūsuose tarp 
1883 - 86 metų, įžangoje Dr. J. 
Basanavičius, ? naudoja lotynišką 
pasakymą: ‘Homines historiarum i- 
gnari semper sunt pueri* - nežiną 
istorijos žmonės visad lieka vaikais. 
‘Aušros* žvilgsnis todėl ir krypo 
daugiausia į mūsų karalių-kunigaiš- 
čių laikus. Ir varpininkas Dr. V. Ku
dirka liepia iš praeities stiprybės 
semtis. Bet kiekviena praeitis yra 
pridengta šydo. Archeologai, 
istorikai ir rašytojai 'had bandė ir 
bando praeities uždang praskleisti.

Sofija Čiurlionienė ‘Aušros sūnų* 
drama (parašyta 1926 m ) nukelia, 
tiesa, į ne taip dar tolimą XIX š. pa
baigos praeitį, į poaušrio laiką, kai 
Aušros sūnūs ‘Varpu* prabilo. Ir 
‘Varpo* neleista Lietuvoje spausti.

Nėra kuo ... *"]
Atkelta iš psl. 6

Visos katalikų mokyklos buvo 
valstybės išlaikomos, taip pat ir 
universitete teologijos - filosofijos 
fakultetas, įskaitant ir kunigų semi
narijas. Bendrai, iš civilizuotų vals
tybių turbūt tik dar Lenkijoj Kat. 
Bažnyčia turėjo tiek teisių ir privi
legijų, kaip Lietuvoje.
KAT. BAŽNYČIOS ĮTAKA 

LIETUVOS VALDYME 
Remiantis konkordato nuostatais

Kat. Bažnyčios įtaka Lietuvos val
dyme buvo tokia didelė, kad užsie
niečių diplomatų nuomone ”prez. 
Smetona valdė kariuomenę, valdi
ninkus ir visokias valdines organi
zacijas, bet lietuvių tautą valdė ka
talikų dvasiškija”.

Katalikų dvasininkijos įtakoje 
tauta buvo išauklėta drausminga, 
paklusni su labai menka asmenine 
savigarba ir ypač su didele pagarba 
dvasininkams, bendrai, pavaldumo 
menkavertiškumo komplekse? 
Panaudojant A. Smetonos terminą, 
tauta buvo išauklėta "avelių banda”.' 
Tą aveliu bandą praktiškai ganė ka
talikų dvasininkai, o A. Smėtona su 
savo valdininkų aparatu stengėsi tą 
“ganymą" paveržti. Ir jo pastangos 
tebuvo tik dalinai sėkmingos.

Šitą faktą patvirtina ir išeivijos 
plačioji vyresniųjų visuomenė, net 
dabar, 1976 m. pasidavusi daugiau 
kat. dvasiški jos, bet ne bendruome
nės vadovybės įtakai.

Dar vienas reikšmingas faktas. 
1975 m. Vatikanui pasirašus Helsin
kio deklaraciją, pripažįstančią Lie
tuvos inkorporaciją į Sov, Sąjungą, 
iki šiol iš lietuvių plačiosios visuo
menės (senimo ir vidurinės kartos) 
reagavimų, protestų ar nepasiten
kinimo rašinių spaudoj pasirodė la
bai nedaug. Priešingai,e Vatikano 
politiką stengiamasi pateisinti ar 
bent nutylėti.

Mano įsitikinimu, ir sumanymą.*, 
minėti 50-ties metų "Lituanorum 
gente” popiežiaus Pijaus XI bulės 
sukaktį yra ne kas kita, o pastangos 
užmaskuoti, atitraukti dėmesį ir už
migdyti visuomenę, kad ji nematy
tų, kaip Vatikanas išdavė Lietuvą.

Baigiamasis žodis
1927 m. Lietuvos konkordatas su 

Vatikanu seniai negalioja, nes
1) 1940 m. sovietinės okupacijos 

aktu Lietuva prarado savo suvere
numą ir

2) Vatikano atstovas 1975 m. savo 
parašu po Helsinkio deklaracija au
tomatiškai pripažino jį negaliojau 
čiu.

Taigi, vietoj minėjimo iškilmių 
išeivijos visuomenė laukia iš savo 
gerbiamą vyskupų tuo reikalu pa
aiškinimų. O JU vis nėra.

Vaclovas Šliogeris

svetur
Ir jis Prūsuose ėjo ir slapta knygne
šiai per sieną gabeno ir tarp žmonių 
platino.

Neatsitiktinai melburniškiai šių 
metų Vasario 16-sios proga Lietuvių 
namų scenoje pamatė ‘Aušros 
sūnus*. Praeitis norėta su dabartimi 
sujungti. Ir šiandien raudonosios 
Maskvos sekliai ir teisėjai kovoja su 
lietuviškojo pogrindžio spaudiniais. 
Atgabenti net ir nepolitinio turinio 
išeivių išleistąknygą Lietuvoje toks 
pat nusikaltimas, kaip caristiniais 
laikais prūsiškasis ‘Varpas*.

Pamatyti ‘Aušros sūnus* išeivijos 
scenoje buvo maloni staigmena. 
Pats turinys bylojo etnografiškai į- 
tikinančiai. žiūrėdamas bandei tuoj 
ir lokalizuoti: Rusteikų gyvenvietė 
kur nors netoli Kudirkos 
Naumiesčio. Dėl to tat ir knygnešio 
Rusteikos - V. Miliausko graži 
suvalkietiška tarsena. Gerai kad to
kį Melbourne surado. Jo vaidyba ir 
apskritai laikysena scenoje mėgėjų 
lygmenį praaugusi. Rašytojai yra 
pavykę sukurti to meto socialinei e- 
pochai būdingą kaimietės motinos 
Rusteikienės charakterį. Scenoje ją 
vaizdavo Viltis Kružienė. Iš užgrū
dinto kontranbandininko dukros 
Rožės lauktumėm didesnės išmint- 
ties, ypač dramos atomazgoje. Čia 
jau veikalo autorės silpnybė. Aldona 
Butkutė jos vaidmenį atliko gerai.

Žinoma, jau tu 85 - rių. Bet jeigu 
tu kiek padoriau būtum gyvenęs, gal 
dabar jau tu būtumei 90 metų*

VISUR
VI TAUTINĖ STOVYKLA 

MELBOURNE
Australijos Rajono Vado patvirti

nimu VI - sios TS Rengimo Komite
tas yra Melbourne. Rengimo Komi
tetą sudaro pirm pas. Henrikas An
tanaitis ir nariai - p. St. Eimutis, v.s. 
Danutė. Čižauskienė, ps. Alb. 
Pocius, s.v.v.sl. Narcizas Ramanau
skas, s. VI. Stasiliūnas, ps. Rasa 
Statkuvienė, s. fil. Vyt. Vaitkus, ps. 
Snieguolė Žemkalnienė ir s. Jonė 
Žitkevičienė,

Tautinė Stovykla numatoma Mel
bourne - Wonga Park. Ji tęstųsi 10 - 
12 dienų. O su numatytomis ekskur
sijomis su užjūrių svečiais po kitus 
miestus, stovyklinė programa 
užsitęstų 3-4 savaites.

Tikimasi sulaukti ne mažiau 100 - 
to užjūrių skaučių - tų, kurie savo 
kelionės išlaidas apsimoka patys. 
RK stengsis padengti jų išlaidas, 
susidariusias su jų stovyklavimu, 
bei ekskursijomis Australijoje 
(parodyti kuo daugiausia 
Australijos).

Rengimo Komitetui ir yra 
didžiausias-rūpestis , tai finansinės 
lėšos, nes inflacija vis didėja ir gali 
atsiliepti stovykos paruošimui. Bet 
skautas niekad nenustoja vilties. 
Tad if RK tikisi sulaukti didelės pa
ramos ne vien iš Australijos Skau
tininkų - kų, bet ir iš duosnių Aus-

Tik ji vietomis pastebimai turėjo 
pasikliauti šnibždos Emilijos Šeikie- 
nės parama. Šnipo laikrodininko 
asmuo - vaidino Edvardas Šidlaus
kas, - kaimiečių aplinkoje įtelpa. 
Lauktum gal atjauninančio grimo ir 
didesnio rafinuotumo. Tik tam jau 
reikia scenoje profesionalo sukčiaus 
vaidilos. Ubagė Barbora su patru
kusia didžiąja gysla gera ir rašyto
jos plunksnoje ir scenoje Bronės 
Naujokaitienės asmenyje. Antrinius 
veikalo personažus atsidėjusiai pa- 
vaizdavo V. Mačys, E. Žvinakis, A. 
Adomaitis ir V. Motuzą. Žiūrovai 
vaidinimą priėmė labai šiltai. Net ir 
tie, kurie dramą buvo matę profe
sionalų scenoje. Išeivijos lietuvis 
tautos istorijos epizodui scenoje 
imlus. Dėkui iniciatorei V. 
Kružienei, režisierei ir dekoracijų 
tapytojai R. Mačienei ir visiems vai
diloms. Kiekvienas supranta, kiek 
darbo buvo. Dėkui ir apylinkės val
dybai, kitaip pravedusiai Vasario 16 
minėjimą.

Literatūriniu pažiūriu ‘Aušros 
sūnūs* net ir mūsų raštijos ribose į 
augštybes nepretenduoja.

VIEŠNIA IŠ KALIFORNIJOS

Reta proga Australijos nuošalįėj 
sutikti pasaulinių aukštumų lietuvį. 
Vasario 17-19 dienomis Melbourne 
viešėjo Dr. M. Gimbutienė, daugelio 
mokslinių veikalų autorė, Kaliforni- 
ios universiteto europinės archeo-

VISAIP
tralijos lietuvių.

VI T. Stovyklos proga turi būti 
ir daina. Jos sukūrimui bus paskelb
tas spaudoje viešas konkursas pagal 
RK nustatytas sąlygas.

Yra jau gauti gražūs atsiliepimai 
iš užjūrių - iš v.s. L. Milukienės, v.s. 
Molio ir iš brolio Algio Milvydo, ku
ris ten būdamas ragina šiaurės 
amerikiečius skautus vykti stovyk
lom 0 iš Brazilijos s. kun. Ant. Sau- 
laitis ir kun. Šulcas jau paždėjo at
vykti į TS su lietuviais skautais.

Taigi, kaip atrodo, skautiško 
entuziazmo Tautine Stovyklai 
Australijoje turima daug.
s. J.ž.

TSR Komiteto koresp.

I’auai unerikietišką sporto žur- 
. .. a erini* Magazine” • tusi 

lauko tenisin. ūmi
\menko* lietuvis Vitas » e * ir 
iš Čekoslovakijos pabėgu- . ‘ina 
Navratilova.

Palyginamai su lietuvių skaičiumi 
ir nuotoliais iš Australijos Jaunimo 
Kongrese dalyvavo proporcingai 
didžiausias skaičius. Iš Didžiosios 
Britanijos į J. Kongresą nebuvo nu
vykęs nė vienas.

logijos profesorė, kuratorė senojo 
pasaulio archeologijos, dviejų 
mokslinių žurnalų redaktorė. Mel
bourne buvo  ̂sustojusi pas savo jau
nystės draugus Karazijas. Keliolikai 
jos pažįstamų proga buvo ją sutikti 
jaukiame Jakučių bute. Po 
užkandžių prie kavos ir pokalbis. Iš 
karto jauti sutikęs giliausiai įsiskai- 
čiusį žmogų. Mat, jai ne tik raštas 

įkandamas, bet ir žemės knyga. O 
čia pėdsakai milijonų metų. Pati at
stovauja savam universitetui 
naujausiuose atkasinėjimuose.

Taigi dėl žmogaus amžiaus? Pas- * 
kutiniu laiku surasti žmogaus senieji 
pėdsakai Afrikoje prašoka milijoną 
metų, siekia daug toliau. Šių dienų 
metodai bei priemonės datuoti ar
cheologinėms iškasenoms iki tam ti
kro laiko yra gana patikimi.

Indoeuropiečių protėvynė? Grei
čiausiai vakarinėje Azijoje, į rytus 
nuo Kaspijos jūros. Taigi, Europoje 
ide yra ateiviai, pradėję čia kurtis 
prieš 4000 metų. Jie asimiliavo se
nuosius Europos gyventojus. Baskai 
dar senųjų europiečių palikuonys. 
Ide plitimui patarnavo arklys ir me
talo ginklas - ietis ir kalavijas bei 
durklas. Senosios jų gyvenvietės 
aukštumose» prie upių. Kasinėji 
pilkalnius bei Ukrainoje kurganus ir 
randi ide pėdsakus. Herodoto 
minimi neurai, gyvenę į šiaurę nuo 
skitų žemdirbių, bus buvę baltų 
protėviai. Bronzos ir ankstyvojo ge
ležies amžiuje baltai, pasklidusiai 
tarp senųjų europiečių, savo 
sodybas bus turėję pietuose iki 
Desnos ir Pripečių upių, vakaruose 
peržengdami Vislą, šiaurėje 
persikėlę Suomių įlanką, siekdami 
Ladogo ir Onego ežerų, abiejose pu
sėse Volgos aukštupio, rytuose už 
Volgos pagal Karnos upę pasiekdami 
Uralo vakarines pašlaites. Iš ide su
simaišymo su senaisiais gyventojais 
kilo virvinė keramika.

Kodėl baltai taip sutirpo? Neat
sispyrė slavų invazijai. Baltgudžiai 
tai suslavinti lietuviai.

Prof. M. Gimbutienė yra dalyva
vusi kasinėjimuose Kretoje. Čia ide 
yra gana vėlai įsiveržę. Žavisi senų
jų salos gyventojų kultūra, ypač jų 
freskais ir keramikos menu.

Tai tik keli žemės knygos pusla
piai, pavartyti su archeloge viešnia 
Melbourne. __ : „ ,Albertas Zubras

Per paskutiniuosius metus; lyg, ir 
nesirodė Sydnejuje dail. Leonas Ur
bonas. Netgi ir jo dailės parodų 
pasigedom, kurių anksčiau turėjo po 
kelias į metus.

Neseniai sutiktas dail. L. Urbonas 
prisipažino, kad dabar nuolatos 
gyvenąs Mittagonge (NSW) ir 
įtemptai dirbą. Iš pokalbio paaiškė
jo, kad jis užsiėmęs kūryba ir dabar 
kuriąs monumentalų kūrinį penkių 
akrų drobėje. Netrukus jis ketina 
savo kūrinį atidengti viešumai ir ša
lia to dar paruošti lietuvių visuome
nei kitokių staigmenų.

Iš visa ko matyti, kad dail. Urbo
nas tuščiai nekalba ir turės kuo nu
stebinti. Pamatysime!

Trys didieji
Dangaus prieangyje susitiko 

trijų valstybių vyrai: Amerikos, 
Sov. Sąjungos ir Britanijos. Šv. 
Petras klausia amerikietį, ko jis 
norėtų:

— Sunaikinti komunizmą.
Į tą patį klausimą rusas at

sako:
— Sunaikinti amerikiečių ka

pitalizmą.
Anglas paprašo puoduko ar

batos. šv. Petras apsidžiaugė 
tokiu kukliu pageidavimu ir dar 
paklausė:

— Ir nieko daugiau?
— Nieko, išskyrus, kad anų 

dviejų pageidavimai išsipildytų.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE
LIETUVIAI LAIMĖJO

Melbourne prie Access Radio 3 - 
ZZ stoties sudarytam tautybių 
komitetui iki šiol vadovavo komuni- 
tai ir kairieji darbiečiai. Komiteto 
pirmininku buvo pasižymėjęs 
komunistų partijos veikėjas graikas.

Vasario 29 <L Melbourne, Fitzroy 
Town Hall buvo metinis 
susirinkimas ir komiteto rinkimai. 
Mūsų lietuvių bendruomenė nutarė 
šia proga atsikratyti draugų ‘globa* 
ir kartu su Pavergtųjų Tautų Tary
ba ištatė savus tautybių kandidatus. 
Buvo išstatyta 15 kandidatų. Iš 
lietuvių buvo išstatytas žinomas 
kultūrininkas ir visuomenininkas 
Stasys Stankūnavičius.

Melbourno lietuviai parodė 
nuoširdų reikalo supratimą ir į 
minėtą susirinkimą atėjo virš 250 
lietuvių ir užėmė beveik ketvirti sa
lės. Iš mūsų išstatytų 15 - kos kandi
datų buvo išrinkta 13. Jeigu latviai 
su estais ir ukrainiečiais būtų taip 
pat atėję, būtume laimėję visas 
vietas. Reikia apgailestauti, kad 
vokiečiai daugumoje balsavo už 
kairiųjų sąrašą.

Mūsų nuoširdi padėka visiems 
balsuoti atėjusiems lietuviams, 
kurie nepaisydami lietingo oro atli
ko savo pilietinę pareigą.

Vienybėje mūsų galybė!
Alb. P.

Po pranešimų buvo rodomos skai
drės ir filmas iš pačio kongreso bei 
apylinkių. Čia vėl pasirodė kongre- 
santų išradingumas: vietoj rodžius 
ištisai skaidres vidury buvo įterptas 
filmas. Tuo buvo išvengta 
monotonijos.

Nors ir buvo apie tai skelbta, 
mūsų tautiečiai neparodė didesnio 
susidomėjimo ir parengime dalyvių 
buvo skystokai. Dalyvavo apie 30 
asmenų. Pasigesta ir oficialių asme
nų, kaip Krašto Valdybos nario jau
nimo reikalams.

Po skaidrių ir filmo užbaigai buvo 
įteiktos mažos dovanėlės, atvežtos 
iš Argentinos p.p. J. Kvietelaičiui, 
V Ališauskui, B. Adomavičienei. Visi 
Melbourno atstovai padėkojo šiems 
asmenims per savo kalbėtoją B. 
Prašmutaitę, kuri ir įteikė 
dovanėles iškviesdama kiekvieną 
asmenį ir pasakydama, kiek jie 
padėjo atstovams: J. Kvietelaitis 
aukojo 1000 dol., V. Ališauskas 
tvarkė visus kelionės reikalus, B. 
Adomavičienė paruošė ir pagamino 
atstovams reprezentacinius marški
nėlius.

Tuo ir baigėsi malonus ir gerai 
paruoštas kongreso ir kelionės įspū
džių pranešimas.

A.T.N.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu- 

.meruoti
MŪSŲ PASTOGt

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16*18 East Terrace, Bankstown. Tel: 708-1414

FILMAI LIET. KLUBE

Kovo 10 d., trečiadienį, 7.30 vai.: 
”Papillon”.M. Išsilaisvinimo ir nuo
tykių filmas, grįstas faktais. Vienas 
iš įdomiausių pastatymiĮ.

Kovo 24 d., trečiadienį, 7.30 vai.: 
’’Life is a Cabaret”. M. Muzikalinis 
filmas, vaizduojąs Vokietijos krizę 
1930 m.

Netrukus numatoma Klube radi
kalių pakeitimų. Ateity filmai bus 
rodomi sekmadieniais. Apie tai bus 
laiku pranešta.

KLUBAS ATVIRAS: _ . ■
pirm.-treč. nuo 4 iki 10 vaL v.; ketv. 4-11, penk. 4-12, 

šešt. nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12 JO iki 11 v.v.
Valgykla veikia: pirmd.-penktąd. nuo 6 iki 9 v.v., šeštad. puo 6 iki ’10* v.v. 

sekmad. nuo JI vai, vak.iiki9val.vak.
Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

ŠOKIŲ MUZIKA:
šeštadieniais nuo 8 iki 12 val.,sekm. nuo 7.00 iki 1100 vai.

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai
• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Kovo 14 d.
TheRENO BROTHERS 

neužmirštami komedijantai

Kovo 21 d.

MARION MORRIS 
Grakšti, žavinga dainininkė

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

JAUNIMAS PASAKOJA APIE 
KONGRESĄ

Nuvykus į trečiojo Jaunimo 
Kongreso atstovų suruoštą praneši
mą buvau labai maloniai nustebintas 
pranešimų paruošimu ir visa eiga.

Pranešimui prasidedant mūsų at
stovai susėdo prieš publiką ir iš eilės 
davė savo paruoštus pranešimus 
apie visą eigą nuo Australijos iki 
Kongreso ir atgal. Pranešimai buvo 
suskirstyti dalimis kiekvienam ats
tovui: vienas kalbėjo apie kelionę, 
kitas apie Argentiną, Braziliją, tre
čias apie stovyklą ir t.t. Pranešimai 
buvo gana išsamūs ir sklandus.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Šių metų vidury (birželio 30 d.) 

Australijoje įvyks visuotinis gyven
tojų surašymas (Census) ir šiam 
darbui bus reikalingi ribotam laikui 
tarnautojai ( casual staff). Vidutinis 
atlyginimas - 200 dol., bet 
atlyginimas gali įvairuoti priklauso
mai nuo duoto darbo. Taip pat bus 
apmokama ir už išvažinėtas mylias, 
jeigu tarnautojas naudos savo auto
mobilį.

Darbas truktų apie dvi savaites,
bet gali užtrukti ir ilgiau. Norint 
gauti šioje srity darbo specialaus 
patyrimo nereikia - kiekvienas prii
mtas bus tam darbui specialiai 
apmokamas, už ką irgi bus primokė
ta.

Blankus šiam darbui gauti norin
tieji kreipiasi į bet kurią pašto įstai
gą Australijoje. Prašymai 
Statistikos Biurą Canberroje turi 
pasiekti iki kovo 22 d. Tokių tarnau
tojų reikės: NSW - 8000; Viktorijoj - 
6300; Queensland© - 3500; Pietų 
Australijoje - 1800*; Tasmanijoje- 
85o; North Ter. - 200, ACT- 200.

Ir lietuviai, kurie laikinai be darbo 
arba moterys galėtų paduoti prašy
mus šioms pozicijoms užimti. 
Prašymus siųsti ar dėl informacijos 
kreiptis: Bill Hill, Australian Bureau 
of Statistics, G.P.O. Box 17, Canbe
rra, ACT 2600, Tel. Canberra 
52-5935.

♦♦♦

Apkeliavusios Japoniją ir 
Filipinus vasario 27 d. SyčĮnejun at- 
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Pranešimai
PRANEŠIMAS

Kovo 14 d., sekmadienį,
Melbourno ‘Džiugo* Tuntas švenčia 
savo Globėjo Šv. Kazimiero šventę. 
Mišiose skautai dalyvauja 
uniformuoti, organizuotai. Po 
pamaldų, Lietuvių Namuose vyks 
skaučių ruošiama tradicinė ‘Kaziuko 
Mugė*, kur bus galima nusipirkti 
barankų, pyragų, rankdarbių bei 
bus progos išmėginti savo laimę. Po 
mugės įvyks Tunto sueiga, o tuo pa- 

srido viešnios kanadietės-p.p. Lilė 
Klimavičienė (Klimas) ir Ona Maci
jauskienė, abi iš Vankouver. Apsis
tojusios Chevron viešbuty. Viešnios 
savaitgalį praleido su savo bičiuliais 
E.E. Šliteriais, aplankė Syd. Lietu
vių Klubą, dalyvavo Moterų 
Draugijos blynų baliuje, liet, pamal
dose. Viešnios susipažinusios su 
Sydnejum numato aplankyt^ 
Melbuorną ir Adelaidę. Pramato 
Australijoje išbūti apie tris savaites.

♦**
Kovo 2 d. praleisti savo atostogų į 

Naująją Zelandiją išvyko Stasys ir 
Dana Skoruliai, Sydnejaus lietuviš
koj veikloj visiems žinomi kaip kū
rybingi kultūriniai darbuotojai. N. 
Zelandijoje ketina išbūtu netoli trijų 
'.a vaičių.

«♦*

Vasario 28 d. Lietuvių Klube 
Sydnejuje įvyko Moterų Draugijos 
blynų balius, kuris praėjo gan 
sėkmingai: užtenkamai buvo baliaus 
svečių, sėkmingai pravesta turtinga 
loterija. Dalyvių tarpe tautiečių 
matėsi net iš tolimiausių vietovių ir 
iš užjūrių - JAV ir Kanados.

♦**
Aną sekmadienį Sydnejaus 

ramovėnai buvo surengę gražią 
iškylą skautų žemėje Ingleburne. 
Dalyvavo virš 50 žmonių, jų tarpe 
latvių ir estų svečių iš panašių 
organizacijų. Gražiame ore ir. 
gamtoje gražiai padalyvauta, 

čiu metu lygiagrečiai vyks ir metinis 
skautų tėvų susirinkimas. Visi tėve
liai, kuriems rūpi savo vaikų 
reikalai, prašomi susirinkime 
dalyvauti.

Džiugo Tunto Vadovybė.

BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 21 d., sekmadienį, 3 vai., 
Melbourno Lietuvių Namuose, šau
kiamas A. L. Bendruomenės, Melb
ourno Apylinkės metinis

SUSIRINKIMAS

Darbotvarkėje:

a) Pirmininko, Iždininko ir 
Revizijos Komisijos pranešimai;

b) Diskusijos ir veiklos 
tvirtinimas;

NEPAMIRŠKIME KOVO 20-sios DIENOS IR SPORTO KLUBO 
”K O V O” 25-čio JUBILIEJINIO BALIAUS UKRAINIEČIŲ SALĖJE 
LIDCOMBE. VISI LAUKIAMI!

GEELONG
VYTIES SUSIRINKIMAS

Geelongo Lietuvių sporto ”Vy 
ties” Klubo Valdyba šaukia geelon 
giečius į visuotinį susirinkimą kovo 
14 d. Visi sporto klubo nariai prašo 
•ni dalyvauti; sportą palaiką malo
niai kviečiami; bus Liet. Namuose 2‘ 
va).p.p.
Susirinkimo darbotvarkė: 
i Susirinkimo atidarymas. 

_■ Prezidiumo sudarymas. 
'• Mandatų komisijos rinkimai. 
I Praeitų metų visuotinio susirinki
mo protokolo skaitymas.
5. Valdybos pirmininko pranešimas.
6. Iždininko pranešimas.
7. Revizijos komisijos pranešimas.
8. Naujos valdybos rinkimai.
9. Klausimai ir sumanymai. 
lO.Susirinkimo uždarymas.

Geelg. ’’Vyties” sporto klubo 
Valdybos sekretorė

c) Sąmatos sudarymas ir
d) Einamieji reikalai.
Smulkesnė susirinkimo 

dienotvarkė bus iškabinta Lietuvių 
Namuose skelbimų lentoje.

Prašome visus gausingai 
dalyvauti ir pasisakyti dėl mūsų 
bendruomenės tolimesnės veiklos..

A.L.B. MELB. APYL. VALDYBA.

Į Australiją sugrįžo dvidešimtį 
metų išgyvenęs Amerikoje 
architektas Erdvilas Misiulis, prieš 
tai gyvenęs Australijoje. Būdamas 
Amerikoje jis suprojektavo ir 
pastatė visą eilę pastatų, kaip vilų, 
mokyklų, ir kit. Beverly Shores prie 
Michigan© pagal jo projektą yra 
įrengtas Lithuanian Park.

Atvykęs į Australiją jis apsigyve
nęs 443 White Horse St., Mitcham, 
Vic. 3132, tel. 874-6308, ir norėtų at
naujinti pažintis ir kontaktus su 
savo senais bičiuliais ir pažįstamais 
dar iš to meto, kai jis gyveno 
Australijoje.
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