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LINKIME VISIEMS
DŽIAUSMINGŲ VELYKŲ!
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Velykos yra Prisikėlimo šventė. 
Apie tą prisikėlimą byloja visa šiau
rinio žemės pusrutulio gamta ir 
krikščioniško bei prieškrikščioniško 
gyvenimo samprata ir pasaulėžval
ga. Dargi prieš mūsų erą buvo 
švenčiamos apeiginės gamtos atbu
dimo ir pavasario šventės, išreiš
kiančios prisikėlimą. Krikščionybė 
kaip tik prisitaikė prie senųjų pa

pročių jiems suteikdama naują turinį.
Kai kalbame apie prisikėlimą, tu

rime priimti šį žodį pačia tiesiogine 
prasme. Prisikelti tegali tik pats 
savo galia, savo prigimtimi be nie
kieno pagalbos. Tad ir pati seniausia 
šito žodžio reikšmė pirmiausia kalba 
apie gamtos prisikėlimą, vėliau r *: 
gine prasme apie Dievo prisikėlimą. 
Šiandie jau galima prisikėlimo pras
mę dar labiau plėsti galvojant apie 
paties žmogaus prisikėlimą.

Ir mums prisikėlimas Įąbai daug 
ką byloja. Mes kStbarfte/ūpie mūsų 
tautos priespaudą^ nuolat kalbame 
apie nuoskaudas' savo tautai tarsi

per jas ieškotume kažkokio išsipir
kimo, tačiau ne kartą užmirštame, 
kad ir mums ir ypač mūsų tautai ly
giai galioja tas pats žodis prisikėli
mas, kurio visi trokštame ir tikimės. 
Betgi ir čia galioja tas pats dėsnis: 
niekas mūsų nei mūsų tautos negali 
prikelti, jeigu mes patys ir tauta pa
ti neprisikels. O kad toks prisikėli
mas įvyktų, mes patys turime be 
rezervų tuo tikėti ir siekti. Vargas 
tiems, kurie laukia, kad kiti juos 
prikeltų patys nieko 
nedarydami.Būkime tikri, tokie ne

prisikels iki pasaulio pabaigos
O kad toks prisikėlimas įvyktų, 

nereikia laukti stebuklo. Tas 
įmanoma pasiekti savo 
nepalaužiamu tikėjimu ir besąlygi
niu ryžtu.štai dėl ko turime patys 
budėti ir prisikėlimo siekti, nė\jo 
laukti, nesiiš tikrųjų tie, kurie prisi- 
limo tik lajfcia&jo niekad nesulauks, 
tačiau visi tiė, kurie jo siekia, tikrai, 
prisikels, i

VYTAUTAS MAČERNIS
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Šį vakarą man taip ramu ir gera, 
Atkrantėj sėduos pailsėti.
Per kūną eina drėgnas žemės garas, 
O akys merkiąs taip iš lėto.

Bet dar matau toli ten kapą, 
Kažkam tuščiuos laukuos supiltą, 
Ten vėjui plaikstomi žilvičio lapai, 
O man taip gera čia, ramu ir šilta.

Užgęso saulė vakaruos, užgęs kada ir galios 
Apie gyvenimą netikrą sekti.
Ant kapo pašiugždens žolytės žalios 
Ir vakarinė išdrebės per naktį.

Praeis gal milijonas metų,
Ir į kapus suguls visi lig vieno,
Ir vakaras ateis... ir medžiai, kur šlaituos išretę, 
Nebešlamės jau kitą dieną.

Tada danguj vėl pasirodys Kristus, 
Ir žodžiai pranašų senų bus įvykdyti: 
Iš kapo kelsis Nemari Jaunystė 
Ir švęs gražiausią Amžinybės Rytą.

pasaulyje
Iki šiolei nebuvo girdėta, kad vie

na valstybė, užsakiusi kokių nors 
gaminių kitoje valstybėje, siųstų in
spektorius, kurie prižiūrėtų, kad 
užsakytosios prekės būtų gerai pa
gamintos. Valstybės interesas dėl 
tolimesnių prekybinių santykių ir 
taip pat prestižas reikalauja užsa
kytojui prekes paruošti kuo geriau
siai. Kitaip yra su sovietais. Štai 
Anglijoje buvo sovietai užsakę te- 
chinių įrankių, ir kad tuos įrankius 
anglai tinkamai pagamintų, sovietai 
buvo pristatę net 70 savo inspekto
rių. Reikalas net buvo iškeltas britų 
parlamente, kad tie "inspektoriai“ 
gali būti paprasčiausi šnipai, bet vy
riausybė pasiaiškinusi, jog jie nieko 
negalį padaryti, nes taip yra pasira
šyta prekybos sutarty. Tai yra pap
rasčiausias sovietų antausis britų 
prestižui.

♦♦♦

Australijos federalinė vyriausybė 
siekia pravesti įstatymą, kad unijose 
būtų įvesti slapti balsavimai. 
Unijų bosai tam ypač priešinasi

♦**

Pereitą savaitę prancūzai vėl iš
bandė atominę bombą Mururoa sa
lose Pacifike. Bomba išsprogdinta 
požemyje, tačiau didelių protestų 
nesukėlė, kaip kad vykdant anks
tesnius bandymus.

Pasitraukus H. Wilsonui iš parei
gų naujuoju Anglijos ministeriu pir
mininku ir tuo pačiu valdančios 
Darbo partijos lyderiu išrinktas bu
vęs Wilsono kabinete užsienių rei
kalų ministeris Mr. James 
Callaghan

***
Nutraukęs draugiškumo sutartį 

su Sov. Sąjunga Egiptas uždarė vi
sus uostus sovietų kariniams 
laivams, kuriais anksčiau tie laivai 
naudojosi nevaržomai. Tačiau 
Egiptui kelia nerimo kaimyninė Li
bija, kur sovietai įrengia savo kari
nes bazes.

Kaip laisvųjų estų spauda prane
ša, pavergtoje Estijoje neseniai bu
vo pravesta rūpestinga rašomųjų 
mašinėlių registracija. Vidaus reik, 
ministerija (KGB) pareikalavo pra
nešti apie bet kokias spausdinimo 
priemones, duoti rašomųjų mašinė
lių raidžių pavyzdžius ir vardus tų 
asmenų, kurie tomis mašinėlėmis 
naudojasi arba gali prie jų prieiti. 
Tas liečia ne tik privačius asmenis, 
bet ir įstaigas. Įstaigose ar įmonėse 
naudojami multiplikatoriai turi būti 
laikomi po raktu, kuris yra dviejų 
asmenų kontrolėje. Nusipirkti naują 
rašom, mašinėlę reikalingas 
leidimas, kuris gaunamas po ilgų ty
rinėjimų ir užtrunka apie dvejus 
metus.
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Atvirumo 
stoka

Gal šiandie būtų kitoks pasaulio 
veidas ir kitokie tautų ir valstybių 
santykiai, jei būtų laikomasi 
tiesumo ir atvirumo politikos. 
Tačiau nuo seniausių laikų 
praktikuojama vietoj atvirumo 
veidmainystė, vietoje teisybės 
suktybėj Visai tad nenuostabu, kad 
ir nuomonės apie diplomatus tebe
galioja, kad jie yra nepermatomi ir 
sukti. Ir juo apsukresnis ir suktesnis 
diplomatas, tuo jis aukščiau verti
namas. Vis dėl to suktumas ir dau- 
giaveidiškumas yra moralinėje plot
mėje priimta kaip blogybės, kurios, 
deja, tautų ir valstybių santykiuose, 
kitaip sakant, diplomatinėje 
arenoje, toleruojamos ir palaikomos. 
Asmeniškuose tarpusavio santy
kiuose* šitos blogybės laikomos net 
nusikaltimu ir'su jomis kovojama, 
tuo tarpu politinėje ir diplomatinėje 
sferoje šitai galioja kaip geras tonas. 
Nesunku tam surasti daugybę pa
vyzdžių. Štai neseniai pasitraukė iš 
pareigų JAV ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų vien dėl to, kad jis 
norėjo būti atviras, tiesus ir dalykus ' 
vadino tikraisiais vardais. 
Jungtinėse Tautose jis pasijuto kaip 
juoda avis kaimenėje, lygiai ir Ame
rikos viršūnės juo nebuvo patenkin
tos, nes jis tik drumstęs ir gadinęs 
gerus santykius, žodžiu, teisybei ir 
atvirumui pasaulio politikos viršū
nėse nėra vietos.

Tačiau atskirų kraštų vidaus gy
venime reikalaujama (bent 
vakaruose), kad kraštui vadovaują 
asmenys būtų nesutepti jokiais pra
eities nusikaltimais arba nepasiro
dytų sukčiais. To pasėkoje iškilo 
garsioji Amerikoje Watergate byla, 
kurios rezultate nusodintas buv. 
prezidentas R. Nixon; panaši situa
cija neseniai buvo ir mūsų akivaiz
doje Australijoje, kur buvo nuso
dintas buv. min. pirm. G. Whitlam. 
Kitaip sakant, kas vienoje vietoje 
galima ir net būtina, tai kitoje vie
toje už tai baudžiama, o rodos, tiek 
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ir viduje, tiek ir tarptautinėje are
noje santykiauja tie patys žmonės.

Taip pat ir tarptautiniuose santy
kiuose irgi ne visiems taikomi diplo
matiniai mandagumai ir etiketas. 
Sakysim, tokiai Sovietų Sąjungai 
tarptautinėse konferencijose 
niekas nepasakė, kad ji nesilaikanti 
Žmogaus Teisių nuostatų, kad per
sekiojanti kitaip manančius savo pi
liečius, negu kad valstybės dogmų 
nustatyta, kad kurianti naują kolo
nializmą, kai tuo tarpu už panašus 
dalykus mažas valstybes pasmerkia 
ir net jąs boikotuoja. Tačiau Sovietų 
Sąjungai tokie dalykai nutylimi, 
apeinami ne dėl to, kad šitai diplo
matiniuose sluogsniuose nebūtų ži
noma, bet paprasčiausiai, kad ji ga
linga ir galinti pasidaryti tam tikrų 
išvadų, kurios kitiems galėtų būti 
labai neskanios. Sakysim,visi žino, 
kad Sovietų diplomatinėje tarnybo
je beveik visi yra šnipai ir diversan
tai, bet niekas dėl to nenutraukia 
diplomatinių santykių, o jeigu kokį 
akiplėšiškai prasikišantį šnipelį ir 
pagauna, tai jį tyliai išstumia per 
sieną, kad tik reikalas neišeitų į vie
šumą ar spaudą. Kai buvo atideng
tas sovietų šnipas Vakarų Vokietijos 
kanceliarijoje, tai kancleris W. 
Brandtas pats nusiėmė sovietams 
net tiesaus žodžio nepasakęs. 
Niekas neiškelia sovietų machinaci
jų Angoloje, bet visi priekaištai nu
kreipti į Kubą, kuri tebuvo rtfk 
sovietų įrankis.

Atvirumo stoka jaučiasi ir mūsų 
tarpe, tik gal ne tokio masto, kaip 
tarptautinėje politikoje. Ir tarpe 
mūsų daug kas nutylima arba negir- 
domispraleidžiama, nes iškėlus kokį 
reikalą galį užsigauti kiti, ar net ir 
pats susilaukti priekaištų, kad kal
bėdamas nepataikei į toną arba už
kliudei ką nors, kas nuo seno laiko
ma neliečiama ir nediskutuotina. 
Prisimintinas čia senas graikų posa
kis, vėliau formuluotas lotyniškai: 
“Amicus Plato, sėd magis arnica ve- 
ritas“ (Bičiulis yra Platonas, bet dar 
didesnė bičiulė yra tiesa). Rodos, 
toks paprastas ir natūraliai nustatąs 
žmonių santykius reikalavimas, bet 
kaip toli mes esame nuo jo! (v.k.)

A. A.
POVILUI AMBROZAI

staiga mirus, jo žmoną Dr. Sofiją AMBROZIENĘ skausmo valandoje
giliai užjaučiame

X A. A. -
POVILUI AMBROZAI

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje jo žmoną Dr.
Sofiją AMBROZIENĘ ir drauge liūdime.

Tamara ir Vytautas Skrinskai

PERTH
Balandžio 24 d. (šeštadienį) 3 vai. 

Dagias St., Kensington, kur buvo 
lietuvių subuvimai, šaukiamas 
L.Š.S.T. Šiaulių dalinį sudaryti 
Steigiamasis susirinkimas.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimą pradeda L.Š.S.T. 

Centro Organų įgaliotas A. 
Klimaitis;

2. Susirinkimui vesti Prezidiumo 
sudarymas;

3. Sveikinimų skaitymas;
4. Žuvusių šaulių pagerbimas;
5. L.Š.S.T. Statuto skaitymas;
6. Narių verbavimas;
7. Mandatų Komisijos sudarymas;
8. Valdomųjų Organų rinkimai;
9. Išrinktųjų pareigomis pasiskir

stymas;
10. Įstojamojo mokesčio nustaty

mas;
ll.Susipažinimas su ženklais ir 

uniformos įsigijimo svarstymas;
12. Pasitarimas su šaulėmis mote- 

rimis yeiklos reikalais;.
13. Klausimai bei sumanymai.
Iki susirinkimui įvyksta,ht, buvu

sieji šauliai Lietuvoje užsiregistruo
ja pas dalinio steigėjus. < \

Susirinkiman kviečiami abiejų ly
čių lietuvių kilmės asmenys ne jau-

ATSIŠAUKIMAS
Brangūs Broliai Kunigai!

Šiemet gegužės 13 d. sueina 25 
metai, kai Lietuvos Vyskupai 
Romoje paaukojo Lietuvą ir viso 
pasaulio lietuvius Nekalčiausiajai 
Marijos Širdžiai.

Trečiame savo apsireiškime Fati- 
moje Marija prašė vaikučius, kad 
Rusija būtų paaukota jos 
Nekalčiausiajai Širdžiai. Pop. Pijus 
XII1942 metais visą žmoniją pavedė 
Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. 
Rusija ypatingu būdu paaukota 1952 
metais, Šv. Petro ir Povilo dieną.

Šią 25 metų sukaktį, kada Lietu
vos tikėjimas yra varžomas, švento
vės išniekinamos, turime minėti su 
nuoširdžia malda ir atgaila - “Marija 
gelbėk Lietuvą - Marija gelbėk jos 
vaikus išblaškytus pasaulyje.“

Marija Fatimoje pažadėjo, kad 
galų gale Jos Nekalčiausioji Širdis 
triumfuos. Taika pagrįsta tiesa, 
teise ir meile turi viešpatauti Lietu
voje ir kitose tautose. Tik malda, 
vieninteliu taikos ginklu, išprašysi
me jai laisvės,

Kunigų Vienybės Centro Valdyba 
1976 m., sausio 14 d. nutarė kreiptis 
į lietuvius kunigus pasaulyje jungtis 
į. bendrą tautos maldą geg. 16 d. ir 
atnaujinti Tautos Pasiaukojimo Ak
tą Marijos Nekaltajai Širdžiai. Bus 
tai tautos šauksmas į Mariją, kad Ji 
užtartų, laimintų ir globotų mūsų 
tėvynę Lietuvą.

Ramybė tebūnie su mumis visais! 
Jūsų Kristuje

Prel. Jonas Balkūnas 
Pasaulio Kunigų Vienybės Pirm.

V. ir K. Bitinai
V. ir J. Sims

nesni 15 metų amžiaus.
Pagal L.Š.S.T. Statuto 9 str. na

riais gali būti ir ne lietuvių kilmės 
asmenys, jei jie rūpinasi lietuvių 
tautos reikalais ir dirba jos naudai.

Po susirinkimo bendras visų pa
silinksminimas prie geros muzikos, 
šokiai, dainos ir turtinga loterija 
garbingos Šaulių S-gos dalinio nau
dai. _

Įgaliotinis A. Klimaitis, 117 Blen- 
cowe St:, Leederville, W.A. 6007.

Dalinio Steigimo Komisija

Atskleisdamas Musų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumeratai

MIRŲ SI EJ I
PALAIDOTAS ZIGMAS 
MIKOLAITIS

< ..., V . / , . T

Kovo 24 d. Geelonge mirė Zig- 
mas Mikolaitis, gimęs 1912 m. 
balandžio 21 d. Kuršėnuose, Šiaulių 
apskr.

Atvykęs į Australiją nuo 1950 m. 
dirbo Australian Portland Cement 
fabrike kaip sprogdintojas. Sveika
tai sušlubavus paguldytas į ligoninę, 
iš kurios ir nesugrįžo. Palaidotas 
kovo 26 d. East Geelonge. Visados 
geros nuotaikos, kupinas jumoro, 
keletą metų darbavosi vietos ben
druomenės valdyboje, daug 
prisidėjo statant ir gerinant 
Geelongo Liet. B-nės namus. Buvo 
ypatingai darbštus ir sąžiningas. 
Tad ir su juo atsisveikinti susirinko 
gausus tautiečių būrys.

Liko nuliūdusi žmona Anelė, du
kros Julė, Danutė, Johana ir sūnus 
Justinas. Liūdi jo visi Geelongo lie
tuviai, o ypač apylinkės valdyba, 
kurioje jis išbuvo iki mirties.

Ilsėkis ramybėje, mielas bendra
darbi!

S. Skapinskas

Balandžio 5 d. staiga širdies prie
puoliu mirė Povilas Ambroza. Jis il
gus metus gyveno Cabramattoje, 
kur jo žmona Dr. S. Ambrozienė tu
rėjo gydytojos praktiką. Paskutiniu 
metu buvo persikėlęs gyventi pieti
niame pakrašty prie Berry. Paliko 
našlę Dr. Sofiją Ambrozienę.

Kovo 29 d. Sydnejuje mirė Lion
ginas Valeckas, būdamas 62 metų. 
Mirė gaisro nelaimėje: savo garaže 
jis laikė kiek benzino atsargų, ir jam 
bedegant cigatetę įvyko sprogimas. 
Dirbo kaip civilinės aviacijos sandė
lininkas, o pastaruoju metu 
invalidas pensininkas.

♦♦♦
Aną savaitę širdies priepuoliu 

mirė dar vienas sydnejiškis 
Vytautas Tufas, taip pat invalidas 
pensininkas, sulaukęs 55 metų.

-ts-’;.'...'. ' .'-rA'-*. U.
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KONGRESINIAI NUOTYKIAI
KODĖL NEDALYVAVOME 
STUDIJŲ D IENOSE?

Mes du Sydnejaus atstovai 
nedalyvavom Jaunimo Kongreso 
Studijų Dienose dėl šių priežasčių:

1. Iš prisiųstos ALB Krašto 
Valdybos informacijos atrodė, kad 
mes galėsime dalyvauti visuose 
Jaunimo Kongreso parengimuose ir 
turėsime užtektinai laiko ir progų 
apžiūrėti žymesnes Pietų Amerikos 
vietoves. Atvykus į Argentiną 
buvome painformuoti, 
kad Brazilijoje Jaunimo Kongreso 
Studijų Dienos vyks vienuolyne apie 
šimtą kilometrų nuo Sao Paulo mies
to ir jokiose ekskursijose dalyvauti 
negalėsime išskyrus pusę dienos 
apžiūrėjimui Rio de Janeiro. Mūsų 
asmeniškos išlaidos, kurios siekė 
virš 2000 dolerių kiekvienam, atro
dytų juokingai ir nepateisinamai, 
jeigu tiek pinigo išleidus nepamaty
tame Pietų Amerikos grožybių.

2. Jaunimo Kongreso organiza
toriai reikalavo, kad mes visur mo
kėtume išpūstas kainas už menkiau
sius dalykus bei patarnavimus. Mes 
negalėjom suprasti, kaip šie orga
nizatoriai galėjo reikalauti tokių 
aukštų kainų iš jaunimo, tarytum jie 
visi būtų turtuoliai. Mes buvom tik
ri, kad tas gobšumas truks iki pat 
Jaunimo Kongreso pabaigos. Patir
tis Argentinoje ir Urugvajuje vertė

mus apsispręsti, kad to gobšumo jau 
užtenka.

3. Iš Jaunimo Stovyklos Argenti
noje įsitikinom, kad vien Čikagos 
reikalai ir problemos dominuos 
visoje Jaunimo Kongreso progra
moje. Mums šitai buvo visai 
neįdomu.Mes pamatėm, kad 
Čikagos organizatoriai buvo labai 
konservatyvūs ir nelankstūs - seni
mo dogmos jaunimo lūpose mūsų 
neviliojo ir jų perdėtai idealistiškos 
rezoliucijos nieko bendro neturi su 
jaunimo aspiracijom.

4. Vietinė lietuviška biurokratinė 
organizacija norėjo mus izoliuoti nuo 
Pietų Amerikos gyvenimo ir 
žmonių. Ji stengėsi pastoti mums 
kelią susipažinti su vietinio krašto 
gyvenimu ir savybėmis. O mums 
kaip tik ir buvo tas ypatingai įdomu.

5. Mes buvome tikri, kad nepatei
sinamos higieniškos sąlygos ir blo
gas maistas kartosis panašiai, 
kokias mes turėjome Jaunimo sto
vykloje Argentinoje. Vėliau sužino
jome, kad šitaip nebuvo, tačiau tuo 
metu mes jau buvome apsisprendę 
pabėgti nuo visų lietuviškų biuro
kratų ir jų organizacijų, kurios 
norėjo mus tik finansiškai išnaudoti.

Ričardas Badauskas 
Ričardas Bukevičius

Kviečiame pasisakyti
JAUNIMO KONGRESŲ KLAUSIMU

Paskutinysis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas, kuriame daly
vavo ir nemažas būrys Australijos lietuvių jaunimo, mūsų visuomenėje iš 
pačių kongresantų pasisakymų, sukėlė įvairių, net kontraversinių nuo
monių apie pačius kongreso dalyvius ir apie patį kongresą bendrai.

“Mūsų Pastogė“, norėdama, kad šis jaunimo kongresų reikalas būtų 
kiek išsamiau pasvarstytas ir išdiskutuotas, kviečia pasisakyti asmeniš
kai visus ankstyvesniuose ir pereitame kongrese dalyvavusius ir visus 
bendruomenės jaunimo klausimais besirūpinančius, pareikšti savo nuo
monę bei patirtį, duoti savų išvadų bei sugestijų ir atsakyti į čia paduo
damus klausimus:

1) Ar pasiteisina iki šiol įvykę Jaunimo Kongresai? (atsakant teigia
mai ar neigiamai rimtai motyvuoti)

2) Ar pateisinama vykstančius į Jaunimo Kongresą rūšiuoti į a) ats
tovus ir b) tik dalyvius?

3) Ar Jaunimo Kongresai turėtų būti kaip ligi šiol studijinio pobūdžio 
ar jie turėtų būti manifestaciniai - savo iškilme ir parengimais atviri vi
siems, ypač tos vietos ir krašto gyventojams, kur kongresai vyksta?

4) Ar reikalinga vykstančių į Jaunimo Kongresą atranka, ar skatin
tina, kad kuo daugiau lietuvių jaunimo kongrese dalyvautų?

5) Ar Kongresas turėtų ribotis tik tautine lietuvių jaunimo manifes
tacija, ar jis turėtų ir kitokių atspalvių - politinių, religinių?

Visi pasisakymai Jaunimo Kongresų klausimu pagal galimybes bus 
skelbiami “Mūsų Pastogėje“, todėl kiekvienas prašomas rašyti suglaus
tai, apgalvotai pasirašant savo pavarde. Iš anksto dėkojame.

“Mūsų Pastogės“ Redakcija

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
Į PAGALBĄ SOV. SĄJUNGOJE 
KALINAMIEMS POLITINIAMS 
KALINIAMS

Pabaltietės 
moterys 

Melbourne
Į

Rodos, dar taip neseniai Mel
bourne pabaltietės moterys rengė 
žygį “For Freedom“, kuris nuskam
bėjo per visą Australiją. Dar nėra 
metų nuo oficialaus “Baltic Women's 
Committee of Victoria įsisisteigimo, 
tačiau Melbourne “Baltic Women“ 
jau yra įsigyvenusi organizacija, ži
noma senatoriams ir ministeriams 
Federaliniame Parliamente. Orga
nizacija, atnešusi beveik 4,000 dole
rių Federalinio Baltų Komiteto 
veiklai.Melbourno pabaltietės 
turėjo vieną metinį balių. Gegužės 1 
dieną, įvyks jau antras balius ir 
rugpiūčio 7 d., rengia pabaltiečių 
moterų koncertą. Tačiau ne vien ba
liams ir koncertams rengti susibūrė 
melbourniškės pabaltietės. Jos turi 
daug planų, apie kuriuos geriau kal
bėti, kada jie bus įvykdyti.Pirminis 
ir svarbiausias jų tikslas: kalbėti 
laisvam vakarų pasauliui už seseris 
pavergtoje tėvynėje, kurioms 
uždrausta kalbėti, kurios nesitiki ir 
nekovoja su šūkaujančiomis moterų 
“liberatorėmis“, bet norėtų turėti 
laisvę išmokinti savo vaiką poterių, 
ar parašyti laišką be cenzoriaus 
priežiūros.

Melbourno pabaltietės moterys 
artimai bendradarbiauja su Captive 
Nations Council, Good Neighbors 
Council ir turi ryšių su įvairiomis 
kitomis politinėmis organizacijomis.

Melbourno Women's Committee 
susideda daugiausia iš jaunų narių,, 
jau užaugusių Australijoje. Galbūt 
joms trūksta politinio patyrimo, 
galbūt trūksta platesnių tautinių ži
nių, tačiau jaunatviškas 
entuziazmas, geras anglų kalbos 
žinojimas ir paprastas, šiltas drau
giškumas kitoms tautybėms 
kompensuoja trūkumus, kuriuos ne 
taip jau sunku išlyginti.

Baltic Women's Committee of 
Victoria turi apie 30 narių, daugu
moje latvės ir lietuvės, esčių 
nedaug. Pagal tautiečių skaičių, 
galbūt proporcija teisinga, nes estų 
nedaug Melbourne. BWC narės

Pabaltiečių Moterų Komitetas Viktorijoje. Sėdi iš kair.: Anne Kirss 
(estė, K-to vicepirm.), Sarnita Krauja (latvė, sekretorė), A. Matukevi- 
čienė (lietuvė), Bona Hare -Strimaitytė(lietuvė, K-to pirmininkė), Irena 
Kviecinskienė (lietuvė, iždin.), Roxy Reiters (latvė, reik, vedėja);-stovi iš 
kair.: Janina Petkevičienė (lietuvė), Dana Kozicki -Petkevičiūtė (liet.), 
Mara Misa (latvė), Brigita Ziedaks (latv.)

kviečia kuo daugiau merginų ir mo
terų prisidėti prie jų veiklos. Politi
nio gyvenimo įvykiai parodė, kad 
Baltijos krantų tautoms yra svarbu 
vienybė, stipresniu balsu galime sa
kyti pasaulio didžiūnams apie mūsų 
tautos skriaudą ir reikalauti teisin
gumo.

Į Baltic Women's Committee of 
Victoria įstoti nebūtina būti jauna, 
mes senesnės narės neslepiame savo 
jaunystės ir mūsų vyresniųjų pagal
ba labai naudinga. Prisidėkime visos

VISUR VISAIP

Kaip jau buvo ne kartą rašyta, 
vakarų Europos komunistinės 
partijos atsisakė sovietų peršamos 
komunistų vienybės rusų komparti
jos kontrolėje pabrėždamos, kad jos 
atsisakamčios proletariato diktatū
ros ir siekiančios bendradarbiavimo 
su kitomis, politinėmis partijomis 
demokratijos ribose. Daug kas 
šitokiu komunistiniu lūžiu labai ap
sidžiaugė, tačiau yra persergėjančių 
balsų, kad komunistais negalima 
pasitikėti: jų propaganda vienokia, o 
praktika vėl kitokia. Štai 
Prancūzijoje pasirodė politinio filo
sofo Jean Francois Revel knyga 
“Totalistinė Pagunda“, kurioje jis 
teigia, kad nesąmonė tikėti komu
nistų demokratija. Anot jo, komu- 

prie svarbaus darbo.
Pirmoj eilėj kviečiame į Baltic 

Women's Committee metinį Balių, 
kuris įvyks Latvių Namuose, 3 Dic
kens Street, Elwood, gegužės 1 
dieną, 7.30 vai. vakare (Žūrėkite 
Skelbimą).

Smulkiau apie pabaltiečių moterų 
veiklą bus pranešta per metinį susi
rinkimą. liepos mėn. Dabar kviečia
me visus į svečius, į pabaltiečių mo
terų balių.

A. Matukevičienė.

nizmo esmė kaip tik yra stalinizmas, 
ir kitoks komunizmas iš viso negali 
gyvuoti. Ši knyga sukėlė didelio su
sidomėjimo, ypač socialistu tarpe, 
nes Prancūzijos socialistai kaip tik 
blokojasi su komunistais.

NAUJA LIETUVIŠKA KNYGA 
SYDNEJUJE

Jau išspausdinta ir platinama 
K.KEMEŽIO (senj.) atsiminimų 
knyga “PO PASAULĮ BESIBLAŠ
KANT“. Toje knygoje daugiausia 
yra paliesta mūsų visų išgyvenimai 
antrojo pasaulinio karo išdavoje.

Atsiunčiant porą dolerių knyga 
kiekvienam bus išsiųsta paštu. Pen
sininkai ir studentai siunčia tik vie
ną, dolerį.

K. KEMEŽYS, 3 Barwon Rd., 
Mortdale, N.S.W.2223, telef.“ 
570-2375.

Į Australiją ir N. Zealandiją, 
Amnesty International ir įvairių re
liginių grupių remiamas, trijų 
savaičių vizitui yra atvykęs dr. 
P.Reddaway, Londono universiteto 
ekonominių ir politinių mokslų dės
tytojas, kuris laikomas ir žymiausiu 
autoritetu Rusijoje vykdomos 
priespaudos. Pasikalbėjime per 
Sydney televizijos ABC stotį svečiai 
pareiškė,' kad ir smulkmenos, 
surinktos apie kaltinamuosius, gali 
turėti daug reikšmės jų išlaisvinimo 
kelyje. Maskvoje esanti grupė vyrų 
ir moterų, kurie rizikuoja savo 
gyvybe, stengdamiesi perduoti Va
karams žinių apie kalinamus' disi
dentus.

Kalbėtojas pareiškė, kad surink
tomis žiniomis, labiausiai politiniai 
kaliniai kankinami kai kuriose P. 
Amerikos Valstybėse, Jugoslavijoje 
ir Sov. Sąjungoj. Kiek politinių kali
nių yra Sov. Sąjungoje, dr. P. 
Reddway pareiškimu, nėra 
įmanoma tiksliai suskaičiuoti. Jam 
pavykę surinkti apie 10.000 vardų 
asmenų, laikomų kone, stovyklose 
dėl politinių ar religinių priežasčių. 
Nors šis skaičius būtų mažas, paly
ginus su 10 milijonų Chruščiovo pa- 

i leistų (1953-1957), bet sąlygos sto- 
■ vykiose esančios daug aštresnės ir 

kalinių tarpe vyksta nuolatinė kova 
j už fizinį išsilaikymą. Dr. P. 
• Reddway surinktomis žiniomis, 
| disidentų atidavimas į psichiatrines 
' ligonines šiuo metu yra kiek suma

žėjęs dėl Vakarų reakcijos. Sovietų 
. atstovai tarpt, psichiatrų konferen- 
I cijose buvo labaiaštriai sutikti ir at- 
i sidūrė painioje padėty.
j Dr. P. Reddway turėjo platų pa- 
' sikalbėjimą su matematiku L. 
' Pliuše, kuris buvo išlaisvintas iš 
I koncentracijos stovyklos po 2*/2 me

tų. Jam buvo duodama didžiuliai 
kiekiai vaistų, dėl kurių veikimo jis 
ir dabar negali daug ko atsiminti. 
Šių dienų stovyklų sistema - sunai
kinti protą vaistais, kurie iššaukia 

i maniakišką depresiją ir viskam apa- 
Į tiją. L. Pliuše atpasakojo šlykščiau- 
, sias scenas, žmogaus išniekinimą, 
i Jis pajėgęs išsilaikyti tik užsidaręs 
i savyje - savotiškoj “hibernacijoje“.

Dr. P. Reddway pats yra 1963 
' -1964 m. studijavęs Maskvos 

universitete. Jis pabrėžė, kad įvai
rių organizacijų - pasaulinių ir baž
nytinių bendruomenių - spaudimas į 
viešąją nuomonę gali daug padėti 
tuos kankinamus išlaisvinti.
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Alio! Alio! 
sss KALBA AMERIKA!

Rašo ‘M.P.* bendradarbis ROMAS SAKALAS

Amerikos Lietuvių
Bendruomenėje

ARTĖJA BENDRUOMENĖS 
RINKIMAI

JAV Lietuvių Bendruomenės 
septintosios Tarybos paskutinioji 
sesija balandžio 3-4 d.d., Fila

delfijoje, kur yra ir šiuolaikinės Kra
što Valdybos būstinė. Aštuntosios 
LB Tarybos rinkimai numatyti 
balandžio 24-25 d.d. visoje Ameri
koje. Balsavimas bus pravestas pa
skirose apylinkėse (kurių yra apie 
70), tačiau' balsuojama už kandida
tus pagal apygardas (kurių yra 9). 
Kaip niekad anksčiau, kandidatų 
tarpe gausu jaunimo, štai didžiau
sioje Vidurvakarių apygardoje (ku
rioje yra ir Chicaga) Tarybon kan
didatuoja 39 asmenys, iš jų 10 yra 30 
m. amžiaus arba jaunesni.

BENDRUOMENĖS TEISME

Užpernai balandžio mėnesį 
gausioje Amerikos lietuvių koloni
joje, Čikagos Marquette Parke, įvy
ko nesusipratimas, Bendruomenės 
apylinkės susirinkimui nubalsavus 
rinkti naują valdybą. Ankstyvesnės, 
veikėjo Jono Vaičiūno vadovautos 
valdybos šalininkai, nepatenkinti 
daugumos sprendimu, demonstra
tyviai pasišalino iš salės. Šis ir kiti 
ginčai galop privedė prie atskalų mų 
“reorganizuotos“ Bendruomenės 
steigimo,.-
•V J. Vaičiūną grupė dargi pareika
lavo jai perleisti LB Marquette 
Parko apylinkės iždą. Naujoji val
dyba nesutiko tokio reikalavimo pa
tenkinti. Bankas tuo tarpu visą šį 
reikalą atidavė sritiniam teismui 
spręsti.

Kovo 10 d., po eilės atidėjimų, 
Cook apskrities teisėjas Samuel B. 
Epstein nusprendė:

1. Pinigus perleisti JAV LB Kraš
to Valdybai, kuri pati viena nustato 
pinigų naudojimo būdą ir kuri 
sprendžia visus kitus reikalus, su
sijusius su anuo susirinkimu ir,

2. Visi skundai, ieškiniai, peticijos 
ir kitkas yra panaikinami.

Šioje byloje Lietuvių Bendruo
menei atstovavo LB Vidurvakarių 
apygardos pirm. Modestas Jakaitis, 
o teisme adv. Voldemaras Bylaitis.

J. Vaičiūno grupei atstovavo adv. 
Jonah Rosenberg.

Susipažinus su visu šiuo reikalu 
norisi ir pykti ir juoktis, o labiau
siai tenka galėtis, kad mūsų tarpe 
yra ir tokių, kurie užuot pasitenkinę 
daugumos sprendimu, ryžtasi sau ir 
kitiems daryti namalonumų ameri
kiečių teismuose.

GERULAITIS MASKVOJE

Tenisistas Vytas Gerulaitis (iš 
New Yorko) drauge su profesiona
line JAV tenisistų komanda buvo 
nuvykęs Maskvon pirmosioms 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos teni
so rungtynėms. Kartu vyko ir jo tė
vas, Vytautas Gerulaitis, parinktas 
vienu amerikiečių grupės vadovų. 
Maskvoje Vytas Gerulaitis pralai
mėjo 7-6 bet laimėjo dvejetas 6-3. 
Aplamai, amerikiečiai tenisistai 
lengvai nugalėjo sovietu?.

IŠVYKA AUSTRALIJON

Paskatinta pernykštės 
sėkmingos viešnagės Australijoje 
lietuvių dienose Sydnėjuje, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdyba 
šiemet ruošia panašią ekskursiją į 
Melbourną. Jau užsakyta vietos 
lėktuve, sudarytas išvykos planas, ? / r 
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pradeda registruoti ekskursantus.Iš 
Čikagos lėktuvas pakils gruodžio 18 
d., o atgal grįš sausio 9 d., trumpam 
stabtelėjus Havajų
saĮvne.Ekskursija rūpinasi PLB 
pirm;. Bronius Nainys.

JAUNIMO DEMONSTRACIJA 
ČIKAGOJE.

Kovo 19 d. suėjo lygiai keturi 
metai nuo pirmosios Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos 
pasirodymo. Ta proga Čikagos 
jaunimas susirinko priešais Čikagos 
Švento Vardo katalikų katedrą 40 
valandų bud ėjimui.Nuo 
penktadienio 8 vai. vakaro, per: visą 
šeštadienį ir iki pietų sekmadienį, 
lauke garsiai buvo skaitoma 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika anglų kalba. Ši demonstracija 
suruošta bendromis Šiaurės Ame
rikos liestuvių studentų sąjungos, 
Studentų Ateitininkų Sąjungos ir 
Skautų Akademikų pastangomis. 
Budėjimą koordinavo stud. Linas 
Sidrys, Čikagos universiteto 
lietuvių studentų klubo pirmininkas.

Tuo tarpu į šiaurę nuo Čikagos, 
Northern Illinois Valstybinio Uni
versiteto lietuvių studentų klubas •
ėmėsi iniciatyvos vasario 16 -sios

TAUTOS FONDO ŽINIOS

Gana reguliariai gaunama 
aukų Tautos fondui iš Pertho. Šiuo 
metu per p. V Skrolį gauta $ 83 dol. 
Aukojo : G.Patupis -$ 20; J.Miliaus- 
kas $10; A. Klimaitis - $10; 
p.Francas -$10 Liutikienė, Steckis, 
Z. Budrikis, J. Kuzmickienė po $5. p. 
Volodka $3, J. Žukauskas, p. Repše- 
vičienė, A. Statkus po $2 ir T. Kas- 
putienė .(pelnas už išplatintas foto
grafijas)-^.

Nuoširdus ačiū Pertho lietuviams 
ir Tautos Fondo įgaliotiniui p. V. 
Skroliui.

Atskaitomybės reikalais.

Kai aukos telkiamos visose Lietu
vių kolonijose Australijoje, ne visos 
kolonijos siunčia surinktas aukas į 
Sydnėjų.Kitų kolonijų įgaliotiniai 
siunčia jas tiesiog į Centrinę T.F. 
.valdybą Amerikoje. Tas yra labai

SPECIALIAI -MOŠŲ PASTOGEI'

proga supažindinti amerikiečių ka
talikų parapijas su Kronika. Kaip 
skelbiama spaudoje, apie 16,000 
vietinių katalikų skaitė arba girdėjo 
apie Lietuvos tikinčiųjų persekioji
mus. Studentų klubui vadovauja 
žurnalistikos studentas, III PLJK 
atstovas Rimantas Genčius.

PREMIJA DAUŽVARDIENEI

Prieš kelerius metus mirus Ne
priklausomos Lietuvos Respublikos 
Generaliniam Konsului Dr. Petrui 
Daužvardžiui, jo vietoje toliau iki 
šių dienų stipriai darbuojasi našlė 
Juzė Daužvardienė. Už jos nuopel
nus lietuvių visuomenei JAV Lietu
vių Fondas nutarė gen. kons. J. 
Daužvardienę apdovanoti savo pir
mąją visuomeninkės premija. 
Daužvardienės pagerbimas ir 1000 
dolerių premija buvo įteikta 
bal.4.d.bankete Lietuvių tautiniuose 
namuose Čikagoje.

ŠKĖMA ANGLŲ KALBA

Southern Illinois valstybinio 
universiteto komunikacijos ir meno 
fakultetas stato a.a. Antano Škėmos 
dramą “Atarakciją“. Anglų kalba 
vertimą parūpino duktė Kristina 
Škėmaitė. Spektakliai bus balandžio 
mėn. pabaigoje ir gegužės pradžioje. 
Vaidins ir lietuvaitė Eglė Juodval
kytė. Pernai tame universitete buvo 
pastatyta Algirdo Landsbergio 
“Pe.nki, Stulpai Turgaus Aikštėje“.

gerai, bet perėmęs iždininko parei
gas jaučiu, kad visuomenei, laikas 
nuo laiko, reikia duoti apyskaitą. 
Šiuo ir kreipiuosi į visų kolonijų-tų, 
kurių įgaliotiniai siunčia pinigus tie
siai į Ameriką, prisiųsti praėjusių 
metų duomenis, kad būtų galima 

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS
Angliškos, itališkos, australiškos grynos vilnos, teryleno ir kitokios 

įvairiaus pločio
| PIGIAU NEGU URMO KAINOS

Taip pat ir atkarpos, tinkamos mergaičių ir ponių sijonams. Nuolaidos 
i i siuvėjams. Labai praktiškos dovanos pasiųsti artimiesiems ir draugams 

i tėvynėje.
I W. C. ELDRIDGE PTY. LTD.
I 433 George St. (Crn. Market St.), City."
■f Arba: Shop 5, Railway Square, Pedestrian Tunnel _
) Arba: 139 York St., City. Arba: 14 Spring St.', City.

KUDIRKA IR SEVRUKAS 
PASISAKO.

“Labai skaudu, kad JAVaukštieji 
pareigūnai ir visuomenė nesupranta 
mūsų, ištrūkusių iš to pragaro...Sol- 
ženicinas, ir tas buvo 
nustumtas...“(Simas Kudirka)

“Aš pavyzdžiui, marksistas, 
komunistas, aš kalbu su katalikais, 
aš einu į katalikų bažnyčią ir einu .. 
dėlto, kad reikia kažko ten pasimo
kyti, kad reikia kažko gauti savo 
dvasiąi.“(Vaclovas Sevrukas)

Tai ištraukos iš BATONO (Baltic 
Appeal to the United Nations) 
sausio 10 d. New Yorke surengtų 
diskusijų, kur į klausimus atsakinėjo 
šiedu neseniai iš Lietuvos atvykę 
vyrai.

Simas Kudirka, jo tragiškas šuolis 
į laisvę 1971 m., jo nuteisimas 
katorgon ir galop sėkmingas atvy
kimas į JAV, daugeliui skaitytojų 
jau gerai žinomi. Mažiau žinių skel
biama apie Vaclovą; Sevruką. Jis 
sakosi esąs ateistas. Lietuvoje pri
sijungė prie disidentų sąjūdžio, o 
režimo persekiojamas priverstas 
pasitraukti į vakarus. Būdamas Va
karų Europoje ir atvykęs į JAV, V. 
Sevrukas buvo paskelbęs bado 

' streiką, protestuodamas prieš 
Lietuvos gyventojų persekiojimą.

Kudirka sielojosi, jog lietuviai pa
sižymi tarpusavio piautynėmis ir 
ragino įvairiais būdais kelti balsą 
prieš Maskvą. Anot jo, labai 
efektingos yra Laisvės radijo (Radio 
Liberty) transliacijos, o Madrido ra
dijas klausytojų nepasiekia, todėl 
reikėtų jį panaikinti. Kudirka toliau 
pasisakė, jog važiavimas į Lietuvą 

gali būti naudingas, tik reikia tam 
pasiruošti, kad pamačius tikrąjį 
vaizdą; reikėtų bandyti ir 
organizuotą bendradarbiavimą.

Sevrukas skundėsi jam taikoma 
agresija, ir sakė, jog bandoma jį 
nunuodinti (plačiau nepaaiškino); jis 
sakėsi, suprantąs lietuvių reiškiamą 
nepasitikėjimą, nes jis - Sevrukas - 
yra marksistas, tačiau nemanęs, jog 
prieš jį bus imamasi žygių. Anot jo, 
pats svarbiausias išeivijos lietuvių 
tikslas yra skelbti pasauliui apie 
Lietuvos okupaciją, o pats reikš
mingiausias iki šiol atliktas darbas - 
Lietuvių enciklopedija. Sevrukas 
pabrėžė Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos svarbą, 
pastebėdamas, jog pati stipriausia 
srovė tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje 
yra katalikiškoji. Jis pasisakė re- 
miąs Helsinkio deklaraciją, nes ji 
grindžiama visuotine žmogaus teisių 
deklaracija, yra tik pradžia judėjimo 
didesnės laisvės kryptimi. 
Paklaustas ar jis tiki Lietuvos iš
laisvinimu, Sevrukas atsakęs, jog 
“tikėti labai sunku, bet ir netikėti 
negalima“.

paruošti balansą ir jį paskelbti. Ti
kiuos, kad T.F. Įgaliotiniai tai pada
rys nedelsiant, prisiųsdami 
reikalingą informaciją 
T.F.iždininkui A. Kramiliui, 83 
Queen St., Canley Vale, N.S.W.2166

A.Kramilius 
Tautos Fondo iždininkas 

Australijoje.
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Kiti apie mus *
Gyvenimas Lietuvoje

Paryžiuje išeinąs lenkų kalba mė- 
nesinis žurnalas
“Kultura“sausio-vasario 
(Nr.1/340-2/341) laidoje, skyriuje 
“Lietuviškoji Kronika“, paskelbė 
ilgoką E. ZagielFio straipsnį apie 
dabartinę Lietuvą.

Straipsnis pradedamas žemaitiš-' 
ku posakiu -“Kas bus, kas nebus, že
maitis nepražus“. Tai rodo pasiry
žimą ištverti, išlaikyti savo tautinę 
ir kultūrinę tapatybę.

Turistų judėjimas tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, o taip pat giminių lan

kymas, yra apsunkintas ir ribotas.
Gyvenimo sąlygų paveikti, žmonės į 
tai žiūri su įprastu cinizmu - juk ne 
tiek rūpi aplankyti gimines kitoje 
pusėj, kiek uždirbti prašmugeliavus 
prekes per sieną. Aukso ir 
bižuterijos kainos Lietuvoje yra 
žymiai pigesnės ir apsimoka vežti 
Lenkijon. Sovietų gaminiai yra 
menkiausios kokybės ir pasirinkimo 
jokio. Kas nori padoriau apsirengti, 
stengiasi nuvažiuoti į satelitines 
respublikas. Batai ir vaistai - iš 
Vengrijos, namų apyvokos prekės - 
iš Rytų Vokietijos, ir t.t.Kai žmogus 
grįžta iš užsienio, jo neklausia kas 
nauja politikoje, o tik ką ten galima 
pigiau nusipirkti? Taigi, vizų gavi
mas yra laikomas tam tikru atpildu, 
ir jos duodamos savo žmonėms, kad 
ir nepartiečiams, bet tokiems kom
binatoriams, kurie patys uždirbdami 
duos ir uždirbti tiems, kurie parems 
jų pastangas gauti vizą, arba ją iš
duos.

“Blat“ - neišverčiamas rusų žodis - 
kurio prasmę autorius aiškina kaip 
“rankarąnkąpl^uji^^ydlilLtai^s- 
ta, sudarydamas naujai kylančią 
kombinatoritj klasę, kuri gyvena la
biau pasiturinčiai, negu gyventojų 
vidurkis. Lietuviai geria šiandien 
daug daugiau, negu prieš karą, bet 
vis dar daug mažiau už rusus. 
Partijai priklausymas 
nesmerkiamas, nes esą geriau, kad 
joje balsą turėtų lietuvis, o ne 
rusas. Tais pačiais sumetimais ver
žimasis į mokslą yra nepaprastai di
delis. ~-

Vienos inteligentų šeimos metinio 
uždarbio vidurkis yra 3 tūkstančiai 
rublių, dažniausiai yrą du dirbantie
ji. Tokios šeimos bute paprastai 
rasi: televizorių, radiją, magnetofo
ną, šaldytuvą, skalbimo mašiną, ir 
baldus. Valgomais produktais aprū
pinimas 1975 metų rudenį buvęs 
kiek geresnis negu Lenkijoje, bet 
kitomis prekėmis - žymiai blogesnis. 
Prekybos organizacija dar netobu- 
lesnė negu Lenkijoje -neprodukty
vus laiko gaišinimas ir pasirinkti te
gali tarp blogos ir dar blogesnės 
prekių rūšies. Skaitmenimis 
palyginti su Vakarais to bendrai 
žemo gyvenimo standarto negalima, 
nes butai, kuras, elektra, paprasta 
duona yra labai pigūs, o mokslas 
neapmokamas.Užtat kitos prekės 
labai brangios. Palyginimas: vieno 
asmens maistui metams minimumas 
yra 500 rublių. Ir prie tokių uždar
bių bei kainų kombinatoriai statosi 
vienos šeimos namelius, perkasi au
tomobilius už 5000 rublių ir daugiau. 
Girdėt, kad Kaunas procentaliai turi 
daugiausiai privačių automobilių 
visoje Sovietų Sąjungoje. Prisideda 

ir iš užsienio gaunami siuntiniai ir 
didesnė negu Rusijoje darbo 
produkcija Pabaltijo kraštuose.

Sistema, kur darbo produktyvu
mas, o ypač kokybė, nėra atlygina
mi, neskatina sąžiningumo ir verčia 
dirbti bet kaip, nesirūpinant darbo 
kokybe.Rusai ir kitos tautos jau į tą 
įsitraukė. Baltai, dar senu papročiu 
dirba sąžiningiau: ūkininkai savo 
pushektariniuose sklypeliuose 
ūkininkauja sumaniai. Be to, vėliau 
sukurtoji pramonė, yra moderifiš- ,

viskas sumaišyta, bet privincijoje 
kartais pasitaiko tikrių rusiškų 
getto.

Televizijos programos pusiau 
rusiškos. Mokslo konferencijose 
vartojamos dvi kalbos, bet lietuvių 
tekstai verčiami į rusų kalbą, tuo 
tarpu kai rusiškieji ne - visi turi su
prasti.

Lietuviai tuo tarpu nemato raus
vų perspektyvų ateičiai, o ‘dabartis 
irgi nėra linksma, tad akis kreipia į 
praeitį.Palaiko senus papročius, 
tradicijas, o taip pat - pavėluotai - 
rūpinasi apsaugoti praeities 
paminklus ir neužterštą gamtą.

Į praeitį atsigręžę, lietuviai sten
giasi pritaikyti ją prie 
dabarties.Lietuva, ypač Žemaitija, 
garsėjo savo prie kryžkelių medi
niais kryžiais ir koplytėlėmis, daž
niausiai su Rūpintojėliu. Stulpai 
liko, tik be Rūpintojėlių. Ant stulpų, 
papuoštų tradiciniais motyvais, ma
tosi arba kelrodžiai, arba kolchozų - 
Lenino ir Raudonosios Armijos - 
vardai. Meno ir kultūros gyvenime 
Lietuvoje yra būtina atiduot duoklę 
partijai ir oficialiai propagandai. 
Televizijos programos tai daro 
šimtu procentų: valandų valandomis 
reikia klausyti - ar praleisti pro au- 
sis-apie melžėjų ar kitokių brigadų 
triumfus.
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nesnė. O gal ir sovietų valdžia, 
norėdama prisigerinti tiems nenuo
ramoms lietuviams, kurie siunčia 
protestus Jungtinėms Tautoms ir 
turi daugiau kontaktų su užsieniais 
per savo emigraciją, suteikia jiems 
“mažą stabiliškumą“ ūkio srityje?

Paradoksas, kad valstybėje, kuri 
susikūrė tarptautinio proletariato 
solidarumo obalsiu, susidarė sąlygos

nacionalizmui. Lietuviai sukandę 
dantis, solidariai ir atkakliai kovoja 
su rusifikacija ir kolonizacija. 
Nemaža kunigų yra 
“perkandę“Marksizmą-Leninizmą, o 
lietuviai darbininkai naudoja kovos 
metodus, per pusę šimtmečio išto
bulintus Sovietų Sąjungoje. Rusui 
sudaromos sąlygos papildyti kokią 
nors malversaciją ar padaryti kokį 
“išdavikišką“ pareiškimą - po to 
seka skundas ant ruso. Liudininkų 
niekuomet netrūksta. Jis išlekia iš 
savo vietos, kurią užims arba naujai 
atsiųstas rusas, arba lietuvis. Kaip 
žinoma, daugiausiai rusų yra Vilniu
je, mažiau Kaune ir provincijoje. 
Bet yra naujų pramonės 
gyvenviečių, statytų kvalifikuotų 
rusų darbininkų, kurie pradžioj sta
to, o paskui papildo tų įmonių 
kadrus ir taip sudaro rusiškąsias sa
las. Alytuje esą ištisi rusiški kvar
talai. Tarptautiniame Vilniuje

PERBRANGIOS AMBICIJOS

Jau seniai dejuojama, kad Aust
ralijoje leidžiami abu lietuvių lai
kraščiai sunkiai materialiai verčiasi. 
Pabrangus pašto tarifuijų finansinė 
padėtis dar labiau pablogėjo.
Šių sunkumų spaudžiami jie abu - 
Mūsų Pastogė ir Tėviškės Aidai, 
tarsi susitarę, šaukiasi laikraščio 
skaitytojų paramos. Paramos reika
lingumas aiškinamas tuo, kad M.P. 
adresatams persiuntimas paštu 
kaštuoja virš šimto dolerių savaitei, 
o Tėv. Aidų persiuntimas vienam

KODĖL DAUG BEDARBIŲ?
„Daily Telegraph“ (10. 3. 76) išspausdi

no tokį P. Richardsono laišką.
„Mano automobilis yra itališkas, rūkau 

amerikonišką tabaką ir nešioju šveicariš
ką laikrodį. Taip jau visada buvo. Bet da
bar krautuvėse man siūlo lenkiškus ba
tus, kinietišką portfelį, Fonmozoje gamin
tą magnetofono aparatą, prancūziškus 
marškinius, „britišką“ foto aparatą, paga
mintą Vokietijoje. Smulkiau savo pirki
nius apžiūrėjęs .pastebiu, kad mano filmų 
.prožektorius gamintas Japonijoje, kakla
raištis Italijoje, fotografijos albumai Da
nijoje ' ir Norvegijoje. Rašomoji mašinėlė 
atkeilavusi iš Šveicarijos, pypkė iš Čeko
slovakijos, akiniai iš Prancūzijos, o laik
raštis atspausdintas Belgijoje.

Mano valgių sąraše salierai atvežti iš 
Izraelio, pomidorai iš Vengrijos, sriubos 
iš Šveicarijos, medus iš Tasmanijos.

Ar reikia stebėtis, kad mūsų krašte yra 
pusantro milijono bedarbių?“

♦♦♦
Švenčiant Amerikos 200 metų ne

priklausomo gyvenimo sukaktį į 
Australija buvo atvykęs JAV 
vice-prezidentas. Rockefeller su 
žmona ir dalyvavo čia rengiamose 
minėjimo iškilmėse ir 
parengimuose. Viešose manifesta
cijose pasireiškė ir antiamerikie- 
tiškų iššokimų.

Liudas Barkus

prenumeratoriui kaštuoja virš 
keturių dolerių metams. Kadangi 
per metus išleidžiama 50 laikraščio 
numerių, tai M.P. persiuntimas 
kaštuoja virš 5000 dol. metams, o 
T.A.,daleidžiant, kad jų siunčiama 
per savaitę 1,200 egz., kaštuoja 
4,800 dol. metams. Tad vien tik lai
kraščių persiuntimo išlaidoms 
padengti abu laikraščiai per metus 
sumoka paštui 10.000 dol.

Daleidžiant", kad abu savaitraščiai 
vienodo tiražo, jie per metus gauna 
31,200dol.už prenumetatą. Tad vien 
tik laikraščių persiuntimo išlaidoms 
padengti išleidžiama beveik vienas 
trečdalis gautos prenumeratos pini- 
gų.Iš likusių 21,200 dol. dviejų lai
kraščių padengti redakcijos, 
administracijos ir spaustuvės išlai
das be papildomų aukų neįmanoma. 
Todėl ir kyla klausimas kaip ilgai iš 
papildomų aukų du lietuvių laikraš
čiai Australijoje gali išsilaikyti ir ar 
trejetui tūkstančių lietuviškų šeimų, 
imant tai geriausiu atveju, reikalin
gi Australijoje du lietuviški laikraš
čiai.

Kiekvienas taurus, rimtai 
galvojąs, neturįs ambicinių gundy
mų mūsosios bendruomenės narys 
pasakys, kad mums Australijoje už
tenka vieno rimto, nuosaikios min
ties apimančios visus mūsų 
bendruomenės gyvenimo aspektus, 
sumaniai redaguojamo savaitraščio. 
Tokia mintis jau seniai keliama, bet 
niekas nesiima iniciatyvos ją įvyk
dyti. Priešingai, padejavus 
pradedama net guostis, kad abu lai
kraščiai puikiai atlieka jiems skirtą 
uždavinį, padėdami bendruomenėje 
išlaikyti sveiką lygsvarą. O jeigu 
tautiečiai juos skaito ir moka prašo
mą prenumeratos mokestį, tai nesą 
reikalo aliarmuoti dėl jų ateities.

Taip galvojant, galima be rūpes
čių laukti kol mūsų prenumeratos į- 
mokėjimai dėl natūralių priežasčių 
ir dėl pensijon išėjusių senų prenu- 
merątorių sumažės iki minimumo, 
kad nepakaks lėšų sumokėti net už 
laikraščių persiuntimą: tada ir mūsų 
ambicijos leisti Australijoje du lai-

Vietoje kryžių ir koplytstulpių 
šiandie Lietuvos pakelėse statomi 
panašūs keliarodžiai arba vietovių 
pavadininmai

kraščius be triukšmo baigsis. Tačiau 
tokio likimo nei laikraščių leidėjai, 
nei jų skaitytojai savajai spaudai 
tikrai turbūt nelinki. Dėl to ir 
turime ieškoti išeičių, kad neįvyktų 
tokia padėtis.

Būtų neprasminga, užimant 
laikraštyje vietą, kartoti tuos pačius 
motyvus dėl* abiejų laikraščių 
sujungimo, kurių mūsų spaudoje jau 
apsčiai buvo. Šiuo reikalu nuoseklų 
pasisakymą užinteresuotieji dar gali 
paskaityti p.m. Mūsų Pastogės Nr. 
40 straipsnyje: “Jungtis ar 
nesijungti“. Tačiau geriausi 
sumanymai liks užmiršti, jeigu 
niekas nesiims jų įgyvendinti. 
Tikėtis, kad šį darbą atliks ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimas, mano 
supratimu, yra beviltiška. Tarybos 
suvažiavimas tik gerai paruoštą lai
kraščių sujungimo planą gali 
peržiūtėti ir jį patvirtinti, o neruošti 
tokio plano detales, nes to daryti 
neleidžia suvažiavimo darbo 
sąlygos.

Vieno lietuvių laikraščio Austra
lijoje leidimo mintį aiškinti ir gerai 
aptarus įgyvendinti turi imtis 
iniciatyvos ALB Krašto Valdyba su 
Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos Valdyba. Abi minėtos 
valdybos paruošusios šiuo reikalu 
savus projektus suderinę, turėtų 
sukviesti abejų valdybų, jų kontro
lės komisijų ir Mūsų Pastogės bei 
Tėviškės Aidų redaktorius į bendrą 
posėdį ir jame priimti galutiną vieno 
laikraščio Australijoje leidimo nuta
rimą. Toks nutarimas šiuo reikalu 
būtų pakankamas ir įgyvendintinas.

Šio sprendimo įgyvendinimą ati
dėliodami, arba jį spręsti vengdami 
darytumėm savai bendruomenei 
bereikalingą materialinę skriaudą, 
kuri jokiais realiais motyvais nepa-
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Namie ir
NAUJA VYTIES VALDYBA

Geelongo Lietuvių Sporto Klubo 
“VYTIS“visuotiniam susirinkime 
įvykusiam 1976 metais Kovo 14 
dieną, išrinkta nauja valdyba:

Pirm. - A. Adomėnas, vice-pirm. - 
P. Vaičekauskas, sėkret. A. 
Bungardaitė, kasin.L.Schrederytė, 
sporto vadovas A. Renkauskas

Kandidatais liko A. Jančiauskaitė,
* E. Kardas ir P.čerakavičienė.

Tame pačiame susirinkime buvu- 
' šiai Valdybai pasiūlius pakelti gar

bės nariais p. Česlovas Volotka ir p. 
Kajetonas Starinskas.

Visą korespondenciją siųsti 
sekretorės adresu: A. Bungardaitė, 
167 Victoria Street, North Geelong, 
Vic. 3215.

G.L.S.K.“Vyties“ Valdyba.

Gyvenimas
Lietuvoje
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Nors viešuose santykiuose, kaip
krautuvėse, autobusuose ir pan. 
viešpatauja nepaprastas 
mandagumas, santykiuose su gerais 
pažįstamais ir bičiuliais išliko senas 
lietuviškas nuoširdumas.

Bendras teatrų lygis yra žemas 
tiek režisorių, tiek ir aktorių vaidi
nimo atžvilgiu. Pasitaiko sumaningų 
dekoracijų, naujoviškų ir gero sko
nio. Aktorius yra valdininkas, gau
nąs pastovią algą, tad jis gali būti 
pašalintas už “herezijas“, bet ne už 
negabumą. Na, ir iš metų į metus 
atbūna savo valandas, nors jį jau 
nuo pirmos dienos reikėtų pavalyti 
nuo scenos. Mažiau kontroliuoja
muose provincijos teatruose kartais 
pasitaiko įdomesnių įvykių. Vienin
telis žymus režisierius Jurašas, 
kuris daug rūpesčių sudarė valdžiai, 
Solženicyno pavyzdžiu gavo leidimą 
-įsakymą išvažiuoti į užsienį.

Tapyboje viešpatauja 
socrealizmas. Viskas sustojo kaip 
prieš pusšimtį. Vakarų dvelkimai 
nepasiekia Rusijos, šiek tiek paliečia 
Pabaltijo kraštus. Tarptautinėje 
parodoje paveikslai iš dvylikos so
vietų respublikų nesiskyrė nuo išs
tatytųjų prieš keliasdešimt metų. 
Tik Pabaltijo respublikų - ypač estų 
ir latvių - buvo kiek naujoviškesni. 
Leninas ir Stalinas sulaikė meno pa
žangą, ir tai įpareigoja ir 
šiandien.Bet, spręsdamas įvairias 
problemas, Leninas niekad 
nepareškė savo nuomonės dėl puodų 
lipdymo. To dėka toje strityje nėra 
ideologinių pasisakymų... ir 
keramika Lietuvoje puikiai 
išsivystė.Keramika ir audeklų raštų 
projektai yra įvairūs, naujoviški ir 
skoningi.

Bendros tendencijos sudaro 
mažiau sąlygų individualinės kūry
bos pažangai, bet yra dėkingos an
sambliams. Nėra prasikišusių daili
ninkų arba muzikų-solistų, bet užtat 
yra geri simfoniniai vienetai, kame
riniai ar net vaikų orkestrai su kla
siškos muzikos repertuaru. Lietu
viška specialybė yra chorų 
dainavimas. Matyt, jau ir mokykla 
gerai paruošta, nes kai sodžiaus 
darbininkų grupė, grįždama iš darbo 
dainuoja, yra ko paklausyti. Atrasta 
daugybė senų liaudies dainų - loka
linių, apeiginių ir kt., ir repertuaras 
yra turtingas. Dainų šventėje Vil
niuje dainavo kartu keli šimtai susi
giedojusių chorų, viso apie 20 
tūkstančių dainininkų.Bet ir čia 
privaloma duoklė: reikia sudainuoti 
Siroką strana moja radnaja..“, tik po 
to sudainuojama “Lietuva 
mano...“Ir lenkai savo kukliuose pa
sirodymuose atiduoda duoklę 
numeriu “Leninas su mumis..“

svetur
SODYBA “ARAS“

Dailininko Leono Urbono parodos 
ir sodybos atidarymas balandžio 3-4 
d.d. praėjo labai sėkmingai. Per abi 
dienas lankytojų buvo gana gausiai 
ir ta proga parduota nemažai 
paveikslų. Visi svečiai apžiūrėję pa
rodą skyrė labai daug laiko ir dėme
sio pačiai dailininko sodybai, kuria 
visi gėrėjosi. Eilė svečių 
beviešėdami jaukioje aplinkoje ir 
šeimininko globoje išbuvo iki sekan
čio ryto prie sukurtų laužų gražiai 
padalyvaudami ir bedainuodami lie
tuviškas ir kitokias dainas.

Kitj svečiai atvyko prisikrovę sa
vų gėrybių ir vyko gražios vaišės. 
Milda ir Vytas Karpavičiai surengė 
tokj iškilmingą stalą ant vejos, ir 
garbės svečiu pasikvietė patį sody
bos šeimininką. Ačiū Mildai ir Vytui!

Labiausiai nuskriausti ir suvaržy
ti yra skulptoriai. Jiems yra 
primestas ne tiktai stilius, bet ir te
ma ir šablonas. Privaloma 
dažniausiai stamboko vyriškio 
figūra su iškelta ranka, dažniausiai 
suspaustu kumščiu. Leningrade, šio
miesto gynimui atminti, kiekviena 
figūra laiko ar kulkosvaidį ar revol
verį, bet ir čia paliekamas iškeltas 
kumštis. Sovietų Sąjungoje pagal 
šabloną Leninas visuomet žiūri 
kairėn, o Vilniuje, nežinia kodėl, de
šinėn. Kaune ant paminklų vis dar 
pakeltos rankos, bet jau be kumščio; 
pasitaiko ir ant papėdės sėdinčių 
susirūpinusių moterėlių ir kitų lie
tuviams įprasto melancholiškai 
švelnaus stiliaus apraiškų. Ta hero- 
iškai iškelta ranka įsako skulptūros 
menui užakcentuoti priverstinį “op- ___ 
timizmą“. Ir kalbėtojai turi kartas * 
nuo karto heroiškai iškelti ranką.

Sovietų taktika postalininiame 
laikotarpyje evoliucionavo.
Lietuviai, kuriems pasisekė patekti 
užsienin, pasakoja, kad vietoj anks
tyvesnio šaudymo į demonstrantų 
minią, laikomasi atsargesnių 
priemonių. Kraštutiniais atvejais 
vartojamos lazdos ir buožės. Dabar 
vengiama areštuoti masinių demon
stracijų metu - jos kantriai 
stebimos, or areštai seka vėliau ir 
palaipsniui.

Po garsios Chruščevo kalbos buvo
paleista nemažas skaičius 
ištremtųjų, jų tarpe lietuvių. Šie 
sėjo pasipriešinimo dvasią jau nebe 
tarp senųjų ir suterorizuotų žmonių, 
bet jaunime. Kilo skaitlingi jaunimo 
rateliai, užmegzti ryšiai su latviais ir 
estais studentais.Nepaisant
persekiojimų, tie rateliai laikėsi me
tus, mirdami ir vėl atgimdami. 
Areštuotieji yra apklausinėjami, te
rorizuojami, kartais palenkiami į 
bendradarbiavimą su KGB; įtaria
mieji asmenys yra nuolat sekami, iki 
visai paluš ir nusiramins. Yra tai 
naujas profilaktikos metodas. Nors 
vis yra naujų areštų, Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika išeina ir 
praneša apie naujus suėmimus 
kunigų, “nusikaltusių“ vaikų 
paruošimu pirmai išpažinčiai, arba, 
“Archipelag Gulag“ vertėjų į lietu
vių kalbą. (ELTA)

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 725408. Veikia 24 valandas per parą.

Prie šio stalo buvo svarstomas ir 
vardas sodybai. Visiems sutariant 
sodybai duotas “Aro“ vardas ir ta 
proga krikšto ženklan pakeltas tos
tas.

Pirmasis atvykęs į sodybą V. 
Jaras įsigijo net tris paveikslus. Kai 
kurie pirko po du. Pirmą kartą į 
dailininko sodybą atsilankė ir L. 
Urbono kolegos E.Kubbos ir H. 
Šalkauskas.

Paroda ir sodyba visiems atvira 
iki Velykų. Velykų pirmą dieną, ba
landžio 18 d., numatomas iškilmin
gesnis parodos uždarymas. Diena ir= 
gi neeilinė - Velykos ir dailininko 
gimtadienio išvakarės.

Sodyba, paroda ir šeimininko 
širdis atvira visiems. Sodyba 
“ARAS“ Hot 8, Allambie Rd. 
Mittagong

ADOMUI LAUKAIČIUI 50 METŲ.

Nors ir pavėluotai prisimename 
savo skaitytojo ir “Mūsų Pastogės“ 
garbės prenumeratoriaus 50 metų 
sukaktį, kurią jis atšventė pereitų 
metų lapkričio 22 d. Dar Kaune 
būdamas lankė technikos mokyklą 
ir kaip sąmoningas lietuvis jaunuolis 
įstojo į Vietinę Rinktinę, kurią 
vokiečių naciams brutaliai 
likvidavus atsidūrė Vokietijoje.

Adomas Laukaitis

TOKIOS TOKELĖS
KAS KALTAS?

Adelaidės priemiesty viena moteris 
piovė savo namo priekyje žolę, bet 
palikus įjungtą mašinėlę pati labai 
trumpam nuskubėjo į vidų. Pievelė 
buvo gerokai palinkusi į gatvės pusę 
ir, matyti, nebuvo daržo tvorelės. 
Mašinėlė pradėjo judėti, įsismagino 
ir pervažiavus gatvės briauną lei
dosi gatve į pakalnę. Atvažiuodamas 
iš priekio motoristas ją pastebėjęs, 
iššoko iš savo mašinos ir mašinėlę 
stengėsi sustabdyti. Bet kai atsisu
ko atgalios, jo paties mašina visu 
greičiu ritosi atgal į pakalnę ir 
iškrypusi iš gatvės dideliu smarku
mu atsimušė į dar neseniai baigtą 
namą. Namas labai sužalotas - 
sukrito stogas ir padaryta daug 
nuostolių.

‘Meškinas* “Aro“Sodybos sargyboje

1949 m. atvyko į Australiją ir Bris- 
banėje įsijungė į lietuvišką aktyvą: 
suorganizavo tautinių šokių grupę, 
uoliai reiškėsi lietuvių visuomeni
nėje veikloje. Atvykęs 1952 m. į 
Sydney čia pastoviai įsikuria, yra 
vienas iš “Dainos“ choro organiza
torių, nuolat ir aktyviai dalyvauja 
bendruomenės visuomeninėje veik
loje ir ypač ramonėnuose. Savo 
vaikus Adomas Laukaitis išaugino 
sąmoningais lietuviais.

Dar Lietuvoje būdamas priklausė 
Jūros Skautams, domėjosi aviacija 
ir lankė sklandymo mokyklą Kaune.

Adomą Laukaitį sutinkame 
Sydnejuje kiekviename lietuvių pa
rengime, susirinkimuose. Jis yra di
delis lietuviškos spaudos bičiulis ir 
rėmėjas, pats pirmasis “Mūsų 
Pastogės“ Garbės prenumeratorius. 
Šia proga Adomui linkime šviesaus 
ir turiningo gyvenimo. .

Kalbėdamas apie Europos padėtį 
,santyky su Sov. Sąjunga, 
ištremtasis, rusų rašytojas A. 
Solženicinas pareiškė, kad britų vi
suomenė gyvena savęs apgaudinė 
jimu ir iliuzijom: britai praradę savo 
charakterį ir šiandieniniame pasau
lyje Britanijos padėtis mažiau reik
šminga, negu Romanijos ar Ugan
dos.

♦♦♦

Maskvoje šimtamečiams dalinami 
amžiaus pagerbimo ženklai. Jų 
tarpe ir vienas lietuvis. Seniausieji: 
ukrainietis 105 metų, gruzinas 110 
metų ir lietuvis 115 metų. 
Laikraščio reporteris klausinėja 
kaip ir ar sunkiai jie jaučia senatvę? 
Ukrainietis:

- Taip. Jaučiu. Pirmiau būdavo 
rugius vežant nė nestabtelėjūs ark
liams užmėtydavau grūdų maišus į
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vežimą. Dabar jau ant kupros turiu 
nešti ir vežimą, sustabdyti.
Gruzinas:

- Jaučiu, jaučiu ir aš senatvę. 
Jaunas būdamas ant zovada lekian
čio arklio užšokdavau, o dabar jau 
prie kelmo turiu prisivesti ir tai dar 
kartais iš sykio neužšoku.
Lietuvis:

- Jaučiu ir aš, kurgi nejausi. Turiu 
kaime panelę ir šeštadieniais pas ją 
nueinu. Praeitą savaitę nuėjau, o ji 
šoko bartis: - Ką, tu, sako, užmiršai, 
kad tik trečiadienis? Juk prieš tris 
dienas buvai. - Matote, atmintis 
mano sušlubavo.
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MENO FESTIVALIAI ADELAIDĖJE

Atvykę į šį kraštą stebėdavomės, 
kad australiška visuomenė labai 
sumaterialėjusi ir mažai kreipia dė
mesio į savo dvasinį gyvenimą.Vi
sokių meno šakų kulty.vavimas 
atrodė gana atsilikęs palyginus su 
Vakarų Europos ar Lietuvos stan
dartais. Iš tiesų, gal tai ir buvo arti 
tiesos tokia Australijos 
charakteristika prieš dvejetą 
dešimtmečių, bet ne dabar. Jau se
nokai stebime australų pastangas 
kultūrinėje srityje ir gėrimės aki
vaizdžiu progresu.

Tiesa, ir dabar, pastačius 
garsiuosius Operos rūmus Sydneju- 
je ir panašios apimties Festivalio 
teatrą Adelaidėje vis dar nė vienas 
Australijos didmiesčių neturi pasto
vaus operinio ansamblio.

Didelis posūkis visų menų 
ugdyme ir propagavime padarytas 
daugiau kaip prieš dešimt metų 
Adelaidėje kas antri metai rengiant 
vadinamuosius Meno Festivalius. 
Kodėl šiem festivaliams pasirinkta 
Adelaide, o ne kuris kitas Australi
jos didmiestis, neaišku. Viena iš 
priežasčių galėtų būti, kad Adelai
dėje yra nemaža šviesuomenės ir 
intelektualų, besidominčių menu ir

-------------------------------------------------- — asasesasasaszsasasasasasasasasasasasas

Velykų
- stalui

Vengriškas raugintų kopūstų 
ir kiaulienos gulyašas

2 svarai kopūstų, 
IVz puoduko vandens,

1 lauro lapelis,
% šaukštelio baltų pipirų,

1 šaukštelis kmynų (caraway 
seeds)’; ■. -ware -

1 šaukštelis cukraus, "
1 didelis svogūnas,
2 šaukštai taukų,
1 šaukštas paprikos, 

1% svaro nedideliais gabalais su
pjaustytos neriebios kiaulienos,

1 puodukas grietinės.
Nuspaustus kopūstus su vandeniu 

ir sekančiais 4 produktais pavirinti 
apie 45 min. Keptuvėje pakepinti svo
gūną taukuose, įdėti paprikos milte
lių, kiaulieną ir vartant ją apkepinti 
iš visų pusių, kelioliką minučių. Pri
dėti kopūstus, permaišius uždengti ir 
troškinti apie 1 valandą ant lengvos 
ugnies. Jei perdaug išsiūtų, pridėti 
kiek vandens ar buljono. Prieš duo
dant į stalą, įmaišyti grietinę ir pa
kaitinti. Duoti su virtom bulvėm.

Kapota silkė
3 išmirkytos pieninės silkės, išvaly

tos nuo kaulų ir odos;
1 vidutinio didumo svogūnas, suka

potas ir alyvoj pakepintas;
1 k’etai virtas kiaušinis;
1 vidutinio didumo saldžiarūkštis 

obuolys;
1 baltos duonos riekutė, acte pa

mirkyta;
34 šaukšteliai cukraus;

1 šaukštas alyvos.
Cukrus ir alyva dedasi pagal skonį. 

Kapoti silkę ant lentos. Ją susmulki
nus, dėti paeiliui kitus 4 produktus, 
kol bus viskas smulkiai sukapota. įdė
jus į dubinėlį, pridėti cukrų ir alyvą. 
Gerai išmaišius, dėti ant pailgos lėkš
tės, padarant silkių formą. Tinkamai 
paruošus, tinka ir bufeto stalui.

Kepta veršiena
Proporcija
% svaro plonai pjaustytos veršienos 

mėsos (šlaunies),
1 citrinos žievė, tarkuota,
2 citrinų sunka,
1 kiaušinis,
1 puodukas duonos trupinėlių,

Vi puoduko miltų,
% šaukštuko druskos,

truputį maltų pipirų,
4 šaukštai sviesto arba margarino. 

Darbas
Supjaustyti veršieną plonais Vt in- 

čio storio gabaliukais ir gerai išmušti. 
Sudėti mėsą į lėkštą indą, pabarstyti 
citrinos žievute ir užpilti citrinos sun
ką. Pavartyti mėsą gan dažnai, kad 
vienodai prisisunktų citrinos skonio. 
Palikti sunkoje 1 valandą.

Išplakti kiaušinį; duonos trupinė
lius, miltus, druską ir pipirus sumai
šyti kartu. Pavolioti mėsą plaktame

Rašo Br. Straukas

susirūpinusių išbudinti australų 
visuomenę iš materialistinio letargo 
ir ugdyti jų meninį skonį bei huma
nistinę pasaulėjautą. Be to, 
Adelaide yra gražiai urbanistiškai 
išplanuotas švarus miestas su 
plačiais žaliaisiais plotais ir dar 
nedusinamas oro taršos. Miesto 

- geografinė padėtistaip pat gana pa
traukli: iš vienos pusės toli 
nusidriekią švarūs paplūdimiai, o iš 
kitos pavaizdžios ir civilizacijos 
beveik nesužalotos kalvos.Prisisoti- 
nus menu yra kur ir akims pasiga
nyti, ir išvargusį kūną atgaivinti. 
Šiems meniškiems rėmams tinka ir 
meninis turinys - Meno Festivaliai.

Meno festivalių rengimas yra 
grynai privati iniciatyva. Organiza
cinį komitetą sudaro žymiausi mies
to ir visuomenės meno atstovai.Jį 
finansiniai remia ne tik pavieniai 
asmenys, bet ir beveik visi Adelai
dės prekybininkai ir pramoninkai 
sudedami gana imponuojančias 
sumas, nes už parduotus į parengi
mus bilietus, nors jie ir nėra pigūs, 
neįmanoma suvesti galų su galais. 
Didžiausią išlaidų poziciją sudaro 
patalpų nuoma ir honorarai bei ke
lionių išlaidos programos dalyviams.

kiaušiny, tada trupinėliuose ir sudėti 
mėsos gabaliukus ant vaškinio popie
riaus, kad apdžiūtų (30 min.). Ištir
pinti sviestą keptuvėj ir apkepinti iki 
paruduos, verčiant tik vieną kartą. 
4 porcijos.

Veršienos, agurko ir bulvių 
vinegretas

Vz puoduko majonezo,
Vz puoduko grietinės,

1 šaukštelis “Worcestershire sau
ce”, '

2 puodukai virtos, šaltos veršienos,
1 puodukas agurko,

Vz puoduko rūgštaus obuolio,
2 puodukai bulvių,

Vz puoduko rauginto agurko.
Majonezą su grietine ir “Worcester

shire” sosu suplakti ir užpilti 
ant kvadratėliais supjaustytų mėsos 
ir daržovių. Atsargiai išmaišyti. Prieš 
duodant į stalą, gerai atšaldyti.

Atlikėjais kviečiami iš viso 
pasaulio žymūs muzikos ir kitų 
meno šakų atstovai ir net ištisi meno 
kolektyvai: simfoniniai orkestrai, 
chorai, teatro trupės ir t.t. Nė 
vienas iš jų nesutiktų vykti į tolimą 
užjūrį, jei nebūtų apmokėtos kelio
nės išlaidos ir prie to sutartas hono
raras. Tad Festivalis yra ne tik 
žymus meninis įvykis, bet ir 
stambus - finansinis 
užsiangažavimas, reikalaująs finan
sinės nuovokos ir kruopštaus aps
kaičiavimo.

Tokio meno festivalio surengimas 
kaip tik ir įvyko šiais metais, ir kaip 
įprasta prasidėjo kovo antroje 
pusėje ir baigėsi pabaigoje.

Kad šis neeilinis įvykis neliktų vi
suomenės nepastebėtas, be visokių 
iš anksto garsinimų spaudoje mies
tas išpuošiamas įvairiausiomis mar- 
gaspalvėmis vėliavomis, 
trasparentais, plakatais.

Vakarais miesto centrą užplūsta 
minios žmonių, besiveržiančių į 
parengimų sales. Didžioji publikos 
dalis vakariniais aprėdais, 
iškilmingai nusiteikusi, bet 
netrūksta ir liberališko jaunimo, ne
sivaržančio ilgų suknių bei brangių 
kailių maišty pasirodyti su lopytais 
“džyns“ ir su suomišku peiliu prie
diržo. Bet ir iš jų veidų spinduliuoja 
ta pati šventiška rimtis, ir iškilmin
gumas. Visi veržiasi prie to paties 
katilo ir sotinasi tuo pačiu dvasiniu 
daviniu. Vargas, jei laiku' nesusi- 
griebsi ir nepasirūpinsi bilietu į do
minuojantį parengimą.Į geresnius 
parengimus bilietai būna išparduoti 
gerokai prieš festivalio atidarymą.

Neįmanoma trumpam rašiny 
aprėpti festivalio apimties ir paren- 
girnų įvairovės. Jų tiek daug ir visi 
skirtingi! Taip pat visiškai neįma
noma jų visų aplankyti, tačiau yra 
plati galimybė pasirinkti, kas kuo 
labiausiai domisi.

Vis tik patekti į oficialią festivalio 
programą nėra jau taip lengva. 
Vykdoma rūpestinga ir kruopšti 
atranka prisibijant, kad programoje 
nepatektų pigus balaganizmas. 
Tačiau šiame dvasios pakilime ir 
publikos antplūdyje neišvengiamas 
ir tariamasis menas. Vakarais 
dažnai pastebėsi aikščių 
pakraščiuose ir net Festivalio teatro 
prieangiuose bei kolonadų 
pavėsiuose bevaidinančias vietines
jaunimo teatrines grupes su nere
gėtu apdaru ir grimu. Nuotaikos pa
gauti šie entuziastai sąžiningai atpi
la savo “dramas“ ar “komedijas“ 
(kas gi supras jų psichadelišką 
turinį) visai nesidomėdami, ar pra
einanti minia domisi jų menu, ar ne.

Festivalio programos 
paįvairinimui rengėjai kiekvieną 
kartą rengia ir etninių grupių pasi
rodymus: tautinius šokius ir chorus. 
Šie parengimai beveik nieko nekai
nuoja, o vietinę publiką patraukia.

Pereitą savaitę Sydneyaus lie-
tuvių klubo šachmatininkai 
svečiavosi pas ukrainiečius ir sužai
dė draugiškas varžybas. Kiekviena 
komanda išstatė po dešimt žaidėjų. 
Lietuviai laimėjo 5Vz prieš ukrai
niečių 4Vz taško santykiu. Po žaidy
nių įvyko bendra vakarienė.

♦♦♦
Šių metų tarpklubinėse šachmatų 

varžybose Sydnejaus lietuvių klubą 
atstovaus net trys komandos.

***
V. Patašius jau iš eilės trečius 

metus laimėjo Sydnejaus lietuvių 
klubo šachmatų čempiono vardą.

♦♦♦ \
Dr. I. Venclovas - šachmatų klubo 

pirmininkas šiuo metu atostogauja 
Canberroje ir žada dalyvauti sosti
nės metiniame šachmatų turnyre.

J. Baikovas, vienas iš pirmųjų 
Sydnejaus lietuvių sporto 
darbuotojų, šiuo metu išrinktas 
žinomo St. George šachmatų klubo 
pirmininku. Jurgis negali susilyginti 
su čempionais, bet kaip organizato
rius yra nepamainomas.

***
J. Karpavičius skundžiasi, kad 

taxi biznis nelabai derinasi su šach
matais. Jis nuo pat šachmatų klubo 
įsisteigimo eina kasininko pareigas.

♦**
A. Giniūnas atstovauja lietuvių 

klubą N.S.W. šachmatų sąjungoje.

J. Dambrauskas šiais metais grįž- 
ta žaisti turnyruosfe už'tietuviųidU- 
bą. Juozas keletą metų darbavosi 
Bankstown australų šachmatų klubo 
valdyboje ir žaidė už jų klubą.

***
J. Kapočius jau visiškai pasveiko 

ir atsisveikino su savo lazda. Nese
niai atšventė savo gimtadienį, tik 
nežinia kelintą.

J. Maščinskas po gastrolių 
Melbourne sugrįžo į Sydney, bet 
nerodo noro jungtis į šachmatų 
žaidynes. Gaila. Juozas yra laimėjęs 
prieš geriausius N.S.W. šachmati
ninkus.

*♦* MOs

V. Šneideris pagaliau atsikratė 
pamaininio darbo ir dabar pastoviai 
įsijungė į šachmatų veiklą.

Beveik kiekviename festivalyje 
kviečiami dalyvauti ir lietuviai. 
“Žilvino“ šokėjai šoka kiekviename 
festivaly. Anksčiau pasirodydavo ir 
choras “Lithuania“. Prieš keletą
metų pasirodė festivalio programoje 
ir mūsų iškilieji solistai D. Stankai- 
tytė ir S. Baras.

Šia trumpa apžvalga norėjau bent 
prabėgom painformuoti kitur gyve
nančius lietuvius ir paskatinti šiais 
meno festivaliais Adelaidėje 
daugiau susidomėti. Iš tiesų, tai 
aukštos meninės vertės parengimai, 
atliekami vienoje vietoje ir palygi
namai per trumpą laiką. Tad 
geriausia proga prasmingai praleisti 
atostogas saulėtoje Adelaidėje ir 
dvasiniai atsigaivinti. Kovo antroji 
pusė yra pati maloniausia klimatiniu 
atžvilgiu: šiltos, saulėtos dienos ir 
vėsios maktys.

Adelaidėje netrūksta gerų užeigų 
sočiai pasimaitinti, o Barossa Valley 
vynai ir vyninės garsios ir už Aust
ralijos ribų.

Sekantis Meno Festivalis 
Adelaidėje įvyks 1978 m.'kovo įpėn.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
□30UBNE

ATŽALOS GASTROLĖ 
MELBOURNE.

i :4

Kovo 28 d. Sydnejaus “Atžalos“ 
teatras vaidino melburniškiams V. 
Alanto komediją “Šiapus 
Uždangos“. Sekančią dieną per 
lietuvių radio valandėlę buvo per
duotas toks Atžalos įvertinimas:

“Vakar Sydnejaus lietuvių teatras 
“Atžala“ gastroliavo Melbourne su V. 
Alanto komedija “Šiapus 
Uždangos“.

Reikia džiaugtis, kad pagaliau ga
vome progos pamatyti gerai pasta
tytą ir pilnai aktorių pajėgoms ati
tinkamą vaidinimą.

Daug kartų Melbourne teko 
kentėti žiūrint į savas ar importuo
tas tragiškas dramas, kuriose artis
tai, nesusiderinę su veikalo charak
teriais tąso dialogus ar dar blogiau - 
monologus ir publiką kankina 
negailestingai bandydami iššokti 
virš jėgų.

Gi Sydnejaus teatras “Atžala“, 
nepretenduodamas į teatrines 
viršūnes, atrado tą auksinį vidurį ir 
pastatė veikalą, kuris sėkmingai 
užėmė publiką ir jos buvo tinkamai 
įvertintas.

Ypatingai gerai pasirodė aktoriai 
S. Skorulis ir Gr. Žigaitytė. Jie na
tūralia laikysena ir neperdėta 
vaidyba savo vaidmenis įtikinnan- 
čiai atliko. P. Rūtenis, žinoma, pasi
rodė savoj- aukštumoj., bet iš jo kaip 
profesionalo to ir lauktina.

Kiti aktoriai gal turėtų daugiau 
dėmesio atkreipti į bereikalingą 
švaistymąsi rankomis. Bendrai paė
mus, reikia pripažinti, kad 
Sydnejaus teatras mūsų 
kultūriniame gyvenime paliko ne
mažą deimančiuką“.

PATVIRTINTA ALB
MELBOURNE APYLINKĖS 
VEIKLA.

Kovo 21 dieną įvyko ALB Mel
bourne Apylinkės susirinkimas, ku
riame aptarta metinė valdybos 
veikla, finansinė padėtis ir planuo
jama sekančių metų veikla.

Pirm. Albinui Pociui vadovaujant 
Bendruomenei Melbourne 
paskutinieji metai buvo veiklūs 
įvairiais atžvilgiais, tačiau ir Albinas 
Pocius pasirodė esąs veiklus pirmi- 
ninkas.Metų eigoje, be eilinių Bend
ruomenės parengimų, valdybos 
pirmininkas vedė Bendruomenę į 
protesto eisenas drauge su Baltų 
komitetu.Vasario 16 proga sureng
tas specialus priėmimas Australijos 
politikams, dignitorams ir 
parliamento nariams. Susirinkimas 
pritarė šiam pirmą kartą Lietuvių 
Namuose rengtam priėmimui ir su
teikė teisę skirti reprezentacijai 
reikalingų lėšų. Valdybos pirminin
kui pareikšta padėka už sumanų va
dovavimą.

Dviem valdybos nariams p.p. P. 
Arui ir A.Matukevičienei pasitrau
kus iš pareigų į valdybą pakviestos 
kandidatės: p.p. A. Baltrūkonienė ir 
Z. Prašmutaitė.

Praėjusių metų veikla buvo dar
binga ir padėka taip pat priklauso 
darbščiam valdybos iždininkui, p.

Baltic Women’s Committee of Victoria kviečia į

METINĮ BALIŲ
Gegužės 1 dieną, šeštadienį, 7.30 vai. vakaro, Latvių Namuose, 3 Dickens 
Street, Elwood.
Kontinentalinė Muzika. Europietiška vakarienė. B.Y.O. gėrimai. $7.00 
asmeniui.

Laukiame Jū s ų Vis ų !
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Jau nuo kovo 1 d. besisvečiuoda
ma Amerikoje pas savo artinuosius 
“Mūsų Pastogės“ “linotipistė“ p. A. 
Jablonskienė ir anoje pusėje neuž
miršta Mūsų Pastogės. Savo laiške

Feliksui Sodaičiui. i
Asmeniškai dėkoju valdybai už J 

metų pasiaukojimą ir linkiu sėkmės j 
ateinantiems metams naujai persi-! 
tvarkiusiai valdybai.

A. Matukevičienė.»

Kovo 27 d., šeštadienį, adelaidiš- J 
kiai Jaunimo Kongreso atstovai J 
Lietuvių Namuose parodė skaidrių i 
ir pademonstravo Rimą iš paties } 
Jaunimo Kongreso, įvykusio Pietų l 
Amerikoje. Bendrą kelionės apžval- i 
gą padarė p. Mikužienė. Apie patį J 
kongresą išsamiai ir gana įdomiai i 
papasakojo N. Masiulytė ir J. Moc- { 
kūnas. J

Su ‘kongresmanais“ pabendrauti i 
susirinko virš 60 asmenų.

Melbourne liet, teatras “Aušra“ J 
gegužės 1 d. Adelaidėje pasirodys i 
su savo spektakliu “Aušros Sūnūs“. * 
Spektaklis įvyks katalikų centro sa- j 
Įėję 7 vai.

1974 m. Adelaidėje įvykusios i 
Dainų Šventės plokštelė jau gauna- J 
ma ir platinama. Prašome kreiptis į» 
lietuvių spaudos kioskus kiekvieno- ■ 
je vietoje.

Per vienąsavaitę (kovo 21-28 d.d.) Į 
Adelaidėje mirė keturi-lietuviai: B. ' 
Leščius, V. Alkevičius, P. Lukošiū
nas ir L. Valčiukas. Tikrai skaudu ne 
vien adelaidiškiams,

i

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO TARYBA ruošia tradicinį

MARGUČIŲ BALIŲ
balandžio 24 d., šeštadienį, Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne.

Baliuje: margučių premijavimas, laimės šypsniai turtingoje loterijoje 
tradicinis susitikimas su pažįstamais, puiki kontinentalinė kapela.

Stalus užsakyti pas p. V. Žiogą telef. 45-6266. Vakarienė - $5,00.
Pradžia: 7 val.vak.

t

KIEK AS SUŽINOJAU!
Balandžio 3 d. Sydnejaus Liet. 

Klube programą atliko Algis Plūkas 
su savo vyrų oktetu.

Nuo balandžio 5 d. Sydnejaus 
Liet. Klubo valgyklą vėl perima 
anksčiau buvusi šeimininkė p. G. 
Kasperaitienė. Daugelis klubo 
svečių trina rankas iš 
pasitenkinimo, kad bus galima 
skaniai pasivalgyti.

Klubo vedėjo (menedžerio) klau
simas dar vis pakibęs ore. Patirta, 
kad į vedėjus taiko net šeši kandi
datai, ir klubo direkcijai pasirinki
mas nelengvas.

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

Penktadieniais ir šeštadieniais šokiai

BALANDŽIO 18 d., VELYKŲ 
PIRMĄ DIENĄ VAKARE ŠOKIAI 
SYDNEJAUS LIET. KLUBE!

FILMAI
Balandžio 25 d. sekmadienį, 7 vai.
HELLO DOLLY!
Nuotaikinga muzikalinė komedija

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

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-trėč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkt. 4 iki 1 vai., šešt. 2 iki 1 
vai., sekm. 12.30 iki 11 vai.

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai
• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Melbourne Lietuvių Klubo Taryba.

Besilankydamas tarnybiniais 
reikalais Perthe (W.A.), Algis 
Bučinskas susitiko ir su Pertho lie
tuviais bei jų bendruomenės pirmi
ninke p. O Liutikiene.

Daugelis sydnejiškių atvyko aną 
šeštadieni specialiai į Lietuvių 
Klubą pasiklausyti Algio Pluko ir jo 
vyrų okteto dainų. Teko nugirsti 
nuomonių, kad jeigu dainininkai bū
tų pasirinkę paprastas daineles, 
kaip dainuoja skautai prie laužo, jie 
būtų daugiau laimėję.

Nuo 1947 m. užregistruota pasau
lyje apie 80,000 liudijimų apie neiš
aiškintus erdvių objektus, paten
kančius į žemės sferą. Amerikos as
tronautai pasiryžę vieną tokių 
objektų (UFO) pasigauti ir 
ištyrinėti.

Patirta, kad garsusis Vilniaus 
operos solistas tenoras Virgilijus 
NOREIKA ketina atvykti į Austra
liją koncertuoti ateinančių metų vi
dury.

šeštadienių programoje 
Balandžio 24 d.:
HELEN ZEREFOS
Žavi dainininkė

ŠOKIAI grojant ‘Golden Trio’ 
kapelai: Penktadieniais ir
šeštadieniais 8 - 12 vai.

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - 
penktadieniais 6-9 val.v., šešt. 6-10 
vai., sekmadieniais 1-9 vai. vak.

redakcijai ji siunčia visiems geriau
sius linkėjimus ir teiraujasi, kaip 
vyksta visi darbai. A. 
Jablonskiai ketina jau 
švęsti Australijoje.

ir Ą.
Velykas

artistas-s Žinomas filmų
Hollywoode K. Gar savo kilme yra 
lietuvis, gimęs 1940 m. Kaune. Jo 
tikroji pavardė yra Kazys Gaižutis, 
pradėjęs filmuose vaidinti 1967 m.

PASIKEITIMAI MELBOURNO 
KLUBO TARYBOJE.

Melbourne Liet.. Klubo Tary
bos vicepirm. Viktoras Adomavičius 
dėl pasikeitusių tarnybinių sąlygų iš 
Tarybos pasitraukė. Tarybos pirm, 
p. Ramanauskas, atsisveikindamas 
su savo pavaduotoju, apgailestavo 
jo pasitraukimą ir pareiškė padėką 
savo ir Tarybos narių vardu už įdėtą 
darbą Klubo naudai.
Pasitraukusio, vietoje pakviestas 

pirmasis Tarybos kandidatas p. J. 
Petrašiūnas, kuriam atiteko sekre
toriaus pareigos. Buvęs Tarybos se
kretorius p. S. Tamašauskas perėmė 
vicepirmininko pareigas.

Melbourne Lietuvių Klubo Taryba
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