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MAO CE TUNGUI MIRUS
Rugsėjo 9 d. mirė Mao Ce Tung, 

komunistinės Kinijos diktatorius, 
būdamas 82 metų. Šis faktas yra 
ypač reikšmingas ne tik krašto vi
duje, bet ir pasaulio politikoje, nes 
diktatoriui mirus visados gresia di
deli netikėtumai ir permainos. Tai 
priklauso nuo to, kokia politine 
kryptimi pasuks naujieji valdovai. 
Nors oficialiai visa Kinija liūdi mirus 
jos lyderiui, bet viršūnėse vyksta 
įtempta kova, kas perims krašto 
vairą ir kokios bus tolimesnės pa
sekmės. Ypač pasaulio dėmesys 
įtemptas dėl to, kas atsistos Mao Ce 
Tung vietoje ir kokią liniją užims 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu. Kaip ži
nia, Rusijoje, Stalinui mirus, Mao 
paskelbė Kruščevą ir jo pasekėjus 
revizionistais, atsiribojo nuo sovie
tinės draugystės ir priklausomumo 
ir vedė savarankišką politiką. Tas 
privedė prie didelės įtampos, kuri 
galėjo kiekvienu metu sukelti karą. 
Šitoji įtampa vystėsi taip, kad 
ankstesnioji Mao politika - iziolia- 
cionizmas nuo vakarų, radikaliai pa
kito, ir pradėta kalbėtis su Amerika 
ir kitais vakarų kraštais kaip sąjun
gininkais.

Ideologinės jr politinės įtdmpos^. 
pasėkoje Mao Kinija p'askelbė Sov. 
Sąjungą kaip imperialistinę valsty
bę, kur ne kartą buvo priminta Lie
tuva ir Pabaltijo kraštai kaip sovie
tinio imperializmo aukos, nekalbant 
apie teritorialinius reikalavimus, 
kuriuos kontroliuoja ir valdo Sov. 
Sąjunga paveldėjimo keliu nuo ca- 
ristinių laikų.

Ypač reikšmingas faktas, kad Mao 
vyriausybė atsisakė sovietų ideolo
ginio diktato tuo pačiu 
paskatindama ir kitus komunistinius 
kraštus laikytis savarankiškai. Tie
sa, šio komunistinio skilimo pradi
ninkas buvo Jugoslavijos diktato
rius Tito, bet greičiausia Tito atski
limas nuo Maskvos nebūtų turėjęs
reikšmės, jeigu Kinija su Sov. Są
junga būtų laikęsi vieningai. Šito 
pasėkoje komunistinėje ideologijoje 
Sov. Sąjunga prarado monopolį ir 
šiandie atskirų kraštų komunistinės 
partijos vysto savo politiką sava
rankiškai, nesiskaitydamos su so
vietiniais bosais. Tą liudija šių metų 
pirmoje pusėje įvykusi Europos 
kraštų komunistų partijų vadų kon
ferencija.

Mao Ce Tungo mirtis pastatė pa
saulį vėl netikrume. Nors Sovietų 
Sąjunga ir demonstruojasi savo ka-

KISSINGERIO DILEMA

Amerikos valstybės sekretorius 
Dr. H. Kissinger po prezidento rin
kimų numato pasitraukti iš turimų 
pareigų, nežiūrint, kas bus naujas 
prezidentas. Pasitraukęs jis ketino 
parašyti atsiminimų knygą iš savo 
politinės veiklos, už ką neabejotinai 
gautų milijoną dolerių, tačiau yra ir 
priešingai nusistačiusių, kurie ban
dys Kissingerį papirkti, kad tokia 
knyga nebūtų parašyta ir išleista. 
Dabar Dr. Kissinger negali apsi
spręsti, kuriuo būdu jis daugiau lai
mėtų - rašydamas knygą ar jos ne
rašydamas.

rine galybe, tačiau netikrumas ir 
grėsmė Tolimuose Rytuose jai laikė 
surištas rankas ir tuo pačiu gavosi 
savotiška jėgų lygsvara. Kai Mao 
mirė, iškyla galimybė kad naujieji 
Kinijos vadai galį siekti susitarimo 
ir net santarvės su Sov. Sąjunga. 
Tokiai padėčiai esant pasaulio poli
tinių ir karinių jėgų lygsvara gali 
persisverti Sov. Sąjungos pusėn ir 
tada reikėtų skaitytis su galimom 
pasėkom.
Vakarų pasaulis su tuo skaitosi ir 

be abejo pasidarys atitinkamas iš
vadas.

Pats Mao buvo Stalino mokyklos 
produktas, tačiau, kaip žinovai tei
gia, jis pirmoj eilėj statė Kinijos ir 
jos žmonių interesus, negu ideologi
ją. Jau 1921 m. jis kaip komunistų 
atstovas dalyvavo Kinijos komunis
tų partijos kongrese Šanchajuje ir 
po to visą laiką veikė pogrindyje kol 
po antrojo karo pradėtą revoliuciją 
prieš nacionalistus privedė prie 
pergalės. Taip nuo 1949 m. ligi mir
ties jis buvo absoliutus Kinijos val
dovas.

Žinios
Rugsėjo 10 d. susidūrus ore britų 

ir jugoslavų keleiviniams lėktuvams 
netoli Zagrebo, Jugoslavijoje, žuvo 
176 asmenys. Jugoslavijos autorite
tai traukia atsakomybėn aerodromo 
kontrolės tarnautojus už nerūpes
tingumą. Žuvusiųjų tarpe yra ir šeši 
australai.

Mirė kun.
A. Kazlauskas

T.'ę-’snį laiką sunkiai sirgęs rugsė
jo 12 d. Adelaidėje mirė buvęs Ade
laidės lietuvių klebonas kun. Anta
nas Kazlauskas, sulaukęs 68 m. am
žiaus. Palaidotas rugsėjo 16 d..

Ilgesnį laiką darbavęsis tarp 
Anglijos lietuvių Londone, kun. A. 
Kazlauskas drauge su kun. P. 
Daukniu atvyko į Australiją, kur 
įsikūrė Adelaidėje klebonaudamas 
šv. Kazimiero parapijoje.

Plačiau apie velionį skaitysime 
kitame M.P. numery.

Merkinės piliakalnis Dzūkijoje.
Nuotrauka A. Kubiliaus

Lietuviu Dienos
Melbourne ■

A.L.D. Rengimo komiteto posė- 
dyje,įvykusiame 1976.8.31 d.^ptar-* 
ti tiek vietoje, tiek ir atskirose vie
tovėse pasiruošimo reikalai. At
kreiptas dėmesys į nepakankamą 
informaciją apie pasiruošimą atski
rose vietovėse. Komitetas kviečia ir 
prašo nedelsiant suteikti parengimų 
vadovams prašomasjų informacijas.

APGYVENDINIMO REIKALAI. 
Butų tvarkytojas p. P. Kviecinskas 
prašo visų Melbourno lietuvių ne
delsiant atsakyti į jo pasiųstas ar 
asmeniškai įteiktas anketas: kas, 
kur ir kiek asmenų sutinka priimti 
laike Lietuvių Dienų į savo namus. 
Melbourniečių yra garbės pareiga 
visus atvykstančius tautiečius pri
imti ir teikti jiems globą.

STUDENTŲ BENDRABUTIS. 
Kas norėtų iš atvykstančiųjų turėti 
netoli miesto centro visai atskirą 
kambarį su pusryčiais, prašome ne
delsiant pranešti butų tvarkytojui p. 
P. Kviecinskui. Bendrabutyje kam
bario su pusryčiais kaina parai 7 dol. 
Bendrabutis veiks nuo gruodžio 26 
d. iki sausio 1 d. Registruojant at
vykusius, bus priimamas mokestis ir 
įteikiamas kambario raktas.

VIETŲ TRAUKINIUOSE UŽ
SAKYMAS. Žinant, kad Kalėdų 
metu traukiniai perpildyti ir sunku 
gauti vietą, todėl reikia jau dabar 
nedelsiant užsakyti vietą. Užsaky
mus priima vietos geležinkelių sto
tys.

Ig. Alekna 
K-to narys spaudai ir inform.

Pakartotinai skelbiame Australi
jos Dienų Melbourne rengimo Ko
miteto ir narių - vadovų bei parei
gūnų adresus.

K.J. LYNIKAS - pirmininkas, 
18 Edgecombe st., KEW, 3101

D BERTAŠIUTĖ - sekretorė, 
149 Faraday st., CARLTON, 3053

J. ANTANAITIS - iždininkas, 93 
Madeleine Rd., CLAYTON, 3168

L. BALTRŪNAS - Dainų Šventės 
Vad., 7 Stephens st., NHT. BAL- 
WYN, 3104

V. STRAUKAS - Tautinių Šokių 
vad, 50 Errol St. NTH. 
MELBOURNE, 3051

Kun. P. VASERIS - Literatūros 
Dainos vak., 18 Henry st., KEN
SINGTON, 3031

R. MAČIENĖ - Jaunimo Vakaras,
14 Cleve Rd., PASCOE VALE, 3044

B. ADOMAVIČIENĖ - Meno pa
roda, 24 Dalmor Ave., ORMOND, 
3204 '

A.E. LIUBINAS - Sporto Šventė, 
8 Lebanon st., STRATHMORE, 
3041

A. ŠIMKUS — A.L.B-nės Krašto 
V-bos pirm. - 55 Lancaster st., E. 
BENTLEIGH, 3165

A. POCIUS - A.L. B-nės Melbour
no Apylinkės pirm. - 338 Brunswick 
Rd., BRUNSWICK, 3056

A. RAMANAUSKAS - Lietuvių 
Klubo pirm. - 51 Gilbank st., RE
SERVOIR, 3073

P. KVIECINSKAS - Butų tvar
kytojas, 22 Cleve Rd., PASCOE 

’VALE, 3044
Turint reikalų liečiančių A.L. die

nas, prašome rašyti Komiteto pir
mininkui ar parengimų vadovams.

N.S.W. vyriausybė panaikino iki 
šiol galiojusius mirties mokesčius 
(death duty) mirus vyrui arba žmo
nai.

♦»*

Kanada numato suvaržyti imigra
ciją iki 100.000 asmenų per metus. 
Tai būtų kasmetinis 50.000 gyven
tojų prieauglis imigracijos keliu, nes 
apie 50.000 kanadiečių kasmet iš
vyksta kitur, daugiausiai į Jungti
nes Amerikos Valstybes.
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Sūnūs 
palaidūnai

Tikriausiai kiekvienam yra žino
ma Evangelijoje aprašyta sūnaus 
palaidūno istorija, kur turtingo tėvo 
sūnus, gavęs savo dali išėjo į pasau
lį, ir jis viską pralėbavęs atgailoda
mas sugrįžo į savo gimtuosius na
mus. Ši sūnaus palaidūno istorija 
nėra vien tik literatūrinis pasakoji
mas, bet nuolat ir nuolat gyvenime 
kartojasi per šimtmečius.

Ir mes patys perkeltine prasme 
esame kaip tie sūnūs palaidūnai iš- 
klydę į pasaulį, palikdami savo gim
tuosius namus, tėvynę ir savo tėvus 
ir brolius. Gal mūsų pasitraukimas 
ir yra kiek kitoks, negu ano sūnaus 
palaidūno, bet savo gyvenimo sti
lium jam visai prilygstame. Kaip ir 
tasai sūnus palaidūnas, taip ir mes 
per trumpą laiką baigiame iššvais
tyti išsineštuosius turtus ir stovime 
tuščiomis rankomis.

Iš tiesų tauta nesusikuria per vie
ną dieną, o yra ilgų amžių produk
tas. Per tą laiką ji išvysto ir išgryni
na savo kalbą, susikuria savo gyve
nimo stilių, savo papročius, savo is
toriją, kas ir sudaro tautos neįkai
nuojamą lobį, kuris nuolat ir nuolat 
papildomas nauja kūryba, naujais 
laimėjimais ir išgyvenimais. Retas 
kuris iš mūsų šitą visą tautos turtą 
suvokia ir įvertina, nors juo naudo
jasi kiekvieną dieną. Tačiau kaip 
tautai nelengva tą savo kultūrą su
sikrauti (tam reikia ne tik ilgo laiko, 
bet ir pąstaųgų,,net kovų), lygiai jį 
galima labai greit prarasti. Mes pa
tys esame tokio praradimo ir kalti
ninkai ir liudininkai.

Apleidę gimtąjį kraštą nesvarbu 
kokiomis aplinkybėmis, išsinešėme 
ir savo dalį, galbūt, galvodami ar 
širdy pasižadėdami jį saugoti, glo
boti, net ir papildyti. Tačiau praėjus 
trisdešimčiai metų matome, kad 
mūsų pažadai buvo tušti, meilė savo 
tautai tik žodinė. O tai liudija kaip

AUSTRALIJOS
A.L. FONDO VAJUS. Pastaruoju 

metu A.L. Fondui aukojo:
50 dol. - Dr. Stasys ir p. Halina 

Statkai (Melb.).
48 dol.- Latrobe Valley tautiečiai, 

vietoj vainikų, mirus Natalijai Pleš- 
kūnienei, sudėjo aukų: po 10 dol.- p. 
V. Ališauskas ir Latrobe Valley se
niūnija; po 5 dol. - p.p. G. Baleiša, V. 
Koženiauskas, M. Prošinskienė ir 
Sale seniūnija; po 4 dol.- p.p. E. ir A. 
Eskirtai ir J. Mikštas.

20 dol. - A. Klimaitis (Perth).
10 dol.- E. Nagulevičius (Melb).
Po 5 dol.- p.p. J. Bruožis (Melb.) ir 

P. Vaičaitis (Melb.).
A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 

dėkoja Fondą parėmusiems tautie
čiams.

Patikslinimas: M.P. 1976.8.9 Nr. 
31 skelbiant a.a. M. Prošinsko atmi
nimui įnašą, per klaidą praleisti p. 
A. ir E. Eskirtai, savo 5 dol. auka 
prisidėję prie įnašo.

Taip pat atitaisoma M.P. 
1976.8.23 Nr. 33 klaida: A.L. Fondui 
120 dol. auką skyrė inž. Zenonas 
Bredikist(Melb.) ir jis - inž. Z. Brėdi
kis yra Įrašytas į A.L. Fondo šimti
ninkų sąrašą.

Klaidų-paliestuosius asmenis at
siprašome, nes tai įvyko be blogos 
valios.

A.L. Fondo Valdyba 

tik tai, kad atsineštinio tautinės 
kultūros lobio netausojome ir juo 
net neapdovanojome savo vaikų. Ši
tą mūsų tautinių vertybių praradi
mą patvirtina faktas, kad net pirmos 
kartos neišauginome sąmoningais 
lietuviais ir jiems neperdavėme tų 
tautinių vertybių, kurios asmenį pa
daro lietuviu.

Nekalbant apie kitas tautinės 
kultūros vertybes, prisiminkime tik 
jų pačių esmingiausią - mūsų kalbą, 
kuri ir yra pats tautinio sąmoningu
mo pagrindas. Ne dėl to, kad mes 
patys jos nemokėtume, o tik kad jos 
nemylime ir nevertiname tiek, kad 
ją kaip brangiausią turtą perduotu
me ateinančiai kartai. Galime vaikų 
neišmokyti istorijos, galime neįs
tengti įkvėpti vaikams mūsų gimto
jo krašto meilės (vaikams jis nėra 
gimtasis!), bet vaiką išmokyti lietu
viškai kalbėti, skaityti bei rašyti vi
sados įmanoma. Ir niekas iš mūsų 
negali išsiteisinti, kad neturėjęs są
lygų ar nepajėgęs savo vaikų išmo
kyti lietuviškai. Išvada tegali būti 
tik tokia: arba tokie tėvai tebuvo tik 
paviršutiniški lietuviai, arba patys 
savo kalbos neįvertino ir jos tiek 
nemylėjo, kad jos neperleido savo 
vaikams. Juk norint visados įmano
ma ir mylint visados dovanojama tik 
tai, kas yra brangiausio. Tas ir 
sugretina mus su tuo sūnum palai
dūnu, kuris pralėbavo savo palikimo 
dalį ir paliko tuščiomis rankomis. 
Tokiu būdu ir mūsųtariamasrūpestis 
lietuvybės pratęsimu šiame krašte 
yra toks pats tuščias, kaip kad ir 
pastangos išauginti lietuviškai kal
bančią jaunąją kartą. Reikia atsi
minti tik tą paprasčiausią principą: 
kas lietuviškai nekalba, tas ir negal
voja lietuviškai, o kas negalvoja lie
tuviškai, tas lietuviškai ir negyvena.

Tose šventose knygose minimi ne 
vien tik sūnūs palaidūnai, bet taip 
pat ir skrudžiai, kurie gautą talentą 
užkasa į žemę nepaleidę jo apyvar
ton. Saugokimės, kad to skrodžio li
kimas neištiktų ir mūsų.

(v.k.)

LIET. FONDE
GARBE LA TROBIEČIAMS.

Lyginant su kitomis Australijos 
vietovėmis, nedaug mūsų tautiečių 
gyvena Latrobe Valley ir Sale se
niūnijose, tačiau dažnu atveju jos 
yra pavyzdžiu žymiai skaitlinges- 
nėms lietuvių bendruomenėms. Jie 
yra vieningi, tautiškai suspratę, 
veiklūs, solidarūs ir dosnūs kiekvie
nam lietuviškam reikalui. Didele 
dalimi yra nuopelnas veiklių seniū
nių: p. V. Koženiauskienės (Latrobe 
Valley) ir E. Eskirtienės (Sale). Ta
čiau ir joms būtų sunku, be didžiu
mos ten gyvenančių tautiečių tauti
nio solidarumo ir sąmoningumo, ką 
nors didesnio atsiekti.

Imkime pavyzdžiu A.L. Fondo lė
šų telkimo vajų. Iš mūsų spaudoje 
skelbiamų A.L. Fondo rėmėjų sąra
šų matome, kad Latrobe Valley se-

A.A.
NATALIJAI PLEŠKŪNIENEI 

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą, dukras ir artimuosius ir kartu 
liūdime

Latrobe Valley seniūnija
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Liūdime netekus brangaus bendruomenės nario, buvusio Apylinkės 
pirmininko

A.A.
PETRO PILKOS

ir drauge užjaučiame giliame skausme palikusius - jo žmoną Oną, sūnus ir 
visus artimuosius.

Canberros Apylinkės Valdyba

Kuklūs pastebėjimai
Nesenai Bankstowne, Lietuvių 

klubo patalpose, su deramom iškil
mėm buvo atidaryta biblioteka - 
skaitykla. Lietuvių klubo globojama 
ir sumanaus bibliotekininko Č. Liu
tiko vadovaujama, o bendruomenės 
remiama, ši lietuviškos spaudos oa
zė turėtų gaivinti mūsų kartais jau 
apvytusius jausmus lietuviškam 

i spausdintam žodžiui. Turėtume pa- 
! siryžti remti šią biblioteką - skai- 
! tykią ir pinigais, ir knygomis ir pa- 
i gal pajėgumą užsakyti lietuviškos 

spaudos (perijodinės), išeinančios ir 
kituose kraštuose. Man betgi nuo 

»' senai rūpi pasiūlyti keletą sugestijų 
į (kurias jau ir seniau buvau kėlęs) ti- 
T kintis, kad atsiras ir daugiau tautie-
i. čių, norinčių tuo pačiu klausimu pa

sisakyti.
Dabar jau, turbūt, visose dides

nėse lietuvių kolonijose yra biblio
tekos ir skaityklos. Bet ar yra kur 
nors renkama dokumentinė medžia- 

į ga, galinti būti svarbi dabar ir dar 
labiau ateityje? Renkama J.A.V., 
gal ir kitur, bet ar renkama kur nors 
Australijoje - neteko girdėti. 0 jei 
yra, tai dėl stokos populiarinimo 
apie ją mažai visuomenėj žinoma, 
taip pat nežinomos smulkiau rinki
mo sąlygos ir medžiagos panaudoji
mas. Ar nevertėtų pasvarstyti, gal 
tokia vieta, nors Sydne.iaus ir 
N.S.W. lietuvių visuomenei,' taigi' 
regionalinė, galėtų pasidaryti prie 
dabar įsteigtos Lietuvių klube bib
liotekos - skaityklos? Tai būtų lyg 
regionalinis archyvas, tinkamai su
kataloguojamas ir tvarkomas. To
kiame archyve galėtų būti renkama 
ir saugoma:

1. Buvusių ir esamų organizacijų 
perduoti pagrindiniai dokumentai 
ar jų nuorašai, parengimų.progra
mos, aprašymai, insignijos ar ženk
lai ir t.t.

2. Fotografijos - bažnyčių, kuriose 
melstasi, savaitgalio mokyklų, ku
riose mūsų vaikai mokėsi, buv. ar 
esamų namų, kapų, į kuriuos mes 
vienas po kito sukeliaujame. Buv. 
stovyklų, kuriose gyventa. Organi
zacijų valdybų, visuotinų susirinki
mų, suvažiavimų, iškilmių, balių, ei
senų, protestų mitingų ir t.t. Sporto, 
tautinių šokių grupių, chorų, an
samblių, vaidintojų trupių ir t.t. 
Nuotraukos turėtų būti albumuose 
ir kiekviena metrikuota.

3. Plokštelės, užrašyti kaspinai 
kalbų, paskaitų ir t.t.

niūnija, turint galvoje ten gyvenan
čių tautiečių skaičių, jau pralenkė 
žymiai didesnes mūsų apylinkes. 
Latrobiečiai atsiliepdami į paskelbtą 
A.L.F. vajų, asmeninėmis ar sudėti
nėmis aukomis, pagerbiant mirusius 
tautiečius, jau sudėjo virš 350 dole
rių ir tikėkime, kad tai dar nepasku
tinis jų žodis.

Garbė Latrobiečiams!
Ig. Alekna

4. Spaudos svetimom kalbom iš
karpos (savos spaudos saugomi 
komplektai), paveikslai, 
aprašymai..., liečią Lietuvą ir lietu
vius ar apskritai pavergtų tautų pa
dėtį, net smulkios žinutės, statisti
nės žinios. Šios rūšies medžiaga uo
liai renkama VLIKO. Tuo būdu, jei 
šios rūšies medžiaga atrodytų tiks
liau pasiųsti VLIKui, tai bent jos 
rinkimą ir dokumentaciją galėtų at
likti biblioteka. Spaudos iškarpos 
yra svarbi dokumentinė medžiaga. 
Prof. E. Dunsdorfs savo knygoje 
The Baltic Dilemma jas puikiai pa
naudojo. VLIKas jas naudoja plačiai 
ELTOS informacijai.

Mes kol kas mažai išnaudojome 
fotografinį dokumentavimą. Daug 
svarbių momentų liko neužfiksuota 
ir jų nieks nepakartos. O būna atve
jai, kada nuotraukų turime visur 
ieškoti.

5. Bibliotekoje - skaitykloje turėtų 
būti Užsienio Lietuvių Spaudos 
Bibliografijos Tarnybos leidžiamas 
Spaudos Metraštis. Jis padeda skai
tytojui orientuotis lietuviškų knygų 
lobyne, lietuviškoj perijodikoj, jame 
registruojami svarbesni straipsniai. 
Registruojama ir lituanistika.

Galima būtų rasti ir daugiau už
davinių, kuriuos biblioteka nesun
kiai galėtų atlikti. Pirmiausia svars
tytina reikalingumas,'© jr apsvars
čius teigiamai, būtų reikalinga pa
rengti atitinkamus nuostatus ir in
formuoti visuomenę. Žinoma, gal 
būtų tiksliausia turėti vieną centra
lizuotą dokumentacijos vietą visoje 
Australijoje (kaip, rodos, turi latviai 
Melbourne), bet būtų naudinga ir 
vietiniai punktai, kurie ateityje ga
lėtų būti sujungiami.

J. SI.

• Atsiųsta paminėti
Zenonas Bačelis. NERIMO SIE

LA. Atsiminimai, išleisti po auto
riaus mirties dar pridedant papildy
mų apie autorių, jo laiškų ir jumo
ristinės kūrybos (kupletų). Išleido 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
Akademinio Sambūrio Literatūros 
Būrelis. Leidėja Aleksandra Bače- 
lienė, redaktorė Halina Didžiulytė - 
Mošinskienė. 124 psl. Viršelis Ra
mučio Idikos. Tiražas 200 egz. Kaina 
nepažymėta.

Kiekviena atsiminimų knyga yra 
maža istorinė iškarpa tos aplinkos, 
kur atsiminimų pasakotojas gyveno 
ir veikė. Zenono Bačelio atsiminimai 
apima du laikotarpius: studijos ir 
veikla Rusijoje karo ir revoliucijos 
metais ir antrasis - darbas ir veikla 
atsikūrusioj nepriklausomoj Lietu
voj. Skaitytoją ypač domina laiko
tarpis iš nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo, į kurią autorius sugrįžo 
pilnas idealizmo ir energijos atsta
tyti Lietuvą. Čia jis daug kur turėjo 
skaudžiai nusivilti susidurdamas su 
įvairiom negerovėm ir nesąžiningu
mais. Vis dėl to autoriaus žvilgsnis į 
Lietuvą buvo kupinas vilčių tikint, 
kad pasikeitus generacijoms jaunoji 
karta bus atsikračius senų rusiškų 
neigiamų įtakų ir liekanų. Jo viltys 
pildėsi.

Atsiminimai labai gyvai parašyti 
ir neatleidžia.skaitytojo iki paskuti-, 
nio- puslapio. ' 'PUt' • '■
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'^TREČIOJI LITUANISTINĖ
STOVYKLA AMERIKOJE

Rugpiūčio 15 -17 d. ’’Loyola of the 
Lakes” rekolekcijų namuose, 
maždaug 50 mylių į pietus nuo Kle- 
velando, J.A.V., buvo pravesta Tre
čioji Lituanistinė Stovykla. Ją, kaip 
ir 1974 bei 1975 metais, suorganiza
vo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Ryšių Centras.

Ši stovykla - gal geresnis pavadi
nimas būtų ’’seminaras” - yra ruo
šiamas su tikslu, kad lietuvių jauni
mas, neblogai kalbąs lietuviškai, tu
rėtų progos pasigilinti jos vartojime 
bei geriau susipažinti su lietuvių

Lituanistinės stovyklos kursantai ir profesoriai. Pirmoj eilėj sėdi iš k.: 
prof..A. Klimas, P.L.B. pirm. inž. B. Nainys, dalyvavęs stovykloje tik 
kaip svečias, prof. I. Maziliauskienė, kun. J. Vaišnys, S.J., prof. R. Šil
bajoris, prof. B. Mačuika. Vidury stovi S. Barzdukas. Penktas iš dešnės 
stovi australietis A.J. Milvydas.

GfažioŠsukaktie^ proga
LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJAI 

MELBOURNE 25 METAI

KIEK ISTORIJOS. Liet. Katali
kių Moterų Draugija įsteigta 1908 
m. ir nenutrūkstant jos veiklai išgy
veno du didžiuosius karus. Po ant
rojo karo daug lietuvių šeimų tapo 
benamiais pasitraukus iš tėvynės ir 
nuo okupantų ir komunistų teroro. 
Dalis jų atsidūrė ir šiame krašte - 
Australijoje. Čia tuoj kūrėsi Lietu
vių Bendruomenė, lietuvių parapi
jos, įvairios organizacijos. Jautri 
lietuvės katalikės moters širdis jau
tė pareigą dėtis prie tautinio, religi
nio, kultūrinio, socialinio darbo. 
1951 m. rugsėjo 5 d. p. P. Raulinai- 
tienės (mirusi Amerikoje) iniciatyva 
įsteigiamas L.K.M. Draugijos sky
rius. Pirmoji valdyba: p.p. P. Rauli- 
naitienė, Juškaitė ir Seliokienė. 
Skyrių sudarė 9 narės.

Metai metus veja, ir štai po 25-rių 
našaus darbo metų matome L.K.M. 
D-ją jau stiprią organizaciją, kuri 
teikia visokeriopą patarnavimą bei 
paslaugą Melbourno lietuvių para
pijai, bendruomenei, organizaci
joms, jaunimui ir kt. Dabartinę val
dybą sudaro: p.p. Halina Statkuvie
nė pirmininkė, L. Čižauskienė, G. 
Jokubaitienė, L. Keblienė, G. Mac
kevičienė, J. Sikorskienė ir V. Vai
tiekūnienė.

L.K.M. D-jos DARBAI. Nusakyti 
atliktus darbus reikėtų didelio per
gamento lakšto, tačiau čia tik pa
kartosiu p. J. Grigaitienės žodžius: 
’’Kuklūs, dėmesio neatkreipią mūsų 
darbeliai, sakyčiau, lyg lietuviškos 
palaukės Ramunės - praeisi pro šalį 
ir nepastebėsi. O jei surinkus jų 
daugiau nupintumėm vainikėlį - ar 
jis nebūtų gražus?” Taip, tai graži ir 
didinga 25-rių metų darbo žiedų py
nė. Garbė jums!

SUKAKTIES MINĖJIMAS. Si
dabrinę Draugijos sukaktį atžymint. 

kultūra, istorija ir t.t. Nes mokslas 
yra pristatytas kaip įprasta univer
sitete - paskaitomis, diskusijomis ir 
namų darbu, yra pageidautina, kad 
dalyviai jau būtų bent metus lankę 
kokią nors aukštąją mokyklą. Tai 
(Tai reiškia, kad jau turėtų bent aš
tuoniolika metų). Todėl, taip pat, 
dėstytojai turi būti aukšto lygio, sa
vo sričių specialistai. Kirčių mokslą 
bei žodžių darybą mokino prof. Kli
mas, linksnių mokslą - p. S. Barzdu- 
kąs, rašybą - kun. Vaišnys S.J., ne
priklausomos Lietuvos istoriją bei 

rugpiūčio 21-22 d.d. Draugijos val
dybos pastangomis buvo suorgani
zuota: lietuvių moterų dailės darbų 
paroda ir iškilminga sukakties va
karienė Lietuvių Namuose, iškil
mingos pamaldos šv. Jono bažnyčio
je ir spektaklis - koncertas Liet. Na
muose.

DAILĖS DARBŲ PARODA. Ži
nome lietuvę moterį kaip darbščią: 
ją dažnu atveju sutinkame darbo
vietėje pelnančią duoną, tą pačią 
moterį matome betrūsiančią virtu
vėje, ta pati moteris tvarko namų 
priežiūrą, švarą, ta pati - ak, kaip 
pelenė! - ir kitus darbus darbelius 
nudirba!

Sukakties proga atėjęs pažiūrėti 
moters dailės darbų parodos, nus
tebęs klausiu: kiek moteris paroje 
turi darbo valandų, kiek ji turi dar
bo rankų?! Parodoje su savo išdirbi
niais sutikome: p.p. Alseikienę, 
Adomaitienę, Adamkavičienę, Če- 
rekavičienę, Čižauskaitę, Jeršovai- 
tę, Jokūbauskienę, Junokienę, Kau
nienę, Kaladienę, Kepalienę, Liesie- 
nę, Lazutkienę, Miliauskienę, Met- 
rikienę, Mockienę, Naujokaitienę, 
Padgurskienę, Undinę Padoms, 
Petrauskienę, Prašmutienę, Petrai- 
tienę, Reimerienę, Steponavičienę, 
Šimkienę, Tamošaitienę, Tamošiū
naitę, Valaitienę, Zdanavičienę (at
leiskite jei kurios nepaminėjau). Šių 
vardų grandinė jau rodo parodos 
apimtį ir įdėto darbo dydį. Vertinti 
parodą gali tik meno žinovas, tačiau 
pasakyti, ką parodoje jauti, kiekvie
nam valia. Todėl tariu pagarbą toms 
darbščioms, širdies jausmą išsakan
čioms ir grožio ieškančioms moters 
rankoms - ar tai būtų išsakyta tapy
ba drobėse, iš jūros kiautelių suli
pintuose žieduose, keramikos vazo-

į pokario Lietuvos istoriją : prof. Ma- 
čiuika, literatūrą (apysaka) - prof. 
Maziliauskienė, literatūrą (poezija) -

[ prof. Šilbajoris. Kiekvienas dalyvis 
> turėjo užsirašyti į bent keturis iš šių 
i aštuonių kursų, o kiekviename kur- vieną vakarą, 

se buvo po vienuolika vienos valan
dos ilgumo paskaitų. Kas norėjo, 
galėjo imti visus aštuonis kursus, 
nes dienotvarkė buvo taip sustaty
ta, kad susikirtimų neįvykdavo. Tie 
kursantai, kurie pageidavo, galėjo 
dar atlikti specialius rašomuosius 
darbus ir gauti užskaitus už litua
nistiką iš Kent State Universiteto.

Kursantų dalyvavo 34, įskaitant 3
■ iš Kanados ir po vieną iš Brazilijos 
I ir Australijos, palyginus su
■ maždaug 25 pereitais metais, ir 20
■ pirmaisiais.

Stovyklos patalpos buvo beveik 
■J idealios. Rekolekcijų namai pasta- 
EUtyti tarp ūkių ir apsupti ežerų bei 

kalnuotų,kukurūzais apsėtų laukų; 
A-Jkiekvienas dalyvis turi po atskirą 

kambariuką su prausykla, kaip mo- 
W į tely; maistas skaniai pagamintas - 
^Kritai puiki aplinka rimtai padirbėti. 
“■ j Nuotaika buvo gera, lektoriai laisvai 
101 maišėsi su kursantais, visi darniai 

sugyveno.
B Ištisai veikė biblioteka, kurios di- 
QĮį|į dėlė dalis knygų buvo paskolintos iš 

netolimo Kent State Universiteto, 
Cpg kurio biblioteka turi didžiausią lais- 
■Mvam pasauly lietuviškų knygų bei 

spaudos rinkinį. (Šis rinkinys yra 
pagrindinai John Cadzow, ketvirtos 
kartos lietuvio, šio universiteto pro
fesoriaus, nuopelnas). Stovykloje 
buvo įsteigtas ir knygynas, iš kurio 
kursantai galėjo pirkti papigintomis 
kainomis lietuviškų knygų, turinčių

se, tautinėse juostose, lėlėse, smėliu 
bertuose ir žievėmis dėtuose pa
veiksluose... Reikia pamatyti, pa
justi ir nuoširdžiai tarti - ačiū jums! 

SUKAKTUVINĖ VAKARIENĖ.
Prie gražiai, skoningai paruoštų 
stalų susėdo apie 300 kviestų orga
nizacijų atstovų, šeimos narių ir 
gausybė svečių. Vaišių stalo ”ko-

Sveikinimas Melb. Liet. Katalikių Moterų Draugijai

SIDABRINIO JUBILIEJAUS PROGA

Visi mes tos pačios tautos vaikai!
Ir garbiname Dievą ta pačia kalba.
Todėl džiugu ir mums pasveikinti
TAS MOTERIS,
Kurios tarnyboj Artimo ir Dievo,
Štai dirbo, dirba taip kruopščiai ir pastoviai
Jau dvidešimt penkis metus!

Palaiminta tesie ranka,
Kuri pakels į saulę žiedą,
Ir vaiką verkiantį paguos šviesiom akim...
Palaiminta ranka,
Kuri su alkanu pasidalins
Ir vandeniu, ir duona...
Palaiminta, nes iš jos srovens

Saulė ir šviesa.

Nebūsime vieni. Nebūsime be draugo.
Nebūsim be tėvynės, be dainos,
Jei MEILĖ IR TIESA
Visiems mums kelią rodys,
Jai Meilė priekyje žygiuos!

. . /’
Telydi Viešpats jūsų žingsnius!

Mūsų Pastogė Nr. 37,1976.9.20, psl, p,
■..............................................

ryšių su kursų studijomis. Parduota 
buvo daug, ypač žodynų.

Kas dieną, po kursų paskaitų, 
ateidavo laikas vakarinei programai 

tai lietuviškų filmų seansai, tai
paskaitos tokiomis temomis, kaip, 
pavyzdžiui, ano šimtmečio lietuviai 
imigrantai Pensylvanijos anglių ka
syklose, arba, Lietuvos laisvinimo 
akcijos padėtis^ laisvajam pasauly, o, 

j, bet pačių dalyvių ta
lentų pasirodymas. Bet daugumai 
diena pasibaigdavo dar tik už kelių 
valandų, kai ateinančios dienos pa
mokos būdavo paruoštos.

Po pirmos savaitės darbo, šešta
dienį vakare, buvo suruoštas vi
siems pasilinksminimas "šunim bu- 
rum”, o sekmadienį, po poros pas
kaitų, visi važiavo apžiūrėti tą ankš
čiau minėtą lituanistikos sekciją 
Kent State Universiteto biblioteko
je, ir, pagaliau, pasisvečiavimui 
prof. Cadzow ūkyje.

Anglų kalbos visiškai nesigirdėjo, 
bet tiktai vienų kitiems, net ir lek
toriams, taikomos pastabos dėl tai- 
syklingesnio lietuvių kalbos vartoji
mo. Beveik be išimties visi dalyviai 
pasisakė, kad jie norėtų vėl atva
žiuoti į ateinančių metų stovyklą ii* 
dar daugiau išmokti. Dalis kursų, 
ypač kalbos srity, bus kartojama, 
bet bus ir naujų paskaitų bei lekto
rių. Jau planuojama dėl didesnio 
dalyviau skaičiaus.

Lietuvybės išlaikymui geras jau
nesnių kartų paruošimas lituanisti
koje yra būtinas. Šitie kursai prie to 
darbo labai reikšmingai prisideda.

Ką Australijoje švietimas atsie
kia? Ar bus paruošta pakankamai 
lietuviškai kalbančio bei rašančio 
jaunimo, kada jo rankose atsidurs 
lietuvybės ateitis? Kyla pasirinki
mas iš šių pasiūlymų - vienas, kad 
panašaus tipo lituanistikos stovyk
los ruošimas yra reikalingas Aus
tralijoje, o antras, kad reikia pa
siųsti tinkamą jaunimą į Ameriką 
dalyvauti ten ruošiamose stovyklo
se. Abejotina, kad būtų įmanoma 
praktiškai įvykdyti antrąjį pasiūly
mą, tai reikia rimtai pagalvoti apie 
pirmąjį.

Algimantas Milvydas

Paraginkit savo pa* 
žįstamus užsiprenn* 
meruoti

MŪSŲ PASTOS*

M. MALAKŪNIENĖ
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Gražios sukakties.
(Atkelta iš .3 psl.)

mendantas’’ - Liet. Kat. Federacijos 
pirm. p. V. čižauskas. Vaišės prade
damos D-jos dvasios vado kun. P. 
Vaserio padėkos malda. Stalus ap
tarnauja, patiekdamos įvairių valgių 
lėkštes, sukaktį švenčiančių moterų 
jaunos dukros: p.p. D. Antanaitienė, 
D. Jokūbaitienė, G. Jokūbaitienė, R. 
Statkuvienė, gi skystimėlius pilsto 
pastarųjų jauni vyrai.

Vaišių metu Draugija sveikino L. 
Kat. Federacijos pir-kas p. V. či
žauskas, priminęs jau pasirodantį 
žila plauką išlikti jaunoms širdyse, 
sulaukti pavaduotojų savo dukrose. 
Kun. P. Vaseris priminė kūrimosi 
dienas, kada veidai švytėjo, kada 
vaikus vedė sekmadienio mokyklon, 
prįe pirmosios komunijos ir jau jų 
poras prie altoriaus palaiminti nau
jam gyvenimui. ALB Krašto Valdy
bos pirm-kas p. inž. A. Šimkus šia 
proga pareiškė, kad 25-ri metai dar 
nėra ilgas laikas, tačiau Draugijos 
įdėtas darbas yra reikšmingas ir 
vertas bendruomenės įvertinimo ir 
didžios padėkos.

Dar sveil ino Soc. Globos Moterų 
D-jos vardu p. J. Žalkauskienė, 
Melb. Apyl. Valdyba - p. A. Pocius, 
Gyvojo Ražančiaus D-ja - p. I. Kau
nienė, Melb. Liet. Klubas - p. A. Ra
manauskas, Liet. Evangelikų Para
pija - p. M. Malakūnienė. Taip pat 
gauta sveikinimų raštu iš kun. S. 
Gaidelio, Adel. L.K.M. D-jos, Akad. 
Korp! Romuvos, Jaunimo Sąjungos, 
skautų Džiugo tunto, L.K.V. Ramo
vės.

Padėką dvasios vadui kun. P. Va- 
seriui, sveikinusiems, svečiams ir

Tautos Fonde
• »t jį? .’f J 

jaunosioms narėms tarę D-jos pir
mininkė p. H. Statkuvienė pabrėž
dama, kad Aukščiausiajam leidžiant 
jos stengėsi ir stengsis būti naudin
gos parapijai, bendruomenei ir tė
vynei. Gi pati pirmininkė buvo ap
dovanota gražiu rubino žiedu.

IŠKILMINGOS MIŠIOS. L.K.M. 
D-jos" sukaktuvinėse mišiose be 
draugijos narių, atvykusių su savo 
žydroje vėliavoje Aušros Vartų Ma
rija (dail.. G. Firinauskienės kūri
nys), gausiai dalyvavo ir Melbourne 
lietuvių. Šv. Mišias atnašavo kun. P. 
Vaseris, pasakydamas sukakčiai 
skirtą pamokslą. Parapijos choras, 
vad. P. Morkūno, pagiedojo naujų 
giesmių.

SPEKTAKLIS - KONCERTAS. 
Įvyko Liet. Namų koncertų salėje. 
Jį pradėjo p. M. Malakūnienė su
kakčiai dedikuotais posmais - Sidab
rinis Jubiliejus.

Sekė Antano Gustaičio ’’Sekminių 
vainikas”, paruoštas A. Baltruko- 
nienės. Veikaliukas ne kartą maty

Kelionėms į Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį, Londoną, Los Angeles, 
Oslo, Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną, Vilnių ir kitas pasaulio vietoves 
kreipkitės į

Palanga Travel

Aptarnaujame visais kelionių reikalais: bilietais, vizomis, kelionių
čekiais, viešbučių užsakymais ir t.t.

364 Sussex Strteet, SYDNEY, 2000 Telf. 262008 
Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf. 265066

Melb. Liet. Katalikių Moterų Draugijos dabartinė valdyba. Iš kairės: 
L. Keblienė, J. Sikorskienė, L. Čižauskienė, H. Statkuvienė (pirmininkė), 
V. Vaitiekūnienė, G. Mackevičienė, G. Jokūbaitienė.

tas. Gerai savo vaidmenis atliko p.p. 
A. Karazijienė, V. Miliauskas, A. 
Butkutė, M. Miliauskienė, R. Stat
kuvienė. Prie jų derinosi p.p. J. Sa
dauskas, P. Kviecinskas ir kt. Sek
minių nuotaikai kiek trūko gyvumo, 
jaunatviško linksmumo.

Koncertinėj meninio žodžio dalyje 

išgirstame p. E. Paukštienės malo
nią poezijos puokštę, p. M. Malakū- 
nienės posmus, gėrėjomės baleto 
šokiu - Asta Vaičaitytė ir Regina 
Smaliorytė. Be to, Melb. moterų 
sekstetas - p.p. Balčiūnienė, A. Bal- 
trūnienė, R. Čelnienė, E. Čypienė, 
E. Šeikienė ir B. Staugaitienė, pia
ninu palydint Z. Prašmutaitei, su
dainavo šešias dainas. Vakaro - kon
certo vadovė p. D. Antanaitienė.

L.K.M. D-jos pirmininkės p. H. 
Statkuvienės padėkos žodžiu paren
gimo dalyviams ir svečiams baigtas 
sidabrinio jubiliejaus minėjimas.

Tiesa ir meilė težydi jūsų širdyse!
Ignas Alekna

*** •

Neramumai Pietų Afrikoje kas
kart aštrėja: susidūrimuose su val
džios organais pareikalauja vis dau
giau aukų. Amerikos valstybės sek
retorius Dr. H. Kissinger deda pas
tangų išspręsti Pietų Afrikoje bal
tųjų ir juodųjų problemą.

Tautos Fondui aukos buvo renka
mos Tautos šventės minėjimo proga 
Sydnejuje rugsėjo 5 d. Įprasta tvar
ka Sydnejuje aukos būdavo renka
mos prieš pamaldas prie bažnyčios 
ir turėdavo staliuką salėje minėjimo ( 
metu, nes visada atsiranda tautiečių 
kurie dėl įvairių aplinkybių ne visi 
gali aktyviau reikštis bendruome
nėje, tai tik tautinių švenčių metu 
pamatai jų širdis ir jų didelę meilę 
Lietuvos laisvės reikalams. Šiais 
metais Tautos šventės minėjimo or
ganizatoriai, Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba, rinkti aukas Tautos Fon
dui salėje minėjimo, metu neleido. 
Klausimas kyla, ar galima žmones 
priversti aukoti vienam ar kitam 
tikslui? Ačiū tiems, tautiečiams, ku
rie suradę tautos Fondo atstovą ir 
aukojo be leidimo.

Norime priminti, kad aukos Tau
tos Fondo reikalams priimamos ne 
tik švenčių metu. Aukojusiems ne
mažiau $ 25.00 per metus bus siun
tinėjama nemokamai ELTOS Infor
macijų biuletenis.

Per Tautos Fondo narius P. Protą 
ir A. Kramilių prie bažnyčios gauta 
šios aukos: Jonas Sakalauskas 
$ 100.00, E. Rašymas ir V.& J. 
Venclovai po $ 20.00, kun. P. Butkus 
ir P. & E. Nagiai po $ 10.00; po 
$ 5.00: A. & L. Kramiliai, A. Braže- 
lienė, J. TalaL-Kelpšai, Emilija Pa- 
liškienė ir P. Nagys. $ 40.00 gauta 
smulkesnėmis sumomis - viso su
rinkta $ 225.00. Tautos Fondo vardu 
nuoširdžiai ačiū visiems aukoju
siems, ypatingai pensininkams,pas 
kuriuos ir doleris turi didelę vertę.

A.a. Petro Pilkos atminimui Tau
tos Fondui vietoj gėlių aukojo $ 5.00 
Cecilija ir Povilas Protai.

PAPILDOMAI. Birželio minėjimų 
proga Cenberros lietuviai suaukojo 
per p. A. Švedą, T. F. įgaliotinį, 
$ 31.00. Ačiū canberiškiams.

A. Kramilius 
Tautos Fondo Iždininkas 
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AMERIKOJE.

Palikus gražiąją Kanadą ir vaišin
guosius draugus, su savo prietelium 
inž. Rimu Sonda traukiame link 
Amerikos. Šone lieka didysis Nia
garos krioklys, kurio elektros jė
gainės aprūpina didžiąją Kanados ir 
Amerikos dalį. Privažiuojame Ame
rikos ir Kanados sieną. Pasienio ir 
muitinės sargybinis - tarnautojas 
paklausia mano draugo pilietybės. 
’’Lietuvis”, atsako jis. Tas pasižiūri 
ir daugiau nieko nesako. Paklausia 
manęs. ’’Australas”, pasakau jam. 
Paprašo paso, kurį parodžius, pa
prašo mus pastatyti šone automobilį 
ir ateiti į vidų. Ateiname. Prisista- 
tome imigracijos valdininkui ir tas 
pradeda mane klausinėti. Kur va
žiuoju, pas ką važiuoju, giminės, 
draugai ar pažįstami mane priglaus 
Amerikoje. Klausimas po klausimo 
lekia iš šio amerikiečio valdininko 
burnos. Iš karto šaltai, vėliau net 
piktumas mane pradeda imti, kad 
aš, turėdamas įvažiavimo vizą jau iš 
Australijos, esu daug daugiau tikri- 
nams negu, kad pačioje Maskvoje. 
Neužtenka to, paprašo valdininkas 
parodyti savo pinigus, kuriuos aty- 
džiai suskaičiuoja, vėliau pasižiūri į 
mano kelionės bilietus ir, pamatęs, 
kad turiu bilietą sugrįžimui į Sydne- 
jų, paklausia mano draugo, dar tu
rinčio Sov. Sąjungos raudoną pasą, 
ar jis mane veža ir ar mane išveš iš 
Amerikos. Tam pasakius taip, val
dininkas patvirtina mano vizą ir už
deda įvažiavimo antspaudą, su pa
žymėtu laiku, kiek ilgai aš būsiu 
Amerikoje. Juokiasi mano draugas 
net pilvą susiėmęs, kad tik sū'’’pa
galba” ir su jo sovietišku raudonu

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ
(Tęsinys)

pasu, bei mano globa Amerikoje, aš 
tebuvau įleistas į Ameriką. Ot tau, 
boba, ir pyragai, už didžiausią ame
rikiečių sąjungininką australą, 
Amerikoje garantuoti turėjo so
vietų pilietis. Tiek to, jei Maskvoje 
per visokias storas ir plonesnes 
knygas mano pavardės ieškojo 15 
minučių, tai Amerikos sieną pereiti 
užtruko net 45.

Didžiaį siais Amerikos keliais 
traukiame į Rochester, kur manęs 
jau laukia mano giminė inž. J. Lau
kaitis su šeima. Puiku ir vėl sutikti 
artimuosius, pamatyti labai didelę 
pažangą padariusios ir savo stilių iš- 
vysčiusios dailininkės Liucijos Lau
kaitienės darbus. Malonu buvo pasi
matyti ir susipažinti su eile vietinių 
lietuvių, iš kurių jaunas dainininkas, 
tenoras Leonas Baltrus (Baltrušai
tis), baigęs Vienos konservatoriją ir 
šiuo metu dainuojąs paskirose ope
rose, savo juostose įdainuotu balsu 
paliko labai gražų įspūdį ir, aš ma
nau, kad Australijos lietuviams būtų 
labai malonu išgirsti šį jauną daini
ninką. Nuotoliams artėjant ir vis 
dažniau ir dažniau pasikeičiant kul
tūrinėmis pajėgomis, gal kartais ir 
šis pajėgus tenoras galės pradžiu
ginti tolimosios Australijos lietu
vius. Lietuviškų pamaldų metu teko 
susitikti savo prietelių kun. A. Pet
rauską, su kuriuo Romoje susipaži
nome. Malonu, kad šis jau vyresnio 
amžiaus neseniai įšventintas kuni
gas gražiai pradėjo kurtis Ameriko
je.

Rochesteris yra jau netaip didelis 
miestas, lietuvių irgi čia gyvena ne 
per daugiausiai/tačiau pati liėtuviš- 
ka ir kultūrinė veikla -yra gėra.

Rašo Antanas Laukaitis.

Stipri lietuviška parapija, radio va
landėlė, vaidintojai, tautiniai šokiai 
ir. kt. yra labai stiprūs, kas teikia 
daug vilčių ilgam ir gražiam lietu
viškumo išsilaikymui.

Rochesteryje susipažįstu ir kartu 
automobiliu į Clevelandą 
važiuojame su dideliu ir gerai žino
mu clevelandiškiu visuomenės vei
kėju Feliksu Eidintu. Įdomiai ir la
bai vaizdžiai jis pasakoja man apie 
visą Cleveland© lietuvių gyvenimą, 
vėliau mane asmeniškai supažindina 
su didžiąją lietuvių parapija, mo
kykla ir kun. Zaremba, kuris tuo 
metu pavadavo kleboną kun. K. Ki- 
jauską. Tai didžiuliai pastatai, pui
kus prie bažnyčios ir mokyklos 
esantis paminklas, stilinga bažnyčia 
ir kt. yra visai netoli gražaus lietu
vių klubo, kas jungia visą didžiąją 
lietuvių koloniją Clevelande, duo
dant stiprybės ir atramos visam lie
tuviškam darbui. Malonu buvo lan
kytis ir ’’Superior Savings” įstaigoje 
ir banke, kurio viceprezidentas ir 
vedėjas yra čia gimęs lietuvis P. Šu
kys. Puikus žmogus yra šis senasis 
Amerikos lietuvis, kuris pats asme
niškai ir su savo šia didžiule finansi
ne įstaiga visuomet labai stipriai re
mia visą lietuvišką darbą ir niekuo
met neatsisako bent kam padėti.
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Malonu ir miela buvo apsilankyti 
naujoje ’’Dirvos" būstinėje, kur ma
no ’’Bosas” redaktorius V. Gedgau
das labai nuoširdžiai mane priėmė, 
supažindino su visa naująja savo įs
taiga ir papasakojo apie visus laik
raščio vargus ir buvusias po gaisro 
bėdas, džiaugdamasis, kad viskas 
jau baigia atstatyti, atsigauti ir su
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LIETUVOS NACIONALINIO 
LIAUDIES FRONTO 

DEKLARACIJA 
su komentarais

Mūsų Pastogės Nr. 29 ir kitoje 
išeivijos liet, spaudoje buvo pas
kelbta L.N.L.F. Deklaracija, datuo
ta 1976 m. gegužės 30 d. ir jos išlei
dimo vieta pažymėta Vilnius. Iki šiol 
neteko spaudoje užtikti tos deklara
cijos aptarimo nei iš mūsų politinių 
veiksnių, nei šiaip komentatorių. O 
vis tik ji reikalinga aptarimo ir 
svarstymo, ypač iš išeivijos politinių 
veiksnių pusės.

Iš deklaracijos aiškėja, kad L.N.L. 
Frontą sudaro: 1/ Lietuvos Patriotų 
Sąjunga (L.P.S.), 2/ Lietuvos Kata
likų Susivienijimais (L.K.S.) ir 3/ 
Lietuvos Laisvojo Demokratinio 
Jaunimo S-ga (L.L.D.J.S.). Kai ku
rie deklaracijos pareiškimai verti 
ypatingo dėmesio, iš kurių matosi, 
kad deklaracijos autoriai turi dideli 
politini įžvalgumą ir subrendimą. 
Man atrodo, kad jie pralenkia ir mū
sų išeivijos politikus. Pacituosiu ir 
pakomentuosiu keletą svaresnių tos 
deklaracijos pareiškimų.

”... Negalima nutylėti, kad Pabal
tijo aneksija buvo tyliai sankcionuo
ta didžiųjų Europos valstybių ir 
Amerikos”. - Deja, šito fakto neįsi
sąmonino net kai kurie mūsų politi
kai ir dalis visuomenės.

Toliau rašoma: ’’Vakarų valstybių 
propaganda apie tariamą Pabaltijo 
valstybių nepripažinimą T.S.R.S., 
tai tušti žodžiai, kuriems ilgai tikėjo 
naivūs Lietuvos patriotai, šiandien 
nesuklaidins mūsų. Mums gerai su
prantami jų imperialistiniai siekiai

? j- ■»’ ■■
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didele parodyta ’’Dirvos” skaitytojų 
meile savam laikraščiui, bei stipria 
pinigine parama, laikraštis ir vėl 
gali tęsti savo sunkų darbą.

Cleveland© lietuvių klubas yra la
bai gražų įspūdį darąs pastatas, ne 
tik iš lauko, bet ir viduje. Puiki val
gykla, baras ir gražios salės, įsten
gia labai gerai išsilaikyti ir pats 
klubas yra visas lietuviškojo veiki
mo centras Clevelande. Sutikau ir aš 
čia labai daug savo senų pažįstamų, 
draugų, kai mane patį čia turbūt 
daugiau žmonių pažįsta, negu, kad 
Australijoje. Pasirodo, kad lietuviš
kas žodis ir lietuviška spauda yra 
dar labai stipri mūsų žmonėse. Kal
bėdamas apie Clevelandą, negaliu 
nepaminėti ir savo puikių prietelių, 
nors dar ir nebuvusių Australijoje, 
bet mano vadinamų pusiau australų, 
Vlado ir jo puikios žmonos Bačiulių, 
kurių vaišingumą sunku ir aprašyti.

Jau seniai pamiršęs įvažiavimo 
nesklandumus, džiaugiuosi ir plačiai 
važinėju po gražiąją Ameriką. Keliai 
nepaprastai dideli ir geri, sau lygių 
neturį visame pasaulyje, leidžia 
džiaugtis puikiomis automobilio ke
lionėmis, kai gražus miškas, žaliuoją 
laukai ir turtingos pakelių farmos 
džiugina mano akį. Amerika tikrai 
didinga. Visur, kur tik pasižiūri, 
nieko nėra mažo. Net ir kukuruzų 
laukai, dėl kurių Kruščevas savo di- 
dybą prarado,. Amerikoje tęsiasi iš
tisomis myliomis, o ką gi žmogus 
dali pasakyti apie visa kitą?

Kelionės tęsiasi toliau, ir štai jau 
aš Baltimorėje. Čia mano geri jau
nystės draugai B. Brazauskas, A. 
Marcinkus ir jų šeimos priima mane 
kaip sūnų palaidūną, per pasaulį 
beklaidžiojantį ir laimės, o gal ko 
nors ir kito, beieškantį. Dalyvauju 
puikiame bendruomenės piknike, 
kurio metu savo jėgas išbando Cle

(politiniai, militariniai, ekonominiai) 
ir nei T.S.R.S., nei J.A.V. negynė, 
negina ir negins mūsų nacionalinių 
interesų. Jiems svarbu kiti dalykai: 
pasaulio pasidalinimas į savo įtakų 
sferas.
"Visos didžiosios imperialistinės 

valstybės yra, buvo ir bus mažų 
tautų priešai ir iš jų nelaukime pa
galbos, neapgaudinėkime patys sa
vęs laisvės atnešimo iliuzijomis”.

Kaip matome, deklaracijos auto
riai išsireiškė stipriai, tiksliai ir re
aliai. Toliau sakoma: ’’Bet laikas, 
neužmirškime, dirba mūsų naudai. 
Laikas privertė pasaulio grobuonius 
paleisti kolonizuotas tautas...” - Su 
šiuo pareiškimu aš nepilnai sutinku. 
Laikas dirba mūsų naudai, bet labai 
lėtai, turint galvoje tolimą ateitį. Gi 
per pastaruosius 30 metų laikas dir
bo ne mūsų naudai, nes per šį laiko
tarpį grobuonys jau mus gerokai 
apvirškino ir konsolidavo tautų pa
vergimus.

Lietuvos Nacionalinio Liaudies 
Fronto reikalavimai.

Klausiama: ”Ar turime teisę at
gauti nepriklausomybę ir valstybin
gumą? Ne tik kad turime, bet priva
lome. Tai mūsų šventa pareiga ir 
teisė”. Išvardinama eilė reikalavi
mų, kurių svaresnius paminėsiu. 
Reikalaujama:

1/ Nutraukti Maskvos vyriausy
bės kišimąsi į Pabaltijo valstybių 
vidaus reikalus atsisakant visiems 
laikams visų pretenzijų į Lietuvos, 

veland© ir vietos lietuviai tinklinin- 
kai, su pasigėrėjimu valgau ska
niuosius Baltimorės vėžius, nuplau
damas juos jau ne taip geru ameri
konišku alum, aplankau senąjį lietu
vių klubą, jau visai paskendusį juo
dosios rasės masėje, nuoširdžiai iš
sikalbu su Baltimorės lietuvių pat- 
riachu, poetu, advokatu dr. N. Ras- 
teniu, kuris mane apdovanoja savo 
paskutiniąja kūryba. Tai žmogus, 
nors ir peržengęs savo devyniasde
šimtuosius metus, yra dar labai jud
rus, dalyvaująs visuose lietuviškuo
se parengimuose ir tikrai galįs būti 
pavyzdžiu daug už save jaunesniems 
ir jau į lietuviškąjį archyvą nuėju
siems tautiečiams. Pakviestas lietu
viškos valandėlės vedėjo K. Las- 
kausko pasidalinti savo kelionės įs
pūdžiais su baltimoriečiais, papasa
koju jiems apie savo išgyvenimus 
olimpiadoje, nutikimus pasaulyje ir 
lietuvių vargus Seinuose. Gi vėliau 
linksmoji Liusė Laskauskienė, pa
sikvietusi savo ir mano draugus, pa
daro šaunias ir linksmas išleistuves, 
kurių metu net skaudu atsisveikinti 
savuosius taip artimus žmones Bal
timorėje. tačiau jau toks yra keliau
tojo likimas, kad po gražių ir malo
nių svečiavimosi valandų, tau reikia 
skirtis, atsisveikinti, net ir ašarą 
nubraukti, nežinant, ar dar kada 
tuos savo artimuosius ir vėl pama
tysi.

Pakeliui į šiaurę, sustoju didžia
jam Ne\y Yorke, aplankau savo 
draugą sporto veteraną A. Daukšą, 
kuris dar vis iš sportinio gyvenimo 
negali pabėgti ir kuris su savo atletų 
futbolininkais važiuoja po Tautinių 
Šokių šventės žaisti prieš Čikagos 
lietuvių futbolo komandą. Susitinku 
čia ir tik neseniai Australijoje buvu
sį artistą V. Žukauską, kuris taip 
skaniai prajuokino kengūrų žemės 
gyventojus. Maloniai esu pri
imtas ir savo prietelių Juliaus ir jo 
puikios žmonos - Veblaičių,* kurie 

Latvijos ir Estijos teritorijas, kurių 
de jure nelaikome T.S.R.S. dalimi.

2/ ’.’..mes turime juridinę ir mora
linę teisę mums jėga primesto taip 
vadinamo tarybinės socialistinės 
respublikos statuso atsisakyti ir 
visas T.S.R.S. institucijas kaip anti- 
nacionalinę bazę anuliuojame.

3/4Tautos vardu mes reikalauja
me iš T.S.R.S. vyriausybės naujų 
laisvų demokratinių rinkimų - ple
biscito dėl visų Lietuvos T.S.R.S. 
piliečių lietuvių”. Čia verta atkreipti 
dėmesį, kad plebiscito teisės reika
lauja ne dėl visų L.T.R.S. piliečių,, 
bet tik lietuvių.

Toliau skelbiama: ’’Mes už išstoji
mą iš T.S.R.S sudėties (tai garan
tuoja T.S.R.S. konstitucija), už liau
dies respublikos statusą socialistinių 
valstybių sandraugoje...”

Tenka čia pažymėti, kad siekiama 
liaudies respublikos statuso socia
listinių valstybių sandraugoje. Aš 
tai suprasčiau, kad siekiama statu
so, kokį turi pvz., Lenkijos Liaudies 
Socialistinė Respublika. Toks Lie
tuvos politinių veiksnių siekis dali
nai neatitinka išeivijos siekiams, 
būtent, demokratinės, bet kapitalis
tine (su plačia privačia nuosavybe) 
santvarka paremtos nepriklausomos 
Lietuvos, kuri nebūtų socialistinių 
valstybių sandraugos nariu. Atrodo, 
kad išeivijos siekiai su laiku turės 
prisitaikyti prie tautos kamieno 
Lietuvoje siekių.

Reikalaujama: ’’Nutraukti lietu
vių tautos rusinimą per mokyklas, 
spaudą, radio, televiziją ir visas įs

Pigiausios kelionės į užjūrius
į VILNIŲ IR ATGAL . n $1168.00
Į ČIKAGĄ IR ATGAL (IŠ SYDNEY) S > • ‘ $^102.00

A- Į LOS ANGELES IR ATGAL (IŠ SYDNEY) $ 884.00
... .Į FRANKFURTĄ IR ATGAL $ 1001.00

Į LONDONĄ IR ATGAL v $ 1004.00
APLINK PASAULĮ KĖKTUVU $ 1128.00
KELIONĖS LAIVU Į PACIFIKO SALAS 

pav. (iš Sydney) 11 dienų i. $ 344.00

* DĖMESIO! PRAŠOM UŽSAKYTI VIEŠBUTĮ VILNIUJE KUO 
ANKSČIAU ATEINANTIEMS METAMS.

* PATARIAM KAIP GAUTI LEIDIMĄ APLANKYTI GIMINES 
VILNIUJE.

* PATARIAME KAIP KELIAUTI KUO PATOGIAU, PIGIAU IR 
MALONIAU, KOKIUS KELIONĖS ČEKIUS NAUDOTI, ETC.

* PRAŠOM KREIPTIS ASMENIŠKAI ARBA LAIŠKU-

ALG. ŽILINSKAS
ODRA TRAVEL SERVICE PTY. LTD., 
311 LA TROBE ST. MELBOURNE.

Telefonas 67-9454 ( Vakare 934258)

mane nusiveža pas prof. J. Stuką ir 
ten padarome dviejų kartų pasikal
bėjimą profesoriaus vadovaujamai 
radio valanėlei'. Profesorius ir jo 
žmona yra čia gimę lietuviai, labai 
dideli patriotai ir nuoširdūs savojo 
krašto mylėtojai. Jų gražų namą 
puošia lietuviški ornamentai, 
priekyje stovi puikus lietuviškas di
džiulis kryžius, kai namo vidus yra 
kaip tikras lietuviškas muziejus. 
Profesorius, būdamas Vyčių vadas, 
pažadėjo kartu su šia senąja Ame
rikos lietuvių organizacija, siųsti 
laiškus ir prašymus Seinų vyskupui, 
kad jis leistų lietuviams turėti savo 
pamaldas savojoje bazilikoje. Tikrai 
malonu, kad ir senieji Amerikos lie
tuviai supranta Seinų lietuvių var
gus. Aplankau ir Elizabeth vietovės 
lietuvių klubą, kuris jau ir yra ap
suptas juodųjų ir į kurį labai mažai 
lietuvių jau beatsilanko. Panašiai 
yra ir su netoliese esančia lietuvių 
gražia bažnyčia. Tikrai skaudu tą 
viską matant.

Tolyn kelias veda į Worcester pas 
savodraugųs J. ir R,; Palubeckūs ir 
savo krikšto dukrą'Aureliją, čia su- 

taigas, kur dar iki šio laiko vartoja
ma rusų kalba, kaip antroji oficiali 
kalba kaip bendravimo priemonė su 
T.S.R.S. ir socialistinėmis užsienio 
tautomis... Mes reikalaujame nacio
nalinių jaunimo organizacijų bei 
partijų, kurios šiandien uždraustos.. 
Visa sąjunginė Lenino komunistinio 
jaunimo sąjunga mūsų nepatenki
na...”

5/ ’’Vėl pranešam laisvajam pa
sauliui apie lietuvių intelektualų 
persekiojimą, apie naujus jaunų 
patriotų areštus ir persekiojimus, 
apie represijas ir suvaržymus Liet. 
Kat. Bažnyčios dvasininkų, tos da
lies kunigų, kurie nenuėjo su patai
kaujančia tarybinei kulto adminis
tracijai bažnyčios hierarchija, kar-. 
tais skelbiančia apie tikinčiųjų lais
ves T.S.R.S.”.

6/ ’’Reikalaujame grąžinti Lietu
vos etnografines žemes, priskirtas 
Baltgudijos T.S.R.S.... Laikas likvi
duoti taip vadinamą Kaliningrado 
sritį, R.S.F.S.R. koloniją, nieko 
bendro neturinčią su etnografine 
Rusija... Atkurti Mažąją Lietuvą 
Prūsiją būsimos Lietuvos valstybės 
jurisdikcijoje su pilna politine, eko
nomine ir kultūrine autonomija”.

7. Panaikinti R.S.F.S.R. įstaty
mus, veikiančius Lietuvos T.S.R. 
teritorijoje, trukdančius kultūri
niams ryšiams palaikyti su užsieniu. 
Jokių apribojimų turistams, vietinių 
piliečių giminėms...

Nukelta į psl. 7

tinku buvusį australietį V. Trečioką, 
kuris jau ir savo motelius suspėjo 
įsigyti, leipalingiškių Vydūnų šeimą, 
kybartiškį sportininką J. Brantą su 
jo žmona, mano buvusia tautinių šo
kių mokytoja ir daug kitų. Aplankau 
abu lietuvių klubus ir stebiuosi, kaip 
Maironio didingieji pastatai, nese
niai gaisro visai sunaikinti, šiandien 
ir vėl taip puikiai atsistatę ir taip 
gražiai laikosi. Worcesteryje'seniau 
buvo labai daug senųjų lietuvių, ta
čiau seniesiems pamažu išmirštant 
ir aplinkui nesant didelės pramonės, 
jaunieji, mokslus baigą lietuviai, iš 
čia daugiausiai išvažiuoja, taip kad 
net tautinių šokių grupė, kurioje yra 
daug mergaičių, negali sudaryti ir 
surasti berniukų šokėjų, kas jiems 
net ir šokių šventėje neleido atsto
vauti šią senąja lietuvių koloniją. 
Tikrai gaila.

Prisivaišinęs, prisisvečiavęs ir 
aplankęs savuosius draugus, palieku 
rytinę Amerikos dalį ir traukiu į 
sostinę Čikagą ir ten būsimą Tauti
nių šokių šventę.

Bus daugiau)

B

•M?
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RIMTI DARBAI —
GRYNI JUOKAI

KREIVAS ŽVILGSNIS Į ĮVYKIUS SPAUDOS BALIAUS PROGA

Anais palaimintais laikais, kai 
mes dar nešiojome kelnes su ’laite”, 
o kino ekrane šmirinėjo Charlis 
Chaplinas, tai mums prajuokinti 
daug nereikėjo. Tik, būdavo, žiūrėk! 
Pakelia Charlis savo kepaliušą dai
liai panaitei, ši atsisukusi pamirksi, 
pamirksi ir persigalvojusi... šliūpt! 
Charliui i srėbtuvę. Broleli, nors imk 
ir pasiusk besijuokdamas. 0 kartais 
to juoko būdavo tiek, kad vos-vos 
išlaikydavai ’’kritę” sausą. Pareini 
skaudančiais šonais namo ir pasilin- 
dęs po patalais vis dar gigeni. "O 
poterius pakalbėjai? ”, - atsiliepia 
kur nors kambario tamsoje tėvas, 
tavo gigenimo it uodo piaunamas. 
Jackau! Ko gero atsikėlęs
diržu perės..? Kiši galvą po paduška, 
akis Įdėtai užmerkęs ir žiobtus net 
delnu užspaudęs ir... pasiutimas! 
Tarytum į kino ekraną žiūri - ciuckis 
prisitaikstęs jau nešasi Charlio deš- 
rėgalį. Amen, Karaliau! Dūsti ir 
juokiesi-, juokiesi ir dūsti, iki nusi
kamavęs užmiegi...

Šiandieną, kai žiūrime į tas mu
ziejines filmas, taip vis dažnai dar 
matomas televizijoje, tai stebimės 
patys sau - iš ko ir ko taip labai juo
kėmės! Turbūt surimtėjome? Pase
nome, gal? 0 gal ir juoko nebepažįs
tame ir jo nebesuprantame..? Kaip 
nebūtų - juokingi dalykai mūsų ne- 
bejuokina. Vienok - kaip gyventi be 
juoko, be jumoro? Ir, aišku, be to 
negyvename! Tiktai skirtumas tas, 

kad šiandieną juokas, jumoras ir 
komedija mus pasiekia kitais keliais. 
Ir net nepatikėsite - mes juokiamės 
iš visiškai rimtų dalykų ir rimtų si
tuacijų, kurios, nežiūrint jų rimtumo 
• yra gyva komedija.

Asmeniškai man prisimena du 
komedijantai. vokiečiai - Hans Mo
ser ir Theo Lingen. Tačiau ar juos 
galėtumei palyginti su Australijos 
Whitlamu? Taip! - jo žodis, tartas 
lietuviams Vasario 16-tosios proga 
;1967 m., Auburne), buvo itin rim-
;as, tačiau ar visa tai neatrodė per
dėm juokinga 1975 metais?

Daugumoje būdami įsipilietinę, 
jautėme, turbūt, pateisinamą pasi- 
iidžiavimą ikšioline Australijos 
sėkmė Olimpiniuose žaidimuose. 0 
lesakykite, kad po šios Olimpijados 
Vlontrealyje nejautėme noro gerai 
ijjsijuokti? Valdžia ir Sporto ofici- 
iozai, visdėlto, yra rimtai susirūpinę 
taip Maskvos Olimpiadoje prašokti 
wrs lietuvius, kurie Montrealyje 
aimėjo du aukso, du sidabro ir tris 
jronzos medalius.
Istorija, kaipo tokia, yra rimtas 

tokslas. Vienok, tarpe visų rimty- 
ių, joje pilna visokių komiškų - juo- 
ingų situacijų. Visi gerai prisime- 
ame Whitlamo išsišokimą prieš 
altus Tasmanijos rinkimų metu, ir 
ai jau yra istorija. Štai, kaip rašoma 
. m. rugpiūčio 23 dienos ’’Canberra 
’imes", po antrašte ’’Whitlam apo- 
)gises”, aiškiai matosi, kad istorijos 
ežinojimas šiam ponui kainavo 
250. Minėtai sumai čekį su manda
tu atsiprašymu gavo baltų reikalus
ynęs geografijos mokytojas Laun-
hestone Mr. Tom McGlynn beteis- 
ūnio susitaikymo ženklam Kaip 
esijuokti?
Mūsų profesinės sąjungos (Uni

ts) laikytinos rimtoje aukštumoje, 
isdėlto... kai yra darbo, tai išsigal- 
ojama ’’green”, ”black” ir visokių 
itų spalvų (greičiausiai kilsiantys 
i ”red”) uždraudimai (bans) ir kvai- 
ausių atsiprašymų streikai. Kai 
ėra darbo - streikuojama, kad nėra 
arbo? Kaip nesijuokti iš viešai de- 
lonstruojamo idiotizmo?
Bendru supratimu - kiekvienas 

mdijuojantis jaunas žmogus yra
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laikytinas rimta asmenybe, siekian
tis rimtos ateities. Tačiau, kai kiek
viename kasdieniniame laikraštyje 
ir televizijoje didesnę dalį naujienų 
užpildoma žiniomis ir paveikslais 
kaip mūsų studentai siekia mokslo 
nešiodami plakatėlius bei mėtydami 
akmenimis į rimtus žmones, tai juo
kui vietos lieka labai mažai. Tiek ir 
to! - pasijuoksime, kai sūnūs su šyp
sena pasikabins ant sienos ”Ak- 
mensvaidystės profesoriato diplo
mą”.

Žinios iš Lietuvos - pašaukimų į 
kunigus ir norinčių studijuoti yra 
labai daug. Turint aiškų supratimą 
apie Seminarijų ir seminaristų pa
dėtį ir sąlygas bendrai, prisilaikome 
nuomės, kad Lietuvoje dar esama 
gana rimtai galvojančio jaunimo. 
Australijos lietuvių tarpe (iš čia 
užaugusių) tokį pašaukimą girdėjo 
tiktai vienas! Gana juokinga, kai 
baigęs mokslą teologijoje pasimetė 
geografijoje ir... atsidūrė Ameriko
je.

Artėja mūsų pačių dvimetinis su
važiavimas Melburne, kuriam ruo
šiamasi visu rimtumu. Nemažiau 
rimčiau nusiteikę susirinkome ir 
paskutiniame - Adelaidėje. Spaudo
je buvo rašoma, kad rimtai išrinktas 
Krašto Valdybos pirmininkas dar ir 
šiandieną neturi rimtų nutarimų, 
surašytų rimto protokolo formoje. 
Kaip, tad, šį reikalą laikyti rimtu ir 
•iš viso nesijuokti?

Rimčiausias dokumentas, rašytas 
gilioje senovėje, yra vadinamoji 
’’Magna Charta”. Rimčiausias doku
mentas, tiek kiek tai liečia mus, yra 
mūsų bendruomenės Statutas. Įdė
mu kiek rimtų pakeitimų bus įnešta 
šiuometiniame suvažiavime ir kiek 
ilgai užtruks, kol šis dokumentas 
pasieks visiems priimtiną ir pritar- 
tiną formą? Vyrai! - negi ’’Buchalte- 
rijos klaidą” rašote?

Rimtai žvelgiant į sportą-ir skai
tant ”M.P.” atrodo, kad sportu rim
tai užsiima tik ’’Vilkas” Melburne. 
Ar nejuokinga, kai į Sporto Šventę 
sportininkus suvežą Sporto Klubai, 
apie kuriuos per dviejų metų per
trauką niekas žodžio neprataria, o 
Vilkeliai paliekami už durių?

’’Mūsų Pastogės” skraidantis ko
respondentas Antanas Laukaitis yra

Nesvarbu, kokią ginant spalvą. 
Krepšini reikia žaisti sū galva

Jei klubas nesubankrutuos, jausimės mes kaip namuos, 
Ir taip iki grabo lentos dirbsime labui tautos...

visapusiškai laikytinas rimta asme
nybe. Ką, gi! - jis viso pasaulio mer
ginas nužvelgia tokiomis rimtomis 
akimis, kad ’Pastogėlę” skaityda
mas atrodo tik griebk - ir užčiuopsi. 
Tikintis, kad Antanas rimtai neuž
pyks, norėtųsi pasakyti - ’’Girios 
gaukštis, girion žiūri...” Bieso, betgi, 
buvo kišti snapą į Seinų vyskupiją? 
Antanai! - nebūk juokingas! Katali
kų bažnyčioje tokie dalykai nesi- 
daro...

Pasitinkant Australijos Lietuvių 
Jaunimo Steigiamąjį Suvažiavimą, 
keltinas rimtas klausimas - kiek se
nas arba jaunas yra ’’jaunimas”? 
Pagal Sydniejaus Klubo reguliacijas 
nesulaukę 18 metų yra klasifikuoja
mi kaipo ’’vaikai” arba, paprastai - 
piemenys. Canberros Klube nekurią 
dieną vaikų daugiau nei suaugusių. 
Adelaidėje, taip esą, kad Baro pa
tarnautojai pamatę beūsį tik užsi
merkia kol jis nusineša alų. Melbur
nas uždažęs vitrinas, kad jų niekas 
nematytų. Viešoji opinija yra tokia, 
kad mergina sulaukusi mergystėje 
dvidešimtvienų metų - yra jau sen
mergė. Vedę - jau skaitomi suaugu
siais ir tinka į visus bendruomenės 
organus bei organizacijas. Žinia, 
juokinga, bet... jaunimui ir jaunystei 
(pagal anuos išskaičiavimus!) lieka 
tik trys veiklos metai.

Bent iki šiol ’’Mūsų Pastogė” ir jos 
redaktorius Kazokas ypatingai sie
lojosi Sydniejaus Lietuvių Klubo 
gerbūviu, siūlydami bei propaguo
dami visas įmanomas lietuviškas 
funkcijas atlikti klube. Ak, tai būtų 
juoko - juokelio, kad po šio Spaudos 
Baliaus p. Kazokui klubo durininkas 
pastotų kelią ir rimtai paklaustų: - 
”0 kur, ponas, šokai per Spaudos 
Balių? Huh?”

Turiu seną, trisdešimt metų išti
kimai tarnavusį, radio aparatą - ra
diogramą. Gaila pasakyti, bet yra 
teisybė, kad šis į mane lietuviškai 
prabildavo tik Kūčių vakare su: 
’’Broliai ir Sesės lietuviai!” Staiga, 
cento remontui nepridėjus, šis išti
kimas daiktas dainuoja, šneka ir 
groja lietuviškai. Ieškojau logiško 
atsakymo tokiam stebuklui. Radau 
’’Mūsų Pastogėje” š.m. Nr. 31. ’’Ra
dijo pusvalandžio reikalu”. Ir jūs 
nesijuokite - aš taip persigandau, 
kad dabar kiekvieną kartą klausy
damasis lietuviškojo pusvalandžio 
pasilendu po lova. Neveltui sakoma - 
’’Daug sužinosi skaitydamas ’.’Mūsų 
Pastogę”.

Netai jau labai seniai, Išmintingi 
Sydniejaus Klubo vairuotojai ieško
jo naujo ir išmintingo Klubo Vedėjo. 
Radosi visa eilė išmintingų, išmin
tingesnių ir išmintingiausių kandi
datų. Gavosi nelabai išmintinga pa
dėtis, iš kurios rasta išmintinga 
išeitis - pasilikta prie ’’pažįstamo 
velnio”. Nejuokais Konfucijus yra 
sakęs: ’’Išmintingi esame tol, kol 

nėra už mus išmintingesnių”..
’’Canberros Lietuvių - Australų 

Klubui reikalingas Managerio Pa
vaduotojas ir Baro vedėjas. Turi 
mokėti lietuviškai.” Ir priedui, jeigu 
su boba, tai gaus ir trobą... Taip sa
kyti - laimė šypsosi tik kartą gyve
nime!.. Kiek buvo norinčių yra pas
laptis. Bet nėra paslaptis, kad Can
berros Klube daugiau reikalinga 
mokėti australiškai, nes sienos 
lietuviškai nekalba.

Be mažiausios abejonės ir patsai 
Spaudos Balius laikytinas vienas iš 
rimčiausių parengimų Sydnejaus 
Lietuvių Bendruomenės tarpe. Į jį 
susirinkome pagarbiai ir rimtai nu
siteikę, rimtai paremti vieną iš rim
čiausių institucijų mūsų bendruo
menėje. Vienok, apsukite savo 
žvilgsniu šias patalpas taip maždaug 
apie 10-11 vai. Garantuota, kad rim
tai nusiteikusių veidų matysite labai 
mažai. Vyraus šypsena, skambės 
juokas ir stiklai. Taip, kad netyčia 
užklydęs pašalietis jokių būdu nepa
galvos, kad mūsų susirinkta rimto
mis intencijomis.

Skambindami stiklus visdėlto pri
siminkite, kad esate Cabramattoje 
ir kad reikės pasiekti namus kuriuos 
pirmadienį vėl aplankys ’’Mūsų Pas
togė”. Žinai - padauginsi - nepadau
ginsi, o kai visai net baliuje nebuvęs 
mužikas įvažiuos tau į bagažinę, tai į 
’’maišą” pūsite abu. 0 tada šoferio 
leidimu, jeigu baliuje paveikslo ne
laimėjai, galėsi papuošti savo sėdi
mojo sieną... Mašinos pataisas, žinia, 
galima būtų nurašyti tėvynės labui, 
bet skirtumas tarpe keletą dolerių 
taxi - fare ir keletą šimtų car- repair 
būtų mielai priimamas ’’Mūsų Pas
togės” administracijoje betkurią 
valandą dieną ar naktį.

Kukutis

NAUJA AUSTRALIJOS 
TAUTINĖ ŠVENTĖ .

Liepos 12 d. Australijoje įvesta 
nacionalinė šventė - Medibank Holi
day. Šioji šventė skiriasi nuo visų 
kitų tuo, kad ją švenčiant niekas ne
moka, kaip už kitas tautines šven
tes. Šventė įvesta grynai socialisti
niu principu - kas nedirba, tegu tas 
ir nevalgo...

VIETOJ GĖLIŲ

Mirus a.a. Neries sporto klubui jo 
garbei skiriame dvi stiklines Neries 
upės vandens, atplukdyto Pacifiko 
povandeninėmis srovėmis. Neries 
Klubas, deja, nei palaidotas, nei su
degintas, o įtekėjo į Kovo Klubą.

Turimomis žiniomis Sydnejuje 
merdi Plinksnoš Klubas. Jau dau
giau kaip plisntetis jis viešumoje 
nepasirodė. Iš patikimų sluoksnių 
sužinota, kad jam gresia Mao Ce 
Tungp likimas.
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PASAULIO ŠACHMATŲ 
OLIMPIADA.

Ateinančia pasaulinę šachmatų 
Olimpiadų pravesti yra patikėta Iz
raeliui ir turi prasidėti žaidimai šių 
metų spalio mėnesį. Australija siun
čia vyrų ir moterų komandas iš pen
kių žaidėjų kiekvienoje.

Vyriausias Olimpiados organizato
rius yra Tarptautinės Šachmatų Fe
deracijos prezidentas olandas prof. 
M. Ėuwe, kuris šiais metais atšven
tė savo 75 metų gimimo dieną.

Šia proga gavo nepaprastai daug 
telegramų iš viso pasaulio. Jų tarpe 
ir iš Sovietų Rusijos su pareiškimu, 
kad jie nedalyvaus pasaulinėje 
Olimpiadoje. Rusai, aiškina, kad jie 
negali pasitikėti Israelio valstybės 
teikiamu saugumu jų žaidėjams. Ti
kima, jog rusų atsisakymas daly
vauti Olimpiadoje paveiks ir kitas 
valstybes esančias jų bloke.

Po kelių savaičių kitas nemalonus 
įvykis. Jų šachmatų didmeisteris 
Victor Korchnoy laimėjęs didelį 
šachmatų turnyrą Amsterdame pa
prašė leidimo Olandijos vyriausybės 
pasilikti pas juos.

SYDNEY
Klubo veikla.

Sydnejaus lietuvių šachmatų klu
bo nariai praėjusią savaitę turėjo 
savo metinį susirinkimą. Praėjusiais 
metais buvo pravesta rekordinis 
skaičius turnyrų ir net trys klubo 
komandos dalyvavo metiniuose aus
tralų turnyruose. Žaidimai kiekvie
ną trečiadienį vyksta licenzijuoto

Dėmesio verta...
Atkelta iš psl. 5

Drakoniški T.S.R.S. įstatymai 
diskriminuoją lietuvius kaip tautą, 
kuriai uždrausta atstovauti pačiai 
save užsienyje, turi būti tuojau pat 
anuliuoti. Jokių apribojimų asme
nims, norintiems emigruoti šeimų 
sujungimo tikslu. Laisvas turizmas 
ir laisva reemigrafija lietuvių be jo
kių sąlygų iš anksto, represijų...”

10/ ”... Mes jaunoji Lietuvos kar
ta, gimusi ir išaugusi socializmo są
lygose, už laisvą nepriklausomą 
LIAUDIES LIETUVĄ, o ne mirš
tančio kapitalizmo restauraciją, mes 
už visų tautų draugystę, socializmą, 
demokratiją ir taiką...” - Čia tenka 
įsidėmėti, kad jaunoji karta yra 
priešinga ’’mirštančio kapitalizmo 
restauracijai”.

Mano išvados
Ne visi iškeltieji reikalavimai su

silauks mūsų išeivijos pritarimo, ta
čiau turime įsisąmoninti, kad ne mes 
išeiviai ar svetur gimę mūsų pali
kuonys nustatys būsimą Lietuvos 
socialinę santvarką. Ją nustatys ir 
iškovos tauta Lietuvoje.

Iš deklaracijos aišku, kad Lietu
vos Nacionalinis Liaudies Frontas 
siekia nepriklausomos Lietuvos 
liaudies respublikos su demokratine 
socialistine santvarka. Šaltai pagal
vojus atrodo, kad deklaracijos auto
riai pilnai įvertina bei supranta Lie
tuvos geopolitinę padėtį tarp socia
listinių ar komunistinių valstybių, 
todėl į tai atsižvelgdami ir pritaikė 
deklaracijos turinį. Kadangi dekla
racija gali turėti lemiamos reikšmės 
Lietuvos ateičiai, norėtųsi, kad ir 
mūsų politiniai veiksniai ar atskiri 
autoritetai pasisakytų ir mūsų 
spaudoje. fi>*‘

V. Šliogeris 

klubo patalpose ir kuomet lankosi 
kitos komandos vienu metu žaidžia 
virš trisdešimt šachmatininkų.Klubo 
pirmininko pareigose ir toliau liko 
mūsų ir australų tarpe labai popu
liarus šachmatininkas Dr. I. Venclo
vas.

Kasininkei pranešus, kad šiuo 
metu kasa beveik tuščia pirmininkas 
pirmas parodė pradžią paskirdamas 
$ 50 auką taurės įsteigimo dėl di
džiojo Lietuvių klubo šachmatų tur
nyro kuriame kas metai dalyvauja 
apie pusšimtis žaidėjų, jų tarpe ge
riausi NSW šachmatininkai. Šis tur
nyras šiais metais bus pravestas 
trečią kartą. Australai atvykę žaisti 
į mūsų klubą ne kartą pradeda klau
sinėti apie mūsų licenzijuotą klubą. 
Jiem darosi neįtikėtina, nes tik prieš 
keletą metų jie matė mūsų patalpas 
- garažą Lidcombe. O dabar - gražus 
klubas.

Šia proga šachmatininkai reiškia 
padėką Klubo vadovybei už visoke
riopą pagalbą. Per didžiųjų turnyrų 
atidarymą ir uždarymą visuomet 
dalyvauja klubo v-bos pirmininkas 
V. Simniškis ar jo skirtas asmuo.

Šiuo metu vyksta Baltic Cup 
šachmatų žaidimai.

* * *
• . M

22 dieną (trečiadienį) 7 vai. 30 
min. draugiškos šachmatų varžybos 
prieš Canterbury šachmatininkus. 
Žaidžiama ant 15 lentų.

Sekančio mėn. 20 d. (trečiadienį) 7 ; 
vai. pradžia Lithuanian Open Chess ; 
turnyro. Šiais metais šio turnyro 
mokestis pakeltas iki $ 12 dolerių.

V. Augustinavičius.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Didžiai Gerbiamas ’’Mūsų Pastogės” | 
Redaktoriau,

Nesiekiu tęst jau užbaigtos pasi
sakymų eiles, iškilusios Vatikano, 
Bažnyčios ir kunigų tema. Aname 
savo laiške norėjau tik pažadinti 
mūsų tarpe, ypatingai spaudoje, ge
resnį tarpusavio supratimą ir giles
nę vienas kitam pagarbą. Dėkoju 
Jums už leidimą pasisakyti.

V. Šliogeris, kurio asmeniškai ne
pažįstu. ir kuris šiuo metu švenčia 
savo 75 metų amžiaus sukaktį, šia 
proga nuoširdžiai jį sveikinu, linkė
damas sveikatos ir jėgų tolimes
niuose jo planų vykdymuose, pa
kvietė mane į viešas diskusijas Va
tikano rytų politikos temą padisku
tuoti. Atsakydamas į šį kvietimą tu
riu pasakyti, kad viešų diskusijų ne
sibaidau. Tik nenorėčiau apsiriboti 
vien Vatikano rytų politikos disku
sijom. Neturėdami autentiškų davi
nių nei iš Sovietų, nei iš Vatikano, ir 
tik svarstydami kitų pareikštas 
nuomones, nemanau, kad prieitume 
prie konkrečių išvadų. Vatikano po
litikai galėtume skirti ne daugiau, 
kaip 5 minutes, po 3 minutes pasa
kyti kiekvienam savo "pagrindinę 
mintį. Mane labiau domintų diskusi
jos, liečiančios mūsų bendruomenę, 
kaip padaryti ją vieningesnę, tai
kesnę ir daugiau aktyvesnę. Disku
sijų temą galime suformuluoti kad ir i 
taip: ’’Galimybės ir būdai mūsų ! 
bendruomenės taikingai ir vieningai 1 
veiklai išvystyti lietuvybės erdvė
je”. Diskusijas siūlyčiau pravesti 
įjungiant daugiau asmenų, ir a la 
monday conference ABC televizijos 
pavyzdžiu su rimtu ir autoritetingu 
vadovu. Kada galėsiu būti Sydney, 
tai kompetetingai gali' atsakyti 
Sydney lietuvių kapelionas kun. P. 
Butkus.

Giliai Jus gerbiąs,
Kun. dr. P. Bačinskas,

288 Cavendish Rd., 
Coorparoo, QLD, 1451.

VISIEMS AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ SPORTO KLUBAMS.

ALFAS Valdyba prašo visus 
Australijos lietuvių sporto klubus 
registruotis XXVII-jai sporto šven
tei Melbourne. Šioje sporto šventėje 
bus pravestos sekančios sporto ša
kos:

Krepšinis - moterų, vyrų, mergai
čių ir berniukų.

Tinklinis - moterų ir vyrų. 
Stalo tenisas - moterų ir vyrų. 
Lauko tenisas - moterų ir vyrų. 
Squash - moterų ir vyrų.
Golfas
Šachmatai.
Kad neapsunkinus sporto šventės 

rengėjų, prašome klubus registruo
tis tiktai tose sporto šakose, kuriose 
tikrai dalyvausite.

Prašome registruotis tiesioginiai

Pas Newcastle 
lietuvius

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 11 d., šeštadienį, New
castle apyl. valdybos pastangomis 
buvo surengtas gana įspūdingas 
Tautos Šventės minėjimas. Susirin
kus geram pusšimčiui tautiečių 
(Newcastle lietuvių nėra daug) mi
nėjimą trumpu žodžiu ir Tautos 
Himnu pradėjo apyl. pirm. p. A. 
Šernas, pakviesdamas ta proga pas
kaitai p. V. Kazoką iš Sydney. Pre
legentas savo žodyje atkreipė klau
sytojų dėmesįj tautinės kultūros lo
bį, kurio dalį išsinešę ir visi lietuviai 
išeiviai ir kurį reikėtų ypatingai 
tausoti ir jį išlaikyti. To lobio pag
rindinis svoris yra lietuvių kalba. 
Prelegento manymu, mes patys jos 
tinkamai neįvertiname, nes net pir
majai kartai neįstengėme jos per
duoti, dėl ko pavojun atsistoja mūsų 
bendruomenės, spaudos ir šiandie 
esamų lietuviškų centrų ateitis.

Po prelegento žodžio sekė dekla
macijos: gana jautriai p. Janina Da
vis padeklamavo B. Brazdžionio po
emą ’’Ąžuolas”.

Su pirmininko p. A. Šerno padė
kos žodžiu ir baigtas šis kuklus mi
nėjimas ir tuoj pat prasidėjo ta pro
ga surengtas p<būvis, į kurį pirmi
ninko ir valdybos pastangomis buvo 
sukviesta ir didelis skaičius kitatau
čių: ukrainiečių, latvių, lenkų, aus
tralų. Salė prisipildė virš 200 daly
vių. Pobūvio programoje pasirodė 
svečiai iš Sydney - A. Zduobos va
dovaujama tautinių šokių grupė 
Grandinėlė, pašokusi gyvai ir 
grakščiai net penkis šokius. Tikrai 
buvo kuo pasigėrėti ir pasidžiaugti.

Po mūsiškių sekė ukrainiečių jau
nimo pasirodymas irgi su tautiniais 
šokiais, kurie taip pat buvo šiltai 
priimti gausiomis katutėmis.

Pravesta loterija su gausiais fan
tais laikytina labai pavykusia. Be
veik kiekvienam fantui buvo iš
kviestas atskiras traukėjas. Pažy
mėtinas faktas, turbūt vienas iš mi
lijono, kai viena mergytė ukrainietė 
pati sau išsitraukė laimikį!

Šį minėjimą ir vakarą reikia lai
kyti tikrai gerai pavykusiu ir vietos 
lietuviai, dėkodami apylinkės val
dybai, tikisi ir dažniau tokių turi
ningų ir nuotaikingų vakarų.

Inf.
**♦

Newcastle lietuvaitė Rūta Račaitė 
- Miller atidarė didelę moteriškų rū
bų krautuvę, pavadintą ’’Gina’s 
Gear” Queensland Insurance pastate 
Boston str L Newcastle. Tai yra jau 

pas sporto šventės rengėją, Mel
bourne LSK.

‘Varpo” sekretorius:
Mr. A.E. Liubinas, 8 Lebanon st., 

Strathmore, Vic. 3041.
Visas raštų kopijas prašau siųsti 

ALFAS Valdybai.
Australijos Lietuvių Fizinio 

Auklėjimo Sąjungos Valdyba.

SPORTAS
Melbourne

KREPŠINIS
Vyrai

VARPAS—AJEX 65:15
Taškai? Ragauskas 10, Vaitkus 

20, Oželis 19, Muceniekas 12, Pranc- 
kūnas 4, T. Liubinas 0. h

VARPAS - LABOUR 67:32
Taškai: Ragauskas 28, Vaitkus 16, 

Pranckūnas 3, Mačiulaitis 10, Oželis 
6, Muceniekas 4, D. Liubinas 0.

VARPAS - CAULFIELD 67:26
Taškai: Ragauskas 13, Vaitkus 12, 

Oželis 16, T. Liubinas 8, D. Liubinas 
2, Muceniekas 2, Pranckūnas 2, Ka
tilius 2, Mačiulaitis 6.

Berniukai žemiau 17 m.
VARPAS - E. DONCASTER 41:31

Taškai: Barila 16, Balnionis 4, T. 
Baltutis 6, Soha 12. Liubinas 1, Kir- 
ša 2, L. Baltutis o. LiubinasO.

Berniukai žemiau 15 m.
VARPAS — ST. DIST-52.36

Taškai: Ragauskas • 18, Balnionis 
14, Liubinas 2, Steel 6, Kūster 12, 
Vaitiekūnas 0. .

Berniukai žemiau 11 m.
VARPAS - MELB. TIGERS 24:20

Taškai: A. Liubic 2, B. Liubic 4, 
Sadauskas 14, A. Hare 4, A. Harė o, 
Šeikis 0.

Mergaitės žemiau 16 m.
Taškai: R. Bartašiūtė 2, D. Barta- 

šiūtė 10, Muceniekaitė 10, D. Soha 
10, K. Soha 12, A. Soha 6, Braniš- 
kaitė 1.

A.G.

antroji tos rūšies lietuvių krautuvė, 
nes Stasė Savičiūtė jau keletas metų 
turi dovanų ir vaikų rūbų krautuvę 
’’Stella's Gift Shop” Beaumont St., 
Hamilton.

Taip pat jau ilgus metus verčiasi 
baldų urmo prekyba p. B. Gakas ir 
turi krautuvę Wickham priemies
tyje.

Jonas Statkus, turėjęs George 
hotelį, nusipirko Glasgow Arms 
viešbutį Carringtone, kur dirba ir 
pora lietuvių.

Aną savaitę į Royal Newcastle li
goninę paguldytas sunkiai sergąs 
Petras Leonavičius. Jam padaryta 
rimta vidurių operacija.

Taip pat toje pačioje ligoninėje 
gydomas ir Jonas Savickas, kamuo
jamas astmos.

Amerikoje vienintelis lietuvis Al
gis Zapareckas kandidatas į JAV 
kongresą (parlamentą) Mičigano 
distrikte nepraėjo. Varžybose jis 
surinko 5000 balsų, o jo varžovas J. 
Olson 6000. Algis Zapareckas tame 
distrikte buvo labai populiarus, ta
čiau nebuvo tiek turtingas, kad pra
vestų tinkamą propagandą. A. Za- 
parecką atsimename, kai jis buvo 
pirmojo pasaulio lietuvių Jaunimo 
Kongreso komiteto pirmininkas 
1966 m. - v
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

Rugsėjo 5 d. Sydnejuje Tautos 
Šventės minėjimą pravedė išimtinai 
jaunimas: paskaitą skaitė E. Kive- 
rytė, kuri buvo įscenizavimais, dek
lamacijomis bei tautiniais šokiais 
iliustruota to paties jaunimo. Daly
vavo: I. Andriukaitytė, L. Barkutė, 
V. Juška, R. Maksvytytė, Aida ir 
Anna Skorulytės, R. Stašionis, A. 
Stašionytė, E. Suchaverskyj, A. Šli- 
terytė, Vyt. Šliogeris, G. ir V. Viliū- 
naitės, G. Zigaitytė, J. Zubrickas. 
Dekoracijas paruošė R. Badauskas.

Reikia pabrėžti, kad pati minėji
mo programa tiek turiniu, tiek ir iš
pildymu buvo visai originali, pat
raukli. Tai jau antrą kartą jaunimas 
praveda Tautos Šventės minėjimą ir 
šventės dalyvių neapvylė, o tik su
kėlė didesnio susidomėjimo, nes 
įprastinius mūsų minėjimus išvedė 
iš šabloninio sustingimo.

LATROBE VALLEY.

Tautos Šventės proga, rugpiūčio 
22 d. Latrobe Valley ir Sale seniūni
jų lietuviams kun. P. Dauknys ir 
kun. V. Volodka laikė pamaldas už 
Lietuvą. Pamaldose dalyvavo daug 
tautiečių, todėl ir giesmės skambėjo 
ypatingai gražiai.

Savo pamoksle kun. Dauknys 
skatino tikėti Lietuvos prisikėlimu.

Poetas J. Mikšas prie altoriaus 
paskaitė savo naują Tautos Šventei 
skirtą eilėraštį. Pamaldos baigtos 
Tautos Himnu.

Po pamaldų prie bažnyčios esan
čioje salėje, buvo surengtos kun. 
Dauknio išleistuvės ir naujo kape
liono V. Volodkos pristatymas. 
Ateityje, Latrobe ir Sale seniūnijų 
tautiečių religinį aptarnavimą atliks 
kun. V.-Volodka.

Kūh. Daukniui būvo padėkota už 
ilgametį kolonijos lankymą ir nuo 
abiejų seniūnijų tautiečių įteikta 
dovana ir kunigams sugiedota il
giausių metų.

Kun. P. Dauknys, atsakydamas į 
kalbas, padėkojo visiems už nuošir
dumą, seniūnėms ir maršalkoms už 
gerą pareigų atlikimą.

Mirtis negailestingai pradėjo 
švaistytis Latrobe Valley seniūnijo
je. Dviejų su puse mėnesių tarpe, 
netekome trijų seniūnijos narių.

Rugpiūčio 29 d. Traralgon miesto 
ligoninėje, po akių operacijos, staiga 
mirė Natalia Pleškūnienė, buvusio 
Latrobe Valley seniūno p. V. Pleš- 
kūno žmona.

Velionė buvo estė, malonaus būdo 
moteris ir visų lietuvių mėgiama. 
Kelis metus padėjo vyrui darbuotis 
seniūnijos labui.

Po gedulingų pamaldų Moe kata
likų bažnyčioje, kun. V. Volodkos ir 
vietos lietuvių palydėta į Springvale 
Nekropolį.

Giliame liūdesyje liko vyras ir dvi 
dukros, Kanadoje ir Vokietijoje.

Ilsėkis ramybėje.
a.a.

Sydney Lietuvių
Klube

1' I

Jau Sydnejaus Klubo nariams iš
siuntinėta balsavimo lapeliai su 
kandidatais į klubo direktorių sąs
tatą. Į Klubo direktorius kandida
tuoja:. p.p. T. Dambrauskienė, B. 
Genys, V. Juška, A. Migus, A. Mi
kutavičius, A. Reisgys, G. Sauka, V. 
Simniškis, R. Skeivys, V. Šneideris, 
M. Zakaras.

Į direktorius renkami tik 7 asme
nys. Balsavimo lapelyje reikia pasi
rinkti septynis asmenis, o visus ki
tus išbraukti. Balsavimo lapeliai bus 
laikomi negaliojančiais, jeigu jame
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LIETUVIAI EKUMENINĖSE 
PAMALDOSE

Vykstant Sydnejuje Marijos 
kongresui rugsėjo 12 d. St. Marys 
katedroje įvyko ekumeninės pamal
dos, kuriose ir lietuviai pasirodė la
bai įspūdingai. Pamaldose dalyvavo 
organizuotai virš 200 lietuvių, mo
terys puošniais tautiniais drabu
žiais. Taip pat buvo ir lietuviškas 
kryžius, kuris savo puošnumu buvo 
visų dėmesio centre.

Taip pat toje pat katedroje vyko 
ir Marijos kulto dailės paroda, ku- 

' rioje tarp kitų buvo išstatyti ir Ši
luvos bei Aušros Vartų Marijos pa
veikslai. Jie nebuvo, aišku, origina
lūs, bet fotografijose, kurios buvo 
gerai paruoštos ir įrėmintos.

JAUNIMO VAKARAS

Rugsėjo 24 d., penktadienį, Syd. 
Liet. Klube įvyksta jaunimo vakaras 
su Rock & Roll muzika. Šakiams 
gros sporto klubo Kovo parūpinta 
speciali kapela, kaip ir pirmą kartą 
prieš keturias savaites.

♦♦♦
Rugsėjo 11 d. Sydnejuje įvyko 

šaunios A. Dulinsko ir D. Adomė- 
naitės vestuvės. Dalyvavo atvykę 
jaunosios tėvai iš Geelongo, ir buvo 
gausiai artimųjų iš Melbourne bei 
kitų vietų.

LIETUVIŲ NAMUOSE Nth. Melbourne
Rugsėjo 25 d., šeštadienį, 7.30 v.

LinkšitiSvakaris
Rengia Sporto Klubas VARPAS

Geras orkestras, programa, vakarienė - kviečiam
Įėjimas $ 5 Jauniams, pensininkams $ 4

Bilietai pas R. Ragauską tel. 93 6574, V. Balnionienę tel. 699 8949

Pranešimai
■■

PRANEŠIMAS.

Spalio mėn. 10 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. Lietuvių Klubo patalpose 
įvyks A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
Visuotinis susirinkimas.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų Komisijos rinkimai.
4. Praėjusio Visuotinio 

susirinkimo protokolo skaitymas.
5. A.L.B. Krašto Tarybos atstovų 

rinkimai.
6. Apylinkės Valdybos pranešimai 

bus palikta daugiau ar mažiau kan
didatų, negu septyni. Balsavimo la
pelius paštu ar asmeniškai pristatyti 
balsavimo vedėjui (Returning Offi
cer) 16-18 East Terrace, Bankstown 
iki spalio 12 d. 4 vai. p.p.

Pravedus rinkimus visuotinis 
klubo narių susirinkimas įvyks spa
lio 12 d. 8 vai. vak. Klubo salėje.

Sydnejaus Liet. Klube rugsėjo 22 
d. buvo pramatyta rodyti filmą 
’’Scarecrow”, kuris atšaukiamas ir 
jo vietoje bus rodoma sentimentali 
jaunystės meilės drama ”Love 
Story”. Tai ypač patrauklus ir jau
dinantis filmas, kurio pasižiūrėti 
kviečiami visi. Rugsėjo 22 d., trečia
dienį, 7.30 vai.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugsėjo 24 d. penktadienį
ROCK & ROLL JAUNIMO

VAKARAS
Rugsėjo 25 d., šeštadienį: 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 

GRANDINĖLĖ 
FILMAI LIETUVIŲ KLUBE 
Rugsėjo 22 d., treč., 7.30 vai.

”LOVE STORY” 
Jaudinantis jaunystės meilės dra

ma (M)

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 109b 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

KLUBAS ATVIRAS:
Pirin.-tret 4-10 vai., ketv. 4-11

vaLpenkt. 4 iki 12 vai., šešt. 2 iki 1 
vai., sekm. 12.30 iki 11 vaL

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

7. Apylinkės Kontrolės Komisijos 
pranešimas.

8. Apylinkės Garbės Teismo pra
nešimas.

9. Sydnejuje veikiančių organiza
cijų pranešimai.

10. Krašto V-bos nario jaunimo 
reikalams pranešimas.

11. Klausimai ir sumanymai.
12. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visus lietuvius susirin

kime dalyvauti.
A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 

Valdyba.

PASTABA. Nedirbantieji A.L.B. 
nariai yra atleisti nuo Australijos 
lietuvio mokesčio. Įrodymui privalo 
turėti Social S-ce ar kitą atitinkamą 
pažymėjimą.

BENDRUOMENĖS
SUSIRINKIMAS

Spalio 10 d., sekmadienį, 3 vai. 
Lietuvių Namuose šaukiamas A.L. 
B-nės Melbourne Apylinkės susirin
kimas. ?

Susirinkimo tikslas: išrinkti 
Krašto Tarybos narius, kurie atsto
vaus Melbourne lietuvius Krašto 
Tarybos suvažiavime gruodžio 28-30 
d.d. Melbourne per Lietuvių Dienas.

Pagal Krašto Tarybos raštą šiais 
metais Melbourne mes renkame 14 
atstovų.

ŠOKIAI grojant "Golden Trio' 
kapelai: 
šeštadieniais-8-12 vai. vak. 
sekmadieniais 6-10 vak vak.

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

M.P. PRENUMERATĄ

Mums kartais spaudoje metami 
priekaištai, kad bendruomenės va
dovybė yra mažumos išrinkti ir ne
turi autoriteto. Prieš porą metų ko
vojant dėl Pabaltijo pripažinimo at- 

■ šaukimo draugingų australų org. 
vadovai pasiteiravo,koks procentas 

i dalyvavo metiniame ausirinkime ir 
į kiek balsavo už esamą valdybą no- 
I .rėdami būti tikri ar mes teisėtai 

atstovaujame bendruomenei.
Ateikime gausingai į šį susirinki

mą ir parodykime, kad mes visi rū
pinamės bendruomenės likimu ir iš
rinkti atstovai veikia mūsų visų 
vardu.

Balsuoti gali visi, kurie yra susi
mokėję solidarumo mokestį - 2 dol. 
metams. Pensininkai ir nedirbantys 
nuo mokesčio atleisti ir turi balsavi
mo teisę.

nuo jūsų gausingo dalyvavimo 
priklauso mūsų bendruomenės 
veikla ir jos ateitis.

Melb. Apyl. Valdyba.

LITHUANIAN AUSTRALIAN
WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenės 
laikraštis
Leidžia ALB Krašto Valdyba
Redaktorius. V .Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J.Maksvytis, A.Reisgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
Bankstown,N.S.W. 2200;
Tel. 7098395

Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Administracijos TeL 6499062 
Prenumerata: metams 

6mėn.
Užsieny metams
Oro paštu užsieny
Atskiras numeris

$15.00 
$ 8.00 
$18.00 
$37.00

___ .... $00.35
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
neatsakoma.
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