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Jonas Mockūnas

Ketvirtasis Pasaulio Lie- telefono streikai sutrukdė 
tuvių Jaunimo Kongresas uiformaciją apie Kongreso 
jau praeityje. Jis įvyko el83- Ką tik pasiekė žinių 
Anglijoje ir Vak. Vokietijoje nuotrupos is Jaunimo 
liepos 11 - 29 d.d. Gaila, Kongreso.
Australijos vietiniai pašto ir

Ketvirtasis Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas 
prasidėjo stovykla liepos 11 
d. Suvažiavęs jaunimas į 
Londoną susijungė į ketur- 
šimtinę minią St. Marys Ko
legijoj gražiame Strawberry 
HU1 priemiestyje. Stovykla 
neoficialiai pavadinta Braš
kių Kalno Stovykla.

Vakare, po vėliavų nulei
dimo vyko stovyklautojų ir 
svečių priėmimas, kuriame 
šiltą pasveikinimo žodį tarė 
kolegijos vedėjas. Daly
viams buvo aprodytos aš
tuoniolikto šimtmečio kole
gijos patalpos ir pavaišinti 
sherry gražiame rožių kie
me. Iškilmingos vakarienės 
metu, IV PLJK Ruošos Ko
miteto pirmininkas Andrius 
Šmitas oficialiai atidarė 
Kongresą. Jam buvo įteik
tas simboliškas Kongreso 
plaktukas praeitų Kongresų 
pirmininkų - kun. Antano 
Saulaičio (III-jo PLJK) ir 
Romo Sakadolskio (II-jo 
PLJK). Kongreso atstovus 
ir dalyvius sveikino visa eilė 
vadovų, jų tarpe Vakarų 
Europos lietuvių vyskupas 
A. Deksnys, PLB V-bos pir
mininkas V. Kamantas ir 
PLJS V-bos pirmininkė G. 
Juozapavičiūte. Gauti įvai
rūs sveikinimai raštu, tarp 
jų iš Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto 
V-bos pirmininko V. Neve- 
rausko, ALFAS pirmininko 
J. Jonavičiaus ir Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
V-bos pirmininkės B. Praš- 
mutaites.

Po vakarienės, sekė Dr. 
Rimo Petrausko paskaita 
’’Lietuvių jaunimo padėtis 
pasaulyje” kurioje jis patei
kė jaunimo studijinės anke
tos duomenis su Įdomesnėm 
išvadom. Toji anketa buvo 
paskleista pasauliniu mastu 
1979 metų pradžioje, ir į ją 
buvo atsiliepę virš 400 lietu- j 
vių kilmės jaunuolių. Pla
tesni anketos rezultatai bus į 
vėliau pateikti spaudoj.

Sovykloje dalyvavo jau- | 
nimas iš 13 pasaulio kraštų. ' 
Reprezentuoti šie: Šveicari- I 
ja fe), Didžioji Britanija (20), 
Vakarų Vokietija (34), ' 
Prancūzija (11), Italija (1), 
Kanada (89), J.A.V. (231) 
Venecuela (4), Kolumbija 
(6), Argentina (6), Urugva
jus (3), Brazilija (12) ir Aus
tralija (11). Viso stovyklavo 
431, neskaitant vadovybės ir 
svečių. Keletas įdomesnių 
duomenų apie stovyklauto
jus: moterų 272, vyrų 159, 
amžiaus vidurkis 20.5 metų. 

dauguma moka lietuviškai 
kalbėti gerai (40 pasisakė 
moką lietuviškai silpnai, 10 
nemoką. Jiems suruošti ati
tinkamo lygio lietuvių kal
bos kursai).

Stovyklinė programa su
sidėjo iš šių dalių: užsiėmi
mų būreliai, kurie bendrai 
apibūdino lietuvių papro
čius, tradicijas ir kalbą; pas
kaitos, pokalbiai ir simpo
ziumai lietuviams svarbiom 
temom, ir vakarinės prog
ramos.

Iš svarbesnių ir įdomesnių 
svečių stovykloje dalyvavo 
Dr. A. Štromas ir rašytojas 
I. Meras, abudu gyvenę Lie
tuvoje ir pasiekę V akarus ne 
perseniausiai. Dr. Štromas 
skaitė dvi paskaitas stovyk
los metu: ’’Dabartinė Lietu
vos gyventojų pasaulėžiūra” 
ir ’’Žmogaus Teisės". I. Me
ras, savo paskaitoje "Kultū
rinis gyvenimas bendrai” 
aiškino apie kūrėjų sąlygas 
ir pažiūras Lietuvoje, pag
rindines meninės kūrybos 
kryptis ir sroves. Dr. R. Šil-

Štai londoniškis J. 
Vilčinskas privačiame laiške 
apie Kongresą rašo:

"Kongresas buvo iškil
mingai atidarytas liepos 11 
d., bet pirmas pasirodymas 
įvyko tik šeštadienį, liepos 
14 d. dainų ir šokių koncertu 
Queen Elizabeth salėje Lon
done. Iš Kanados atvykę du 
lietuvių ansambliai atskleidė 
lietuvišką liaudies meną, 
kokio iki šiol niekas nebuvo 
matęs. Po koncerto virš 
tūkstančio lietuvių nužygia
vo pro Parlamento rūmus į 
svarbiausią Londono gatvę - 
Whitehall, kur prie žuvu
sioms paminklo padėjo vai
niką pagerbdami žuvusius 
dėl laisvės ir nepriklauso
mybės. Šioje ypatingai jud
rioje gatvėje 15-kai minučių 
policija sustabdė judėjimą, 
kad lietuviai galėtų susikau
pime pagerbti savo žuvu
sius. Padėjus vainiką sugie
dota "Marija, Marija” ir 
Tautos Himnas.

Tai buvo didžiausia lietu
vių demonstracija Londone, 
kokia bet kada įvyko. Eity
nės išsitiesė Londono gat
vėmis apie pusę kilometro 
su tautine vėliava. Daug 
jaunimo vilkėjo tautiniais 
rūbais.

Tos dienos vakare buvo

Dalis dalyvių P.L. Jaunimo Kongrese. Priekyje matosi 
australiačiai iš k.: J. Mockūnas, Pociai, Sigutė Gailiūnaitė

bajoris, savo paskaitoje 
"Dabartinė literatūra Lie
tuvoje” paminėjo svarbes
nius autorius ir veikalus, 
ypatingai šie dešimtmečio 
prozoj, paaiškino, kokios są
lygos rašytojams kurti ir iš
leisti savo veikalus Lietuvo
je.

Simpoziumas "Kelionės į 
Lietuvą” pravesta studentų 
ir turistų, kurie neseniai 
lankęsi Lietuvoje. Jie papa
sakojo apie savo keliones ir 
įspūdžius.

Pirmieji įspūdžiai Kongrese
jaunimo šokiai. Kensingtono 
miesto salėje, o liepos 15 d. 
pamaldos Brombton orato
rijoje. Tokių gražių pamaldų 
su tiek daug jaunimo niekad 
nesu matęs ir girdėjęs. Var
gonais grojo prof. Dr. Vyt. 
Vasiliūnas ir giedojo "Vo

lungės” iš Kanados. Giedant 
"Lietuva brangi” daugelis 
verkė, ir aš negalėjau susi
laikyti nesijaudinęs."

Apie Kongreso atidarymo 
koncertą ypatingai gražiai 
atsiliepia ir australietis p. K. 
Prašmutas, kuris papunkčiui 
išvardina visą koncerto 
programą ir stebisi įspūdin
ga eisena Londono gatvėmis 
prie žuvusiems paminklo. 
Ypatingai p. K. Prašmutas 
gėrisi jaunimo aktyvumu ir 
drausmingumu.

Australijos liet, jaunimo 
atstovė Jaunimo Kongrese 
Violeta Maksvytytė ypač 
žavisi jaunimo lietuvybe, 
kurie į Kongresą suplaukę iš 
įvairiausių pasaulio kraštų 
gražiai susikalba lietuviškai 
nors ir su skirtingais akcen
tais. Kongreso stovykloje 
dalyvavo apie 500 jaunimo.

Po trijų dienų stovykloje 
Violeta rašo: "Kaip malonu 
kalbėt lietuviškai! Visi 
aplink tik lietuviškai kalba. 
Atvyko ir rašytojas Meras iš

Trečiadienį, liepos 18 d., 
šeši Australijos atstovai ap
silankė pas Australijos High 
Commissioner Londone. 
Maloniai priimti ir pavaišin
ti, paaiškinom apie PLJ 
Kongreso tikslą ir jo reikš
mę išeivijos lietuviams. Eu
genijus Pocius perskaitė 
Australijos delegacijos 
sveikinimą ir perdavė išdro
žinėtą Vytį kaip prisiminimą 
IV PLJ Kongreso.

Vakarinės programos bu
vo įvairios ir dažiausia pa-

Izraelio, kuris skaitys pora 
paskaitų. Įdomu bus pasi
klausyti.”

Stebisi Violeta kitų kraštų 
lietuvių jaunimo kalba, 
kurie kalbėdami lietuviškai 
neišvengia vietinio krašto 
kalbinio charakterio. "Mes 
čia stovykloje dainuojam, 
šokam, - rašo V. Maksvyty
tė, - aš su tautiniais šokiais 
ir poezija (stovykloje suda
ryti atskirų šakų būreliai. 
Red.).

"Buvo Joninių laužas su 
visais tradiciniais papro
čiais. Mergaitės nupynė vai
nikus ir mums reikėjo mest 
ant šakos, kol pataikai. Kiek 
sykių meti, tiek praeis metų

Žinios
Popiežiaus lankymasis 

Lenkijoje susilaukė įvai
riausių komentarų. Vakarų 
spaudoje tvirtinama, kad iš 
popiežiaus pasakytų kalbų 
gaunasi įspūdis, jos jis užė
męs griežtą liniją katalikų 
santykiuose su komunistais, 
kas gali pabloginti santykius 
su kom. kraštais ir kenkti 
taikai, iš kitos pusės sovietų 

vyzdingai aukšto lygio. Sto
vyklos Talentų Vakare pasi
rodė galingos jėgos: geri 
muzikantai, dainininkai ir 
šokėjai tikrai pradžiugino 
dalyvius. Tradicinės lietu
viškos vestuvės supažindino 
stovyklautojus su piršlybo
mis ir vestuviniais papro
čiais.

Paskutinis stovyklos va
karas buvo skirtas stovyklos 
uždarymui su juokinga ope
rete "Kongreslot”, pagal 
"Camelot” temą. Tai links
ma ir juokinga muzikalinė 

k pasaka apie Braškių Kalno 
I išvadavimą iš velnių. Tat, su 
: gera nuotaika visi stovyk

lautojai apleido Braškių 
Kalną, su daina lipdami į au
tobusus pakeliui į Europą, 
vieni į Kongreso Studijų Sa
vaitę, kiti pasirinkdami eks
kursijas po Europą.

iki vedybų. Man truko tris 
sykius kol užmečiau. Tai tik 
3 metai bepaliko "laisvės”.

"Vakar buvo paskutinis 
vakaras, tai visi baliavojo iki 
saulėtekio. Aš anksčiau nu
ėjau miegot. Čia tikri lietu
viai nesvarbu iš kokio kraš
to, bet lietuviai kraujuje - 
mėgsta išgert, šokt, dainuot, 
kalbėt, juoktis, visą laiką 
vėluojasi ir nelabai moka 
organizuot. Bet smagu vis- 
tiek...” 

viduje popiežius pristato
mas kaip taikos gynėjas, 
kurio mintys sutampančios 
su sovietinės taikos propa
ganda. ***

PLB Valdybos pirminin
kas Vytautas Kamantas ir 
vicepirmininkai Dr. Algis 
Paulius, Romas Sakadolskis 
ir kun. Antanas Saulaitis SJ 
liepos mėnesio pradžioje iš
vyko į Europą dalyvauti Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese ir aplankyti Eu
ropos lietuvių.
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Atvirumo klausimu
reiškiniai ar reagavimai liu-Galbūt visose srityse 

daugiau pasiektume ir lai
mėtume, jeigu pasistengtu
me kiek neutraliau pažvelgti 
į save bei savo darbus ir bū
tume žmoniškai atviri sau ir 
kitiems. Mandagumas savo 
keliu, bet visuomeninė, kul
tūrinė bei politinė veikla tu
ri savo bazę, kurios nerei
kėtų mandagiai glostyti tei
giant, kad viskas tobula ir 
pasigėrėtina be jokių dėme
lių. Kaip kiekvienas žinome, 
nieko mūsų gyvenime ir 
darbuose nėra tobulo ir be 
šešėlių. Todėl šalia pozity
vios veiklos neišvengiamai 
būtinas ir jos atitinkamas 
įvertinimas. O čia ypač pri
valu atvirumas ir pačiam 
vertintojui, kad jis būtų ga
limai bešališkas, kad kalbė
damas apie gerąsias puses 
nenutylėtų ir šešėlių arba 
neigiamybių, lygiai svarbu 
ir priėmėjui, kam tas verti
nimas taikomas ar nukreip
tas, kad jis atvirai ir su dė
kingumu priimtų ne vien tik 
pagyrimus, bet ir nurodytas 
klaidas bei trūkumus. Tokiu 
keliu einant įmanoma ir bet 
kokia pažanga, ir yra negin
čijamas progreso variklis.

Tačiau kaip kiekvieno da
lyko, taip ir įvertinimo žmo
gui būtina mokytis: moky
tis ir įvertinti, lygiai ir mo
kytis patį įvertinimą priimti. 
Gaila, kad šioje srityje mes 
iki šiol esame tik pradžia
moksliai. Gal čia kaltos isto
rinės aplinkybės, o gal ir 
mūsų pačių ambicingumas, 
kad beveik be išimties visa
dos laukiame tik būtinai tei
giamo įvertinimo nežiūrint 
kokia veikla ar pasireiškimai 
bebūtų, tačiau jeigu toks 
įvertinimas turi ir kritiško 
prieskonio, tai tada pasipila 
priekaištų vertintojui ren
kami protestų parašai, gra
sinama teismais ir 1.1, ir 1.1.

žodžiu, tokie ir panašūs 

A.A.
VERAI STAUGIRDIENEI

mirus, jos sūnų Jurgį, dukrą Lizą Vėteikienę ir jų šeimas 
bei visus artimousius liūdesy giliai užjaučia

Izidorius ir Elena Jonaičiai

A.A.
VERAI STAUGIRDIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu jos dukrai, sūnui su 
šeimomis ir visiems artimiesiems.

Dr. Juozas Miknius

A.A.
VERAI STAUGIRDIENEI Sydnejuje ir 

KAZIMIERUI GERULAIČIUI Adelaidėje 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Tautos Fondo Atstovybės 

| sekretorių Julių Vėteikį su šeima Sydnejuje, Viktoriją 
Vitkūnienę - Gerulaitytę Tautos Fondo iždininkę 
Adelaidėje. Kartu liūdime su Jumis dėl Jūsų amžinybėn 
iškeliavusių uošvės Veros ir tėvelio Kazimiero.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje

dija mūsų visuomeninį ne
subrendimą ir ypač atviru
mo stoką. Juk šiandie pas 
mus beveik nėra vietos, kur 
būtų galima atvirai dalykus 
aiškintis, nes beveik kiek
vienoje vietoje gresia įsižei
dimai, pasipiktinimai su toli 
siekiančiomis pasėkomis. 
Negalima atvirai kalbėti bet 
kokio pobūdžio susirinki
muose, vertinant valdybos 
veiklą, nes neatsiras kandi
datų naujai valdybai suda
ryti, negali atvirai vertinti 
bet kokio parengimo ar me
ninio pasirodymo, nes už at
virą žodį rengėjai ar išpildy- 
tojai užsigaus ir daugiau ne
atsisuks, negali net ir spau
doje svarstyti tegu ir bend
rų principinių klausimų,nes 
vienos ar kitos srities dar
buotojai pakels skandalo už 
tų pačių principų pažeidimą 
ir jų išdavimą. Ar šitai ne
liudija mūsų pačių merdėji
mo uždarume?

Tokį merdėjimą bene la
biausiai atskleidžia pati is
torija. Kadaise senovės 
Graikijoje buvo įsigalėjęs 
atvirumas ir laisvas nuomo
nių reiškimas bei be baimės 
dalykų vertinimas ■ kaip su
klestėjo Graikų kultūra, ku
ri net tapo žmonijos kultū
ros lopšiu! Tūkstantį metų 
trukusi viduramžių tyla is
torijoje paliko tuštumą, ir su 
kokia jėga prasiveržė su re

MIRUSIEJI
A.A. ALBERTAS ALYTA

Liepos 13 d. ligoninėje 
mirė canberiškis Albertas 
Alyta, 66 m. amžiaus nuliū
dime palikęs žmoną Eugeni
ją, sūnų Rytį, dukrą Gintrą, 
broli Feliksą Sydnejuje ir 
dvi seseris Petronę ir Eleną 
Lietuvoje.

nesansu mokslai, menai, pi- I 
sa kultūra! Palyginkime ' 
šiandie vykstantį gyvenimą 
laisvuose ir totalitariniuose 
kraštuose. Mes gi čia patys ; 
susikaustome vienas kitam 
užčiaupdami burnas net ne
kalčiausiuose dalykuose ' 
įžiūrėdami įžeidimų, pasi
piktinimų ir 1.1. Sakysim, 
toks visus be išimties liečiąs 
lietuvybės klausimas. Tai 
nėra koks atskirų asmenų ar 
kokios vienos organizacijos 
monopolis, bet visų susipra
tusių lietuvių. Tačiau kai 
vienur tasai lietuvybės rei
kalas, kuris turėtų eiti pir
muoju punktu visokių sričių 
veiklos programose, judina
mas, yra atvejų, kad to 
punkto programose nėra, 
nors lietuvybės vardan sta
tomi reikalavimai. Betgi 
priminus, kad norint ką nors 
gauti, reikia ir pačiam duoti, 
tada pakyla alasas. O tai at
sitinka kaip tik dėl to, kad 
bijomasi atvirai pasižiūrėti į 
save, lygiai kratomas! ir at
viros nuomonės tuo ar kitu 
adresu. Kaip toli galima to
kiu keliu nueiti ir ką atsiek
ti? Tokiame uždarume su 
laiku visi užtrokšime.

Turėtume džiaugtis, kad 
Australijoje tik viena Mūsų 
Pastogė praveria kartas nuo 
karto ventilius ir įleidžia 
srovelę gaivumo. Bet ir tai 
vietoj dėkingumo jai prie
kaištaujama, net grasinama, 
kam ramiai miegančių su
drumsčiama ramybė. Baisu, 
kad vieną dieną ir jos venti
liai gali būti užčiaupti.

(v.k.J

Albertas Alyta suvalkie
tis, kilęs nuo Kybartų, Lie
tuvoje tarnavo policijoje. Į 
Australiją atvyko 1948 m. 
Čia vedė lietuvaitę Eugeniją 
Misevičiūtę. Dgą laiką dirbo 
Snowy River užtvankos 
projekte (Cooma), vėliau 
Canberroje kaip technikinis 
SCIRO tarnautojas.

Lietuviškoje veikloje ke
liose kadencijose buvo iš
rinktas ir dirbo Canberros 
apylinkės valdyboje įvairio
se pareigose, Canberros 
Lietuvių Klubo vienas iš 
steigėjų (fundatorius), dai
navo apie 10 metų Canber
ros "Aušros” chore drauge 
būdamas ir jo administrato
rius. Velionis buvo gero bū
do, taurus lietuvis.

Alberto sveikata iš seniau 
nebuvo gera, o paskutiniu 
metu dar pablogėjus pagul
dytas ligoninėje, iš kurios ir 
negrįžo.

Liepos 16 d. St. Josephs 
bažnyčioje vietinis kunigas 
atlaikė gedulingas pamaldas 
ir pasakė pamokslą. Bažny-

Rugpiūčio 2 d. ilgai sirgusi 
Sydnejuje mirė Vera Stau- 
girdienė, sulaukusi gražiaus 
amžiaus ir palikusi sūnų ir 
dukrą su šeimomis. Palaido
ta rugpiūčio 6 d. Rookwood 
kapinių lietuvių skyriuje, 
palydėta gausaus būrio arti
mųjų ir pažįstamų.

Gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiu Onai Stošienei ir 
visiems artimiesiems, jos sūnui

A.A.
VYTAUTUI MOTUZUI 

tragiškai žuvus.
Albinas Kutka

A.A.
ALBERTUI ALYTAI

mirus, liūdesio valandoje Genę, Gintrą, Rytį ir visus
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Algirdas, Dangutė, Laimutė,
Algis, Gedas
Antanėliai

Eismo nelaimėje tragiškai žuvus
A.A.

AIDUI GAIDELIUI
jo žmoną Birutę, dukras Jūragę ir Viliją bei visus 
artimuosius skaudžioje valandoje nuoširdžiai ir giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Dirkių šeima

A.A.
VINCUI LIUBINUI

mirus, jo žmoną, sūnų su šeima ir visus artimuosius giliai 
užjaučia

V. ir J. Rekešiai
V. ir B. Vaitkai

čia buvo pilnutėlė lietuvių, 
jų tarpe ir velionio draugai 
iš Melbourne - K. Mieldažys, 
V. Bladzevičienė, E. Dainu- 
tienė, J. Rekešienė, iš Syd- 
nejaus K. ir V. Bitinai, O. ir 
V. Asevičiai, I. ir V. Dauda- 
rai (jie ir giedojo per gedu
lingas pamaldas).

Kapinėse atsisveikino 
Canberros apyl. pirm. J. 
Lizdenis, buvęs ’’Aušros” 
choro dirigentas Darius, 
Antanas Andruška. Vėliau 
visi dalyviai pakviesti į Lie
tuvių Namus šermenims.

Ilsėkis, Albertai, ramybė
je.

Canberiškis

A.A. VYTAUTAS R.M.
MOTUZAS

A.a. V. Motuzas

Didelis smūgis ištiko ne 
tik artimuosius, bet daugu
mą Sydnejaus lietuvių, kai 
liepos 29 d. eismo nelaimėje 
važiuojant motociklu žuvo 
jaunas, vos dvidešimties 
metų daug žadantis jaunuo
lis Vytautas R.M. Motuzas. 
Tai buvo ypač malonaus bū
do ir patrauklus berniukas, 
nuo pat mažens savo vai
kystę ir jaunystę leidęs tik 
tarp lietuvių ir su lietuviais. 
Lankė liet, savaitgalio mo
kyklą, skautavo. Baigęs De 

La Salle katalikų gimnaziją 
įstojo į technikos mokyklą 
studijuodamas mašinų me
chaniką specializuodamasis 
automatinių variklių srityje. 
Studijuodamas dirbo Ford 
bendrovėj, o savaitgalių va
karais dar darbavosi Sydne- 
jaus Lietuvių Klube kaip 
padavėjas. Gal čia jis la
biausiai patraukė klubo lan
kytojų dėmesį, nes buvo 
paslaugus, mandagus, kiek
vieną gražai užkalbindamas 
lietuviškaiPrieš apie 11 me
tų mirė jo tėvelis ir jis augo 
motinos Onos ir patėvio 
Henriko Stošiaus rūpestin
goje globoje.

Rugpiūčio 1 d. po gedulin
gų pamaldų Lidcombe baž
nyčioje, kurias atlaikė kun. 
P. Butkus, gausaus tautiečių 
būrio palydėtas į Rookwood 
kapinių lietuvių skyrių. Pa
maldose ir kapinėse ypač 
daug dalyvavo jaunimo.

DAR VIENA AUKA

Rugpiūčio 5 d., sekmadie
ni, grįžtant po sėkmingo 
sklandymo pakely susidūrus 
su sunkvežimiu žuvo Wo- 
donga (Vic.) nuoširdus lie
tuvis Aidas Gaidelis, jaunas, 
apie 45 m. amžiaus. Liūdesy 
liko žmona Birutė, dukros 
Jūragė ir Vilija ir artimieji.

Bandomasis Etninės Te
levizijos laikotarpis baigėsi. 
Tuo ir sustojo trijų valandų 
E.T. transliacijos per ABC. 
Tolimesnis E.T. likimas pri
klausys nuo ABC vadovy
bės. Bandomasis laikotarpis 
ir kontaktai su etnine publi
ka turėjęs parodyti, ar tokia 
televizija reikalinga ir kokia 
forma.

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!
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* Klumpakojo
sėkmingas koncertas

Liepos 28 d, ilgam liks 
Melbourne lietuviams at
mintyje: vietinė tautinių šo
kių grupė "Klumpakojis”, 
vadovaujant Anelei Morkū
nienei, suteikė neužmiršta
mai pasigėrėtiną tautinių 
šokių koncertą, kuris įvyko 
MLC salėje.

MLC salė, turinti virš 
1000 sėdimų vietų, talpino 
arti 500 susirinkusių žiūro
vų. Apgailėtina, kad tą patį 
vakarą ir tuo pačiu laiku 
Melbourne įvyko dar ir kitų 
parengimų, kas atitraukė 
nemažai tautiečių nuo šio 
neužmirštamo koncerto.

Kaip žinoma, Melbourne 
Klumpakojis, iš Hamiltono 
Gyvataro "pasivogtos" p. 
Anelės Morkūnienės pas
tangomis per dvejus pasku
tinius metus ne tik padidėjo 
šokėjų skaičiumi, bet išpru
sę savo pajėgumu, drausme 
ir tvarka ir pasikeitė savo 
išvaizda.

Akademiniu punktualu
mu, prožektorių šviesa nu
krypo scenoje į mikrofoną, 
prie kurio priartėjo Klum
pakojo "gyvoji dvasia” ir 
vadovė ponia Anelė Morkū
nienė. Aiškia tarsena ir ma
loniu tembru Anelė prabilo į 
žiūrovus prieš 370 metų ka
nauninko Mikalojaus Dauk
šos pasakytais žodžiais: 
Ne miestų, piliakalnių ir 
tvirtovių tvirtumu išsilaiko 
tautos, bet sugebėjimu iš
laikyti savo kalbą, kultūrą ir 
papročius... Sunaikinus 
šiuos reiškinius, išnyks ge
rovė, vienybė ir santaika ir 
to viso pasėkoje, užtems 
saulė danguje, suirs tvarka 
pasaulyje ir užges gyvybė.

Sekdami Mikalojaus 
Daukšos mintis, Klumpako
jo šokėjai išeina į viešumą su 
mūsų tautos kultūriniais 
deimančiukais - tautiniais 
šokiais, juos pademonstruo
dami ne tik saviems tautie
čiams, bet ir kitataučiams ir 
plačiajai australų visuome
nei. Per paskutinius dvejus 
metus Klumpakojis turėjo 
labai daug pasirodymų, iš 
kurių tektų paminėti daly
vavimą State International 
Bali, kurio globėjas buvo 
Viktorijos premjeras p. 
Hameris su žmona, ir Festi
val of All Nations - australų 
Meno Galerijoje. Teko daly
vauti didžiajame Moomba 
Festivalyje. Buvome pak
viesti koncertui Mont Parko 
ligoninėje. Pereitą mėnesį 
teko šokti Sydnejaus Operos 
Rūmuose kartu su Sydne
jaus Gintaru, apie ką gana 
Ei rašė spaudoje. Prieš 

savaites dalyvavome 
Captive Nations koncerte 
estų koncertinėje salėje ir 
pereitą savaitę dalyvavome 
Spastic Centre koncerte 
Geelonge.

Šio vakaro koncertui, 
gražiai atspausdintoje prog
ramoje, pranešama žiūro
vams, kad bus trijų dalių 
programa, kur pirmoje ir 
antroje dalyje numatoma 
pašokti po devynis tautinius 
šokius, o trečioje dalyje 
koncertas bus užbaigiamas 

penkiais vestuviniais, 
apeiginiais šokiais.

Baigdama, savo praneši
mą, Anelė Morkūnienė, lie
tuvių ir anglų kalbomis pra
neša, kad Koncertas prade
damas tradiciniu svečių 
pasveikinimu. Nespėjus va
dovei pasitraukti visa di
džioji scena prisipildė šokė
jomis, kurios aukštai iškėlu- 

sios šiaudines kepures, 
grakščiais judesiais, harmo
ningais ėjimais sveikino žiū
rovus. Pirmą kartą matėme, 
kad šį tradicinį mergaičių 
šokį užbaigtų vyrai, kurie 
tvirtais žingsniais ir griež
tais judesiais, atsiėmę iš 
mergaičių skriblius, grakš
čiai užbaigė kepurinės šokį.

Po to sekė Čigonėlis, Len
ciūgėlis, Juodasis Jonkelis, 
Blezdingėlė, Gyvataras, Pa
siutpolkė ir koncerto pirmoji 
dalis buvo užbaigta Gaidžio 
šokiu.

Po pertraukos Kristina 
Didelytė ir Šarūnas Morkū
nas jau stovėjo prie mikro
fono pasiruošę apibūdinti 
sekanti šokį, ką jie abudu, 
lietuvių ir anglų kalbomis, 
per visą koncertą labai vy
kusiai atliko. Netrukus vėl 
gyvieji Klumpakojo šokėjai, 
dideliu greičiu, keisdami fi
gūras ir sukdamiesi kaip 
grąžtukai kėlė vėją. Atidžiai 
sekėme polką, Landytinį, 
Kanapėlę, Malūną, Kubilą, 
Oželi. Abrūsėli ir Aštuony tį.

Po sėkmingo koncerto liepos 28 d. Melbourne. Gėlių 
puokšte apdovanota vadovė A. Morkūnienė.

Nuotrauka Z. Gružausko

Kelionė Kongresan
Rašo Zita Prašmutaitė

Iš Australijos šešiolika 
asmenų užsiregistravo da
lyvauti ketvirtajame Pasau
lio Liet. Jaunimo Kongrese 
atstovo - dalyvio - turisto 
teisėmis. A.L.J. S-gos val
dybos pastangomis suruošta 
grupinė kelionė, kuria pasi
naudojo 10 asmenų, o kiti 
šeši atvyko į J. Kongresą 
individualiai.

Tiesioginis skridimas į 
Londoną gana ilgas, tai ke
lionė susidėjo iš dviejų da
lių: nuo Melbourne iki Ma
nila Filipinuose, o sekančią 
dieną iš Manilos į Londoną. 
Nors IV-sis J. Kongresas 
oficialiai prasidėjo Jaunimo 
stovykla Londone tik tai lie
pos 11 d., mes išskridome 
anksčiau, kad būtų laiko ap
žiūrėti Londono įdomybes.

Penktadienio rytą, liepos 
6 d. 9 keliautojai susirinko
me Tullamarine aerodrome 
Melbourne - Vita Bardaus- 
kaitė, Zita Prašmutaitė, 
Stefa Simutytė, Andrius 
Baltrūnas, K. ir M. Prašmu- 
tai, L. ir M. Bušeliai, ir B. 
Mačiulaitienė. Palydėjo mus 
būrelis giminių ir Melbourne 
tautiečių. Sydnejuje dar 
prisdiėjo Sigita Gailiūnaitė 
iš Wollongong. Po 7-8 valan
dų kelionės nusileidome

Vėl dešimts minučių per
trauka, kurios metu išėjau į 
vestibiulį pasiklausyti žmo
nių šnekų ir beveik, visur 
mačiau besišypsančius vei
dus. Lyg pasigardžiuodami 
žmonės vieni kitiems pasa
kojo tik ką matytų šokių įs
pūdžius.

Paskutinėje koncerto da
lyje, keliais epizodais vaiz
duotos senoviškos, lietuviš
kos vestuvės. Sentimenta
lios ir dalinai griaudžios mu
zikos garsų lydimos į sceną 
renkasi pamergės aukštai 
rankoje iškėlusios po gėlę ir 
grakščiu žingsniu vingiuo
damos atsisveikina su savo 
drauge, kuri slapstosi nuo 
piršlio. Neužilgo pasirodo 
jaunosios motina, kuri susi
graudinusi perduoda savo 
dukrai ugnį, kad parsivežtų į 
naujųjų namų židinį. Įman
triai atvaizduojamas jauno
sios suvedimas su jaunuoju. 
Įvairiausios, tradicinės ves
tuvinių apeigų pynės, kurių 
metu Džigūno šokis įsilieps
noja ir jauniesiems išvykus, 
pasilikusieji išlieja savo 
džiaugsmą šokdami Rezgi- 
nėlę. Vestuvių Polką ir kon
certas užbaigiamas, 
visiems taip artimu 
niu.

mums
Sukti-

Maniloje penktadienio va
kare. Išvargę kiti nuėjo 
miegoti, o jaunimas dar už
suko i viešbučio "disco" ir 
vėliau į filipiniečių, kur jie 
buvo vieninteliai europiečių 
kilmės. Liepos 7 d. dar turė
jom pusės dienos ekskursiją 
po Manila, susilažindami su 
miestu ir istoriniais pasta
tais bei paminklais. Filipinai 
yra daugiarasė ir daugia- 
kultūrinė valstybė, tad ir 
įvairių rasių bei kultūrinių 
pėdsakų užtiksi visur. Ypač 
patraukė mūsų dėmesį ame
rikiečių karių kapinės, di
džiausios amerikiečių karių 
kapinės svetimame krašte. 
Jos labai gražioje vietoje ant 
kalniukų. Kiekvieno žuvusio 
kareivio vieta paženklinta 
vienodo dydžio i marmuri
niu kryželiu, arba jeigu žy
das, tai Dovydo žvaigžde. 
Didžiausias įspūdis yra - žali 
kalniukai, apstatyti tankio
mis eilėmis kryželių. Po sto
gu apskritimo forma pasta
tytos aukštos marmurinės 
sienos, ant kurių surašytos 
visos žuvusių amerikiečių 
karių pavardės, kurie žuvę 
ar dingę antrojo karo metu 
Pacifike. Nebuvo laiko visus 
išskaityti, bet peržiūrėjus 
raidę A radome lietuvį Ali-

Melbourne "Klumpakojis”. Sėdi pirmoji dešinėje grupės 
vadovė A. Morkūnienė. Nuotrauka Z. Gražausko

Užbaigai prie mikrofono 
vėl priartėjo Klumpakojo 
vadovė ir maloniai padėkojo 
šokėjams, muzikantams, 
Klumpakojo komitetui ir vi
siems žiūrovams. Komiteto 
atstovė Aliutė Karazijienė, 
žiūrovų vardu padėkojo šo
kėjams už pasisekusį kon
certą ir pabrėžė, kad ypa
tingai yra malonu sveikinti 
šokėjus, nes jie yra čia gi
musi, mūsų jaunoji karta, 

šauską iš Pensilvania. Gal 
buvo ir daugiau lietuvių.

Antroji kelionės dalis bu
vo ilgoka: skridome Pakis
tano lėktuvu ir kelyje už
trukome 24 valandas iki pa
siekėme Londoną.

Londone mums Australi
jos piliečiams buvo gana 
lengva praeiti pro imigraci
jos ir muitinės kontrolę. Čia 
pasitiko mus tik du žmonės: 

Genovaitė Vasiliauskienė
Mūsų Pastogės Spaudos Baliaus žvaigždė!

Pakviesta maloniai sutiko Mūsų Pastogės Spaudos 
Baliuje programą atlikti solistė ir Adelaidės Lituania 
choro dirigentė visiems gerai pažįstama GENOVAITĖ 
VASILIAUSKIENĖ. Tai bus viena iš gražiausių dovanų 
visiems Spaudos Baliaus svečiams!

Šalia to, kaip jau nuo seno priimta, bus spaudos baliaus 
loterija, savo fantais pati vertingiausia Australijoje: joje 
dominuos mūsų garsiųjų dailininkų paveikslai ir kitokie 
aukštos meninės vertės išdirbiniai.

Rezervuokite sau laiką ir vietas rugsėjo 22 d., 
šeštadienį Spaudos Baliuje!

Spaudos Balius
rugsėjo 22 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube
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kuri garbingai tęsia lietu
viškųjų kultūrinių vertybių 
propagavimą.

Apylinkės pirmininkas 
Albinas Pocius perduoda
mas gia'žią puokštę gėlių 
pasakė, kad Melbourne 
Bendruomenės V-ba kartu 
su visais tautiečiais didžiuo
jasi Melbourno jaunimu, ku
ris taip skaitlingai įsijungęs 
į Klumpakojo gretas, vado
vaujant tokiai gabiai šokių 
mokytojai Anelei Morkū
nienei, pasidarė vienas iš 
geriausių mūsų tautinio 
folkloro reprezentantų.

Malonu buvo stebėti di
džiąją sceną, kurioje išsiri
kiavo visi Klumpakojo šokė
jai, vadovė ir naujai sukur
tas muzikinis ansamblis - 
akordeonistai Nijolė Zda
nienė ir Petras Aras, gita
riste Loreta Čižauskaitė ir 
būbnininkas Tomas Baltutis.

Lyg lietuviškame gėlių 
sode mirgėjo mūsų šokėjų ir 
muzikantų spalvingi tauti
niai rūbai. Visų veiduose 
spindėjo džiaugsmo ir pasi
sekimo šypsena. Žiūrovams 
ilgai plojant pasibaigė vie
nas iš gražiausių lietuviškų 
koncertų Melbourne.

Ačiū, mieli Kumpakojo 
šokėjai, ačiū Tau, miela 
Anele, ir ačiū Jums, jaunieji 
muzikantai.

Leonas Baltrūnas

Violeta Maksvytytė iš Syd
nejaus ir vyriausias Jauni
mo Kongreso ruošėjas Ang
lijoje Aleksas Vilčinskas. 
Jautėmės labai laimingi po 
ilgos ir varginančios kelio
nės pasiekę Londoną.
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Demonstracija Kanadoje
600 LIETUVIŲ PRIE SOVIETŲ AMBASADOS 

Rašo DARŪNAS, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Minėdami liūdnų sibirinių 
trėmimų sukaktį susirinko 
Kanados lietuviai prie sosti
nėje esančios sovietų amba
sados reikalaudami Lietuvai 
laisvės. Demonstracija buvo 
suorganizuota Kanados Lie
tuvių Komiteto Žmogaus 
Teisėms Ginti, vadovaujant 
adv. J. Kūraitei. Atvyko net 
8 pilni autobusai: 5 iš To
ronto, po vienų iš Montrealio 
ir Hamiltono ir vienas iš 
Londono - vienos iš mažųjų 
apylinkių. Daugumų sudarė 
jaunimas, kuris ir buvo pag
rindinis šių demonstracijų 
organizatorius. Nemaža 
lietuvių atvyko savo auto
mobiliais. Jaunimas dalino 
lapelius reikalaujant Lietu
vai ir politiniams kaliniams 
laisvės. Vienas tokių lapelių 
buvo ”An appeal from Si
beria” su V. Petkaus ir B. 
Gajausko nuotraukomis ir 
aprašymais. Ottavos gyven
tojai buvo kviečiami prisi
dėti prie demonstracijos, 
kurios tikslas buvo trejopas: 
reikalauta Lietuvai ir jos 
politiniams kaliniams laisvės 
ir pareikštas protestas prieš 
naujųjį sovietų pilietybės

Susipažinkime:
LOS ANGELES DRAMOS ANSAMBLIS

Los Angeles (USA) Dramos Sambūris at
vyksta gastrolių į Australijų spalio antroje 
pusėje ir praves po du spektaklius Melbourne 
(spalio 20-21 d.d.) ir Sj'dnejuje (spalio 27-28 
d.d.). Čia norime supažindinti skaitytojus su 
pačiu Sambūriu. Red.

Los Angeles Dramos 
Sambūris gastroliuos Aus
tralijoje spalio 18-28 d.d. 
Melbourne ir Sydnejaus lie
tuviai turės progos gėrėtis 
šio Sambūrio spektakliais - 
B. Pūkelevičiūtės ’’Paliki
mu” ir J. Gliaudos ’’Kom
piuterine santuoka”, čia pa
duodame kiek žinių apie 
Sambūrio gyvenimų ir veik
lų.

Los Angeles Dramos 
Sambūris pradėjo savo 
veiklų jau 1949 m. Tada 
Sambūris buvo žinomas 
Dramos Mėgėjų Būrelio 
vardu, ir jo pradininkai buvo 
keli scenos entuziastai. Iki 
1962 m. didokas skaičius ak
torių ir keli režisieriai perė
jo per Los Angeles lietuvių 
sceninę veiklų. 1962 m. šis 
dramos mylėtojų vienetas 
liko be vadovo. Buvę reži
sieriai įvairių motyvų vedini 
pasitraukė. Tada grupės va
dovavimų perėmė Dalila 
Mackialienė, vos emigravusi 
iš Australijos ir besikurianti 
Los Angeles mieste. Ji ir iki 
šios dienos vadovauja šiam 
Dramos Sambūriui.

Dalilai Mackialienei vado
vaujant Sambūris per 
paskutiniuosius septyniolika 
metų yra pastatęs visų eilę 
veikalų, kurie buvo statomi 
ne vien Los Angeles lietu
viams, bet ir Čikagoje, San 
Franciske, Detroite (USA), 
net Toronte (Kanadoje). Iš 
Sambūrio pastatymų pami
nėtini šie veikalai: Antano 
Rūko ’’Kojinės”, "Babulis ir 
Dundulis”, Vytauto Alanto 
’’Kyla vėtra ūkanose”, 
’’Saulėgrųžų sala”, Jurgio 
Gliaudos "Kaukių balius”, 
"Čiurlionis”, ’’Naktis” ir 
’’Kompiuterinė santuoka”, 
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įstatymų, įsigaliojusį š.m. 
liepos 1 d., pagal kurį mėgi
nama pasisavinti apie tris 
milijonus Kanados piliečių, 
jų tarpe apie 30.000 lietuvių. 
Kita dalis pirmu autobusu 
atvykusio jaunimo budėjo 
prie sovietų ambasados. 
Demonstracijų dienų, sek
madienį, atlaikytos pamal
dos atvirame ore - parke ne
toli sov. ambasados. Įspū
dingų pamokslų lietuviškai 
ir angliškai pasakė kun. Dr. 
V. Skilandžiūnas. Po to pra
sidėjo pora valandų trukusi 
eisena su plakatais ties sov. 
ambasada. Girdėjosi šauks
mai, protestuoju prieš nau
jųjį pilietybės įstatymų ir 
reikalauju Lietuvai ir politi
niams kaliniams laisvės.

Niekas iš sov. amabasados 
pareigūnų nepasirodė, tik 
vienas vėliau iš jos išvažiuo
damas pasakė - ”go home”. 
Demonstracijos pabaigoje 
buvusi Sibiro kalinė ir viena 
iš jaunimo atstovų pro gele
žinę tvorų į ambasados kie
mų prakišo siuntinį V. Pet
kui Sibire, būtent, šv. Raštų 
ir rožinĮ. Ambasada buvo 
prašoma visa tai perduoti

Anatolijaus Kairio "Rūtos 
be darželių”, ’’Viščiukų 
ūkis”, ’’Kukū”, ’’Šviesa, kuri 
užsidegė”, ’’Sidabrinė die
na”, Algirdo Landsbergio 
’’Penki stulpai turgaus aikš
tėje”, ’’Paskutinis piknikas”, 
Alės Rūtos ’’Ant liūnų kraš
to”, Birutės Pūkelevičiūtės 
’’Palikimas” ir Bernardo 
Brazdžionio inscenizuota 
poema "Vaidila Valiūnas”. 
Minint M.K. Čiurlionio 100 
metų sukaktį Sambūris at
naujino J. Gliaudos ’’Čiur
lionį”.

Iš vienaveiksmių pastaty
mų pažymėtini: "Pasaulis be 
vyrų”, ’’Vieno pono gimta
dienis”, "Išlaisvintos mote
rys”, ’’Bailys”, ’’Trylika 
naktų pižamoje”.

Jau vien tik suminėti pas
tatymai rodo, kad Los An
geles Dramos Sambūrio 
paskutinieji septyniolika 
metų buvo vaisingi ir davė 
didelį įnašų į lietuvių kultū
rinį gyvenimų. Sambūrio 
veikla nesiribojo vien spek
taklių statymu. Jo pastan
gomis suruoštas meno va
karas ’’Šiupinys”, kur buvo 
pateikta sumizanscenintos 
dainos, dramų ištraukos. 
Sambūrio "Išlaisvintų mo
terų grupė” buvo suruošiusi 
įvairiems šalpos vakarams 
programas.

Dramos Sambūris yra 
reiškęsis ir kitoje kultūri
nėje plotmėje. Sambūris yra 
skelbęs du dramos konkur
sus su 1000 dolerių premija, 
kur pirmųjų laimėjo Algir
das Landsbergis už veikalų 
’’Paskutinis piknikas” ir 
Anatolijus Kairys už kome
dijų ’’Kukū”. Antrame kon
kurse 1000 dolerių premija 
atiteko Birutei Pūkelevičiū- 

minėtam Sibiro kaliniui. 
Skambinta telefonu, bet 
niekas iš ambasados neatsi
liepė. Spaudos, radijo ir T.V. 
korespondentai 
demonstrantus lydėjo, fil
mavo ir fotografavo. Jų ir 
praeivių dėmesį ypač pa
traukė siuntinuko V. Petkui 
padėjimas ir basi jaunuoliai, 
apsirengę kalinių rūbais su 
stambiu užrašu ant krūtinės 
’’Viktoras Petkus, Balys Ga
jauskas, Nijolė Sadūnaitė” ir 
t.t.

Ottavos angliškoji spau
da, radijas ir T.V. šį įvykį 
gražiai atžymėjo. Jaunimas 
šį kartų ėmėsi ne tik sveikos 
iniciatyvos, bet parodė ir 
reikiamo subrendimo išvykų 
organizuodamas ir demons
tracijų pravesdamas. Tačiau 
kitų kartų pridėtinas dar 
vienas patobulinimas, kurį 
pats jaunimas nuolat kelia, 
bet kažkaip nepajėgia jo 
įvykdyti.

Iškilmės Melbourne
Viktorijos Pavergtųjų 

Tautų Taryba, pirmininkau
jant Albinui Pociui, Šv. Pet
riko katedroje užbaigė Pa
vergtų Tautų Savaitę liepos 
22 dienų ekumeninėmis pa
maldomis. Nežiūrint, kad 
buvo šiurkštus oras, įvairių 
tautybių žmonės jau pradėjo 
rinktis į katedros kiemų tuoj 

Dramos Sambūrio scena iš ’’Palikimo”

tei už dramų ’’Palikimas”. Šį 
veikalų matysime ir Sambū
rio pastatymuose Australi
joje.

L.A. Dramos Sambūris 
yra dalyvavęs ir Amerikoje 
organizuotuose Teatro Fes
tivaliuose, kur taip pat pri- 
siraškė gausiai laurų. Pir
mame Teatro Festivalyje 
Sambūris buvo pripažintas 
davęs geriausių spektaklį ir 
geriausias dekoracijas sta
tant A. Kairio ’’Šviesa, kuri 
užsidegė”. Antrame Teatro 
Festivalyje gavo pirmų pre
mijų už geriausių spektaklį 
suvaidinus A. Landsbergio 
’’Paskutinis piknikas”. Ket
virtame Teatro Festivalyje

Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kronikai šiais metais 
sueina septyneri metai. 
Pradėjo labai kuliai ir atsar
giai, žinant kokios sunkios ir 
pavojingos sųlygos Sov. Są
jungoje leisti pogrindžio 
spaudai. Tačiau nežiūrint 
pavojų ir aukų L.K.B. Kro
nika nebuvo sulikviduota, o 
plėtėsi, pasiekė užsienį ir

Šiaurės Amerikoje skai
čiai vaidina svarbių rolę: 600 
demonstrantų atkreipia tik 
mažumos dėmesį, o 60.000 
ar daugiau - viso krašto. Tad 
kodėl nesujungus visų 
tautų, kurioms tas ar pana
šus klausimas yra svarbus ir 
kodėl nepadaryti masinės 
demonstracijos? Dar ir kitas 
kanadiečiams įsidėmėtinas 
vertinimas: kai du žydai ar 
arabai gatvėje pradeda rė
kauti, visas Kanados infor
macijos tinklas tų "svarbių 
žinių'' paskelbia, o kai 600 
taikų mylinčių ir langų ne
daužančių lietuvių demons
truoja, tai tik vietinis tinklas 
informuoja. Teisingai sako
ma - gera žinia jokia žinia. 
Jei būtų buvę langai išdau
žyti (tas mums nepriimtina), 
tai visa Šiaurės Amerika 
apie tai žinotų. Tikrai sunku 
apsispręsti.

po antros valandos. Vieni 
buvo pasipuošę savo tauti
niais rūbais, kiti organizaci
jų atžymėjimais.

Trečių valandų procesija 
įžengė į Šv. Petriko katedrų, 
kurios priekyje ėjo kunigai: 
R. katalikų Šv. Petriko ka
tedros dekanas Very Rev. 
F.M. Chamberlin, liuteronų

laimėjo Sambūris pirmų 
premijų už geriausia spek
taklį ir geriausias dekoraci
jas už pastatytų B. Pūkele
vičiūtės veikalų
"Palikimas”.

Teatro Festivaliuose pa
sižymėję ir Sambūrio pavie
niai aktoriai. Geriausių ak
torių premijas yra gavę S. 
Pautienienė už vaidmenį J. 
Gliaudos dramoje "Naktis” 
ir Saulius Matas už vaidme
nį B. Pūkelevičiūtės ’’Paliki
me”. Pastatymuose beveik 
visos dekoracijos sukurtos 
Algio Žaliūno, kuris su 
Sambūrio dirba jau virš de
šimties metų.

šiandie labai plačiai žinoma 
visame pasaulyje.

L.K.B. Kronikos ištvermė 
paskatino ir kitų lietuviškų 
pogrindžio spaudų Lietuvo
je, kuri kasmet gausėja. K.- 
G.B. nepavyko Kronikos 
likviduoti, nes Kronikų pa
laiko pati tauta ir ji gyvuos, 
nes pati tauta yra gyva. 

Rev. Grosbachs ir ortodoksų 
bažnyčios rektorius Very 
Rev. Kulakouski. Procesijos 
eisenoje taip pat dalyvavo: 
albanų, bulgarų, baltgudžių, 
kroatų, čekų, estų, latvių, 
lietuvių, lenkų, rusų, slova
kų, slovėnų, ukrainiečių, 
vengrų ir vietnamiečių ku
nigai. Dvi uniformuotos 
mergaitės nešė erškėčių 
vainikų, estų jaunimo grupė 
nešė didelį medinį kryžių ir 
kiek toliau keturi lietuvių 
skautai nešė tautiniais or
namentais išpuoštų, gražų 
medinį kryžių. Sekė 15-kos 
Pavergtų Tautų organizuo
tos grupės ir žymūs organi
zacijų vadai. Išviso apie 2000 
žmonių dalyvavo katedroje 
pamaldose ir po įžanginio 
Šv. Petriko katedros dekano 
Chamberlino pasveikinimo, 
sekė maldos už pavergtuo
sius įvairių tautybių gimtųja 
kalba. Lietuviškai maldų 
kalbėjo kun. Pr. Dauknys ir 
iš šv. Rašto skaitė Virginija 
Bruožytė. Malonu buvo ma
tyti tiek daug jaunimo.

Kai lietuvių bažnytinis 
choras, vadovaujamas Petro 
Morkūno, giedojo pirmųjų 
giesmę ’’Neapleiski mū
sų...”, staiga saulės spindu
liai prasiskverbę pro debesų 
kraštų įėjo į katedrų per 
aukštus, siaurus langus ir 
savo popietiniu žiemos auk
siniu spindesiu apšvietė be
siklausančius giesmės echo 
intonacijos skambumo ir žo
džių prasmingumo.

Pamaldos užtruko apie 
dvi valandas. Baigiant kun. 
Gaidelis, S.J. paskaitė po
piežiaus Pijaus XII maldų 
persekiojamai bažnyčiai. Po 
to sugiedojus visiems bend
rų giesmę, paljftminimų davė 
visi trys pagrindinių krikš
čioniškų "religijų kunigai. 
Atsistojimu pagerbę išei
nančių reikšmingų procesijų, 
skubėjome namo į šiltus na
mus, tikėdami dar pamatyti 
iškilmingas ekumenines pa
maldas televizijoje. Ir iš tie
sų, per 7-tos valandos žinias, 
antras kanalas parodė visų 
eisenos procesijų ir pasikal
bėjimų su Viktorijos Pa
vergtų Tautų pirmininku 
Albinu Pocium, kuris pa
klaustas, tarp kitko paaiški
no apie Amerikos preziden
to Eisenhauerio prieš 20 
metų Pavergtų Tautų sa
vaitės įkūrimų ir, kad iki 
šios dienos 50 milijonų Rytų 
Europos pavergtų tautų ne
turi laisvo apsisprendimo 
teisės ir religinės laisvės.

Al. Baltrukonienė

KOMUNISTAI BIJO
LAISVOS SPAUDOS

Sovietai ne tik savo pa
vergtuose kraštuose, bet ir 
visame pasaulyje bando su
varžyti spaudos laisvę. Tai 
mėgina įgyvendinti net per 
Jungtinę Tautų organizaci
jų. Sovietų švietimo ir kul
tūros agentūros UNESCO 
konferencijoje Paryžiuje 
pakartotinai bandė pravesti 
tarptautinę deklaracijų, kuri 
nustatytų viso pasaulio žinių 
agentūroms prieškomunis- 
tinę propagandų, ypač pa
vergtųjų tautų išeivių spau
doje. Toks reikalavimas pa
tvirtina, kad mūsų spaus
dintas žodis yra svarbus ir 
svarus.

Maskva taip pat reikalavo 
JAV suvaržyti pabėgėlių iš 
Sovietų pavergtų kraštų 
politinę prieš komunizmų 
nukreiptų veiklų.

Abu Sovietų reikalavimai 
nepraėjo.

(E.L.) (jisd
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Skaučių
Sydnejaus Akademinio 

Skautų Sąjūdžio Skyriaus 
(ASS) Akadimikių Skaučių 
Draugovės narės, liepos 
28 - 29 d.d. suruošė ASD 
Studijų Dienas Sydnejaus 
lietuvių visuomenei.

ASS Sydnejaus Skyrius 
įsisteigė 1978 m. pradžioje. 
Jį sudaro Filisterių Skyrius 
ir Akademikių Skaučių 
D-vės Skyrius (studijuojanti 
vyrija ligšiol dar nesusior
ganizavusi). Per tą laiką 
akademikės spėjo suruošti 
metinę šventę, kurioje gau
siai dalyvavo visuomenė, 
dalyvauti Vilniaus Univer
siteto 400 m. minėjime (su
ruoštame Filisterių Būrelio - 
nemaišyti su skautais!) ir 
dabar suruošė ASD Studijų 
Dienas.

Studijų Dienos australų 
Šv. Jurgio skautų stovykla
vietėje, Heathcote, N.S.W. 
Tai su tautiniu parku besiri
bojanti stovyklavietė, su 
puikiais pastatais, pritaiky
tais didesniems sąskry
džiams: virtuvėmis, posė
džių salėmis, miegamomis 
patalpomis.

Dalis akademikių čia at
vyko jau penktadienio va
kare, kad anksti iš ryto ga
lėtų pradėti paruošiamuo
sius darbus.

Akademinio Savaitgalio 
dalyviai pradėjo rinktis 
priešpiečiais. Du iš jų atvy
ko iš Melbourne, atstovau
dami vietos ASS skyrių, 
vienas iš Newcastelio, vie
nas iš Brisbanės, visi kiti - 
sydnejiškiai. Neužilgo, po 
arbatėlės, priešpiečiais, 
prasidėjo ir dienos progra
ma: ps fil. Gintai Viliūnaitei 
gristačius ASD pirmininką, 

1. Eglę Suchowerskienę, 
studijų dienų moderatorę, 
pasveikinusią susirinkusius 
savaitgalio dalyvius, ASS 
Skyriaus pirm, s.fil. Izido
rius Jonaitis supažindino su 
ASS tikslais ir oficialiai ati
darė patį savaitgalį.

Studijų Dienų dalyvius ir 
jų rengėjas sveikino ALB 
Sydnejaus Apylinkės pir
mininkas, v.s. Dr. Alek
sandras Mauragis, LSS 
Australijos Rajono Vadijos 
vardu - rajono vadas v.s. 
Bronius Žalys, ASS Mel
bourne Skyriaus vardu ps. 
fil. Algimantas Žilinskas, 
ASS Adelaidės Skyriaus 
sveikinimus perdavė ps. fil. 
Ginta Viliūnaitė.

Oficialioji dalis užbaigta 
junj. Elenos Kiverytės pa
deklamuotu nežinomo Sibiro 
tremtinio eilėraščiu "Daug 
dainų...”

Studijų Dienų pirmoji 
paskaita - Newcastlio Uni
versiteto profesoriaus Vy
tauto Donielos (buv. pirmojo 
ASS Sydnejaus Skyriaus 
nario, apie 1950 m.) "Etikos 
problema”, kurioje jis perž 
velgė įvairias etikos - gyve
nimo supratimo - sroves.
• Po ilgų diskusijų ir trum

pos pertraukos, sekė kun. 
Dr. Petro Bačinsko paskaita 
- "Religija ir Skautavimas”, 
kurioje Vatikano II-jo Eku
meninio Kongreso dvasioje, 
jis peržvelgė jaunimo religi
nį auklėjimą. Gana gausių 
diskusijų metu šiuo klausi
mu pasisakė kaip jaunieji, 
taip vyresniosios kartos 
klausytojai.

Po pietų, Studijų Dienų 
dalyviai, vadovaujami sesės 
Eglės Suchowerskienes, iš
vyko valandos pasivaikščio
jimui po Tautinį parką, ku
rio augmenija šiuo metu 
kaip tik pradeda žydėti.

Sekė Dr. Daniaus Kairai
čio paskaita - "Lietuvių poli
tinė veikla išeivijoje”. Pre
legentas nurodė, kad norint 
atsiekti politinių laimėjimų, 
reikia išeiti iš savo bendruo
meninio užsidarymo ir dau
giau įsijungti į vietos aus
trališką gyvenimą. Į disku
sijas plačiai įsijungė klausy
tojai.

Paskaitą sekė kavutė, o 
po jos "užsiėmimai": sesė 
Ginta Viliūnaitė, padalinusi 
dalyvius į dvi grupes, prašė 
išspręsti duotą problemą. O 

Akademinis savaitgalis

kad tai buvo "gyvybinė” 
problema, teko nejuokais 
padirbėti, kol abi grupės 
priėjo prie sprendimo. Per 
tą laiką jaunosios sesės pa
ruošė vakarienę, kuri įvyko 
valgomajame, prie žvakių 
šviesos. Vakarienė, pava
dinta "iškilminga”, tikrai 
buvo karališka.

Nakvojusiems stovykla
vietėje broliams buvo duo
tas visas . atskiras pastatas. 
Sesės miegojo kitame.

Sekmadienio rytą 9 vai. 
nuvykta į Lietuvių Sodybą 
(taip pavadinti Sydnejaus 
lietuvių senelių namai) En-

Rimas ir Rūta (Statkutė) Skeiviai

įvykiai
Europos kraštų lietuvių 

bendruomenių pirmininkų ir 
valdybų suvažiavimas įvyko 
liepos 21-22 d.d. Louvain-la- 
-Neuve (apie 30 km. nuo 
Briuselio), Belgijoje, Euro
pos Lietuvių Studijų savai
tės metu. Suvažiavimą glo
bojo Belgijos LB Krašto 
valdybos pirmininkė Stasė 
Baltus. Suvažiavime pateik
ti pranešimai apie Belgijos, 
Didž. Britanijos, Italijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos ir 
V. Vokietijos kraštų veiklą, 
Dr. A. Gerutis referavo apie 
Europos lietuvių veiklos ko
ordinavimą, PLB Valdybos 
pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas ir vicepirm. Romas 
Sakadolskis pranešė apie 
PLB Valdybos darbus bei 
planus, ir visi dalyviai pasi
sakė apie ateities uždavinius 
Lietuvos reikalais, kultūri
nius ryšius, lituanistinį 
švietimą, jaunimo veiklą, 
informaciją ir 1983 metų 
Pasaulio Lietuvių Dienas.
LENKAI APIE

BALTIJOS TAUTAS
Londono lenkų savaitraš

tis "Tydzien Polski” 

gadinėje. Čia išklausytos 
Mišios ir gražus kun. Povilo 
Martūzo pamokslas.

Grįžus į stovyklavietę ir 
papietavus, išklausyta Dr. 
Genovaitės Kazokienės pas
kaita - "Kelionių į Lietuvą 
reikšmė jaunimui”, kurioje 
ji supažindino klausytojus 
su dabartiniu gyvenimu 
Lietuvoje ir tokių išvykų 
reikšmę jauniesiems. Pas
kaitą sekė gausios diskusi
jos.

Paskutinė paskaita, p. 
Daivos Bieri - "Vaiko indivi

dualybės ugdymas” - kurioje 
prelegentė davė žinių apie 
bendrąjį vaiko auklėjimą ir 
jo ugdymą tautiniai susipra
tusia asmenybe, naudojant 
vaiką patraukiančias prie
mones. Diskusijų metu pa
reikšta minčių, kad norint 
pasiekti reikiamų rezultatų, 
pirmiausia reiktų "perauk
lėti” pačias motinas...

Studijų Dienas uždarė 
ASD Skyriaus pirm., fil. 
Eglė Suchowerskiene, pa
dėkodama prelegentams ir 
dalyviams.

Tokie, labai trumpi, šio 
akademinio savaitgalio įs-

(1979.6.16) atspausdino pu
santro puslapio ilgio 
straipsnį, pavadintą "Kas 
atsitiko su Baltijos tauto
mis?”

Straipsnio autorius Andr
zej Albert rūpestingai su
rinko istorinę medžiagą apie 
Baltijos respublikų prievar
tinę inkorporaciją į Sovietų 
Sąjungą ir jų vėlesnį likimą. 
Prieš pasirodant emigraci
nėje spaudoje, tas straipsnis 
buvo paskelbtas Lenkijoje, 
kaip pogrindžio organizaci
jos "Lenkijos nepriklauso
mybės Santarvė” leidinys. 

’’Atžalos” premjera

’’Sidabrinė diena”
rugsėjo 2 d. Sydnejaus Liet. Klube
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pūdžiai.
Tikrumoje tai buvo daug 

daugiau.
Būnant šiose Studijų Die

nose teko gėrėtis jaunųjų 
sesių akademikių gražiu su
sigyvenimu, jų darbštumu, 
organizuotumu, mokėjimu 
visiems surasti šypseną, ge
rą žodį. Jų nedaug - pamainų 
nebuvo, tai dažnai teko ir iš 
paskaitos bėgti "puodų pa
maišyti” ar kitus darbelius 
atlikti.
Negalima nepaminėti ir 

šaunių prelegentų, iš kurių 
vienas - prof. V. Doniela - po 
paskaitos tą pačią dieną tu
rėjo grįžti į Newcastle o 
kun. Dr. P. Bačinskas - i 
Brisbanę. Visų penkių pre
legentų paskaitos labai 
kruopščiai paruoštos ir, 
sprendžiant iš diskusijų, 
tinkamai klausytojų sutik
tos.

Beveik visi Studijų Dienų

Ir sumainė žiedelius...
ŠAUNIOS VESTUVĖS

Kaip patrauklios novelės 
siužete, likimo ranka suvedė 
dviejų jaunų lietuvių širdis į 
bendro gyvenimo kelią.

Rūtos Statkutės ir Rim
vydo Skeivio jungtuvės įvy
ko birželio 16 dieną. Kun. 
Pr. Vaseris ir kun. J. Pet
rauskas koncelebravo šv. 
Mišias ir sujungė jaunuosius 
moterystės sakramentu. 
Trys poros lydėjo jaunuo
sius iš bažnyčios, ir abu Rū
tos sesers Dalės sūneliai iš
didžiai žengė nešdami tuš
čias balto šilko paduškytes, 
ant kurių ankščiau buvo ve
dybiniai žiedai.

Vestuvių vaišės buvo Lie
tuvių Namuose didžiojoje 
salėje. Tėvai pasitiko jau
nuosius prie salės durų su 
duona, druska ir vynu.

Ceremonijų meistras 
buvo vyriausias pabrolys 
Rūtos svainis Henrikas An
tanaitis. Kai visi pasistipri
no, jis pakvietė kun. Vaserį 
tari žodį. Po to Henrikas su
pažindino svečius su jaunųjų 
atsiekimais: Rimvydas bai
gęs Sydney universitetą 
"bachelor of science” laips
niu, vėliau įsigijo ir 
"master” laipsnį, su specia
lybe kompiuterių srityje. 
Dabar jis dirba savo specia
lybėje Macquarie universi
tete ir aktyviai reiškiasi

Straipsnyje tarp kitko 
pasakyta, kad (kol egzistavo 
legali Lietuvos valdžia) 
Lenkijos karininkai, depor
tuoti Lietuvoje, nebuvo 
skriaudžiami. Tuo pat laiku 
lenkų karininkai, patekę į 
sovietų nelaisvę, buvo veža
mi į Katyno mišką žudymui. 
Po karo iš Lietuvos į Lenkiją 
buvo repatrijuota 178 tūkst. 
lenkų. Jų vietoje Lietuvoje 
buvo apgyvendinti rusai.

(E.L.) 

dalyviai (išskyrus 4 prele
gentus) irgi buvo skautai ar 
buvę skautai. Ir jų tarpe vy
ravo graži draugystė, taip, 
kad jautėsi lyg tai būtų vie
na šeima. Nuotaikos ne
drumstė ir labai gražus oras, 
nes tą savaitgalį tikrai "sau
lė žeme ritinėjosi..."

Gaila, kad šis jaunųjų 
akademikių suruoštas stu
dijų savaitgalis nebuvo tin
kamai įvertintas lietuvių vi
suomenės, ypač studijuo
jančių arba baigusių studi
jas; į jį buvo kviečiami visi ir 
visos. Gal prie to prisidėjo 
buvęs Australijos pašto ir 
telekomunikacijų streikas, 
gal... Nežinia, bet tie, kurie 
šiame savaitgalyje nedaly
vavo, tikrai praleido retą 
progą ne tik kultūringai, bet 
ir žaviai praleisti laiką.

v.s. B. Žalys

MELBOURNE

Sydney lietuvių organizaci
jose. Rūta baigė Melbourne 
katalikų koledžą, studijavo 
ir įsigijo mokytojos profesi
ją. Ji aktyvi skautė, sporti
ninkė ir tautinių šokių šokė
ja.

Po to sveikino Rūtos 
krikšto mama p. Malvina 
Miliauskienė, jaunojo gimi
naitis p. Petrutis, specialiai 
su žmona atvykęs iš Wa- 
shingtono, kur jis dirba 
"Voice of Ąmerca” radijo 
stotyje.

Macquarie universiteto, 
kompiuterių skyriaus direk
torius Mr. Hancock pasi
džiaugė Rimvydo atsieki
mais ir žmonos pasirinkimo 
skoniu. Jis taip pat perdavė 
geriausius linkėjimus nuo 
visų Rimvydo kolegų. Jį gi
liai sujaudino choro giedoji
mas bažnyčioje.

Algis Milvydas, Rūtos gi
minaitis, pasveikino jaunuo
sius skautų vardu.

Toliau kalbėjo Rūtos tė
velis Dr. Statkus. Kreipda
masis į jaunuosius, jis prašė 
pasitikėti Apvaizda, nesi
vaikyti naujovių, kurios ža
da lygybių. Baigdamas Dr. 
Statkus pakvietė visus su
giedoti Tautos Himną.

Naujai sukurtai lietuviškai 
šeimai tėvišką palaiminimą 
davė jaunojo tėvelis p. Skei-
vys.

Sekė sveikinimai laiškais 
ir telegramomis iš daugelio 
pasaulio kraštų ir iš Lietu
vos, kuriuos skaitė pasimai
nydami pabroliai Gediminas 
Statkus ir Juozas Petraitis.

Rimvydas dėkojo savo ir 
žmonos vardu tėveliams ir 
visiems dalyviams. "Kas 
esame”, pasakė jis, "tai mū
sų tėvelių nuopelnas”.

Tokia jauna šeima lietuvių 
bendruomenei didelis lai
mėjimas.

Geriausios sėkmės Jums, 
Rūta ir Rimvydai, ir daug 
tarpusavio meilės.

Al. Baltrukonienė
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Latvis perbėgėlis pasakoja

Pernai buvo suteiktas po
litinis azilis Jungtinių Tautų 
sekretariate dirbusiam lat
viui Imantsui Lešinskiui, jo 
žmonai Rasmai ir dukteriai 
Jievai. Jo žingsnis buvo ne
maža staigmena, nes Le
šinskis priklausė Rygos 
"Naujajai Klasei" ir vadova
vo "kultūrinių mainų” prog
ramai. Neseniai Lešinskis 
suteikė pirmą pasikalbėjimą 
"Laisvės Radijo” latvių sky
riui, kuriame jis palietė ir 
lietuviams įdomių klausimų.

"Nuo 1962 iki 1976 metų 
aš priklausiau ’nomenklatū
ros’ grupei. Tai asmenys, 
kurie gauna 14 mėnesinių 
algų į metus”. 'Naujoji Kla
sė naudojasi visomis sovie
tinės konstitucijos teisėmis, 
išskyrus teisę laisvai išsi
reikšti. Jie statosi praban
gius namus, juos Rygoje ap
tarnauja dvi ypatingos ligo
ninės. Jie nesuka sau galvos 
dėl maisto produktų ar kas
dienio vartojimo daiktų trū
kumo, kaip eiliniai piliečiai. 
Viena populiariausių privi
legijų yra leidimas lankytis 
’univermago’ krautuvės 
sandėlyje, kur ’Naujosios 
Klasės’ nariai gali pasirinkti 
įvairių importuotų gėrybių - 
sovietiniai produktai jų ne
domina".

"Aš dirbau kaip redakto
rius Jungtinių Tautų sekre- 
tariato konferencinių pas
laugų skyriuje. Kiekvienas 
JT sekretariato tarnautojas 
turi prisiekti, kad jis bus lo
jalus JT Generaliniam Sek
retoriui ir neklausys jokios

AUSTRALIJA IR 
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius 
Jonas Paulius II rugpiūčio 
mėn. M.A. nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją - kad tautos 
savo tarpe akivaizdžiau įgy
vendintų tikro broliškumo 
dvasią, ypač besivystančių 
tautų atžvilgiu;
misijų- kad šeimos gyve
nimas Afrikoje būtų įtaigo
jamas krikščionišku princi
pu.

Trumpas rytmetinis au
kojimas: Visa aukoju Tau, 
Švenčiausioji Jėzaus Širdie!

Brangus Broli, Sese,
šio mėnesio MA inten

cijų pagrindinis tikslas yra 
paraginti tikinčiuosius 
melstis, kad enciklikoje 
"Tautų Pažanga” (”Prog- 
ressio Populorum”) pas
kelbtieji solidarumo ir bro
liškumo principai būtų ap
čiuopiamai įgyvendinti tau
tų bendrijoje.

Šiandieniniame pasaulyje 
įtampa ir įvairūs konfliktai 
nuolat auga ir plečiasi nesu
laikomai dideliu greičiu ir 
mastu. Sprendžiant iš kas
dieninių įvykių atrodo, kad 
tarptautinė bendrija mažai 
kreipia dėmesio į krikščio
niško bendradarbiavimo 
dėsnius, aiškiai ir išsamiai 
išdėstytus popiežių encikli
kose. Todėl nestebėtina, kad 
paskutiniuoju laiku tik savi
mi besirūpinančius pramo
ninius kraštus vis labiau 
kankina ekonominės krizės.

1976 metų spalio mėn. po
sėdžiavusieji 77-ių ekono
miškai atsilikusių kraštų 
atstovai, tarp kitų pasisaky

vyriausybės, įskaitant savo
sios, įsakymų. Bet sovietinė 
vyriausybė reikalauja, kad 
visi jos piliečiai, dirbantys 
JT sekretariate, praneštų 
apie bet kokius kontaktus su 
savo užsieniečiais bendra
darbiais. Neatsižvelgiant į 
taisykles, Jungtinėse Tau
tose veikia komunistų parti
jos organizacija”.

Lešinskis papasakojo apie 
savo veiklą Rusų Knygos 
Klube, Jungtinių Tautų Dag 
Hammerskjoldo biblioteko
je. Šis klubas yra suruošęs 
keletą lietuvių instrumenta
listų ir vokalistų koncertų 
bei Donelaičio minėjimą. 
Pasak Lešinskio, klubo "tik
roji paskirtis yra liaupsinti 
sovietų atsiekimus ir jų ag
resyvią užsienio politiką. 
Klubo veiklą didele dalimi 
kontroliuoja KGB atstovai, 
priklausantys SSR S-os mi
sijai Jungtinėse Tautose.

Kalbėdamas apie "kultū
rinius mainus”, Lešinskis 
pareiškė, kad "dabartiniai 
Latvijos valdovai bijo ne
gausios latvių išeivijos lais
vajame pasaulyje,ir tiesiog 
serga ’’persekiojimo komp
leksu'. Kultūrinių Mainų 
Komitetas, KGB ir Inturisto 
organizacija, kuriai priklau
so turistų vadovai, nuolat 
ieško ’nepastovių’ ar 'naivių' 
tipų tarp Latvijoje besilan
kančių išeivių. Latvijos Kul
tūrinių Mainų Komiteto nu
sistatymą išeivijos atžvilgiu 
padiktuoja Maskva. Bando
ma sudaryti įspūdį, kad lat
viai užsienyje jau asimilia- 

mų, pareiškė: "Esame įsiti
kinę, kad nenormalūs tarp
tautiniai santykiai yra pri
darę rimtų nuostolių besi
vysiantiems kraštams. Čia i 
kalbama apie pasaulio masto 
inflaciją, valiutų nuvertini
mą, pasireiškiančias naujas 
diskriminacijos formas bei 
prievartavimo priemones 
ekonominėje srityje, pasitu- 
rinčių kraštų tendencingą 
protekcijonizmą ir panašias ■ 
blogybes.”

"Tokios situacijos aki
vaizdoje, tikrai yra skanda
lingas reiškinys, kad tuo pat i 
metu tuose kraštuose susi- : 
kaupęs gerybių perteklius | 
yra beprasmiai eikvojamas i 
arba tiesiog sunaikinamas, I 
bet nepanaudojamas ekono- | 
miškai atsilikusių kraštų 
būklės pagerinimui.”

Jei šis pakaltinimas pasi
turintiems kraštams ir yra 
iš dalies teisingas, betgi rei
kia pripažinti, kad minėtoji j 
enciklika vis dėlto rado at
garsio ir krikščioniškoje pa
saulio dalyje. Daugelis . 
kraštų šios enciklikos įtako- : 
je savo perteklius paskyrė 
skurdą kenčiantiems kraš- ; 
tams. Be to, vien tik 1975 
metais 1326 abiejų lyčių sa- ; 
vanoriai jaunuoliai vyko į 
taip vadinamąjį trečiąjį pa
saulį pagal savo išgales ir 
profesinius sugebėjimus pa
dėti atsistoti ant kojų atsili- 
kusiems kraštams.

Tad rugpiūčio mėn. inten- ; 
cija skiriama tam, kad 
krikščionys nuoširdžiau už- ' 
jaustų visokeriopai besivys
tančius kraštus ir broliškiau 
ištiestų jiems savo pagalbos 
ranką ir sudarytų sąlygas 
tiems kraštams pakilti iš 
skurdo ir vargo.

Kun. S. Gaidelis, S.J. 

vęsi ir kad jų kultūrinė 
veikla esą labai žemo lygio 
- kas, aišku, yra netiesa. 
Antravertus, nereikia pa
miršti, kad, nors okupacinis 
režimas ir spaudžia bei per
sekioja latvių kultūrą, ji ne
nustoja augusi ir besivys
čiusi".

Lešinskis buvo ir savait
raščio Dzimtenes Balss, vil
niškio Gimtojo Krašto dvy
nio, redaktoriumi. Jis prisi
minė, kaip 1960-ais metais 
KGB įsakė išleisti seriją 
knygų apie latvių išeiviją: 
Kas tie Dauguvos Vanagai?, 
Politiniai pabėgėliai be kau
kių, etc. ’’Apie 70 nuošimčių 
tų knygų turinio yra grynas 
melas. Jei latvių išeivis va
dovauja kokiai organizacijai, 
jis turi būti sadistas, nacis, 
ar panašus nusikaltėlis. Net 
ir kultūrinių mainų pareigū
nai sarkastiškai kikeno apie 
kaikurias knygas. Pastaruo
ju metu daugiau naudoja

Australijos Lietuvių Fonde
Pastaruoju metu Austra

lijos Letuvių Fondui aukojo: 
(skliausteliuose bendra au
kotojo suma):

$ 75 - K. Taparas, S.A. 
(100)

Po $ 25 - A.L.F.A.S., S. 
Reivytis, S.A. (28), E. Rei- 
sonienė, S.A. (40), J. Lap- 
šys, S.A. (50), I. Račiūnas, 
S.A. (30).

$ 20 - A. Gučiuvienė, S.A. 
(25)

$ 15 - A. Skėrys, Vic. (25).
Po $ 10 - A. Petruškevi

čienė, S.A., a.a. vyro 10 
metų sukakčiai atžymėti, 
M.V. Neverauskai, S.A. a.a. 
A. Viliūnienės atminimui.

Po $ 5 - J. Kutkienė, S.A. 
(35), K. Kaminskas, S.A. 
(15), A. Grigonis, S.A., A. 
Bratanavičius, S.A., A. 

Morkūnas, S.A.
Po $ 3 - kun. A. Spurgis, 

S.A. (7), E.P. Kanas, S.A. 
(4).

Po $ 2 - J. Statnickienė, J. 
Vasiliauskas (27), L. Radze
vičienė, P. Grebliūnas, J. 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO ĮGALIOTINIAI

ADELAIDE: K. Taparas, 3/181 Stanley St., North 
Adelaide, S.A., 5006
CANBERRA: A.V. Balsys, 22 Ferguson Cr., Deakin, 
A.C.T. 2600
GEELONG: P. Vaičekauskas, 13 Malcolm Str., Bell Park, 
Vic. 3215
PERTH: Prof. Dr. Z. Budrikis, 7 Hotchin St., Dalkeith, 
W.A. 6009
SYDNEY: B. Stašionis, 11 Berala St., Berala, N.S.W. 
2141
NEWCASTLE: A. Bajalis, 36 Kings Rd., New Lambton, 
N.S.W. 2305

Australijos Lietuvių Fondo adresas: Australian 
Lithuanian Foundation Inc. P.O. Box 11, North 
Melbourne, Vic. 3051

ARVYDAS ČECHANAVI
ČIUS VĖL PSICHIATRI
NĖJE LIGONINĖJE

Briuselyje (Belgijoje) 
išeinąs prancūzų kalba leidi
nys Cahiers du Samizdat 
leidžia rusų kalba biuletenį 
Bulletin d’Information 
News Brief. Šio biuletenio 
1979 m. 12-me numeryje til
po tokia žinutė:

"Arvydas čechanavičius, 
g. 1949 m., š.m. birželio 12 
dieną vėl buvo prievarta pa
talpintas į psichiatrinę ligo
ninę Kaune, Kuzmos g-vėje. 
Jau anksčiau čechanavičius 
praleido beveik šešis metus 
bendro ir kalėjimo tipo psi
chiatrinėse ligoninėse ir tik
tai 1979 m. sausio 25 dieną 
buvo paleistas, kaip pasvei

mos 'pusinės tiesos’, subti
lesni metodai. Vienas pa
vyzdys yra serija leidinių 
apie latvių socialdemokratus 
ir jų vadovą Bruno Kalninšą, 
apie kurį aš pats parašiau 
knygą, vadovaudamasis di
rektyvomis operuoti ’pusi
nėmis tiesomis’ ir iškreipto
mis išvadomis.

"Sovietų valdžia Maskvo
je nepasitiki latviais”, kal
bėjo Lešinskis. "Šiandien 
Latviją valdo Rusijoie gi
musių ir augusių Latvių 
’mafija’ - Arvids Pelšė, Voss, 
Jurijs Rubens. Visiems 
jiems bendras vienas bruo
žas: jie gėdijasi kalbėti lat
viškai, arba visai nemoka 
latvių kalbos. Daugeliu at
žvilgių jie rusiškesni už pa
čius rusus. Kaip Leninas sa
vo laiku pasakė: "Rusifikuo
tas mažumos narys yra ar
šesnis už sovietiškiausią ru
są”. ELTA

Birbilas, J. Millen, N. Ski- 
dzevičius, (visi iš S.A.).

$ 1 - S. Kubilius.
Naujas A.L. Fondo šimti

ninkas K. Taparas.
Nauji A.L. Fondo nariai: 

A. Skėrys, Vic., J. Donela, 
S.A., I. Račiūnas, S.A., A.- 
L.F.A. S-ga, S.A.

A.L. Fondo Valdyba 
sveikina naujus narius, nau
ją šimtininką ir dėkoja vi
siems, parėmusiems A.L. 
Fondą.

J. Balbata
A.L. Fondo iždininkas

Australijos Lietuvių Fon
do Valdyba yra išleidusi Vil
niaus Universiteto 400 metų 
sukakčiai paminėti du leidi
nius: lietuvių kalba "Mokslo 
keliais” ir anglų kalba 
"Lithuanian Review". Abu 
leidinius paruošė Albertas 
Zubras. Šiuos leidinius gali
ma gauti per A.L. Fondo 
įgaliotinius ir spaudos kios
kuose.

kęs. Po to apsigyveno Kau
ne, kur yra jo motina Pranė 
Vasiliauskienė (tel. 61 706). 
Jis aktyviai įsijungė į žmo
gaus teisių veiklą, suėjęs į 
kontaktą su Komisija psi
chiatrijos naudojimą politi
niams tikslams tirti.”

ELTA

TAUTOS
FONDE

Nors ir neskaitalinga bet 
nuoširdi Pertho Lietuvių 
Bendruomenė siunčia aukų 
Lietuvos Laisvinimo reika
lams:

$ 20 Pertho A.L.B. valdy
ba per J. Miliauską.

GEELONG

i Moterų veikloj
i
I Gerb. p. Redaktoriau,

Geelongo Apyl. Moterų 
Draugija savo metiniame 
susirinkime, kuris įvyko 

i 1979.7.1, įvertindamas Mūsų 
Pastogės milžinišką darbą 
vienijant ir informuojant 
Australijos Lietuvių Bend- 

i ruomenę, iš savo kuklių su- 
■ taupų, paskyrė M.P. klestė- 
! jimui 25 dolerius.

L. Skapinskienė 
ALB Geelongo Apylinkės 
Moterų D-jos Valdybos 

pirmininkė

1979.7.1 įvykusiame Gee
longo Apyl. Moterų Draugi
jos metiniame susirinkime, 
kurio tikslas buvo, be kitų 
einamųjų reikalų, išrinkti 
naują Moterų Draugijos 
Valdybą, nes senos valdybos 
dvejų metų kadencija buvo 
jau pasibaigusi.

Susirinkimui pageidau
jant, buvusioji D-jos valdy
ba sutiko eiti dar dvejus 
metus jai uždėtas pareigas.

Dabartinę valdybą suda
ro: L. Skapinskienė - pirmi
ninkė, C. Vaičekauskienė - 
sekretorė, E. Schrėderienė - 

j kasininkė.
Draugijos pirmininkė iš

samiame pranešime nušvie
tė Moterų Draugijos nu
veiktus darbus per vienuoli- 
ką jos gyvavimo metų. Pir
mininkei pasiūlius ir visoms 

' draugijos narėms sutikus, 
buvo iš draugijos kuklių su- 

i taupų paskirta:
: A.L.B. Krašto Valdybai $ 55 
' A.L.B. Geelongo Apyl. Val

dybai i $ 210
Kun. P. Daukniui $ 25 
Australijos Liet. Fondui $ 30 
Tautos Fondui $ 30 
Pasaulio Lietuviui $ 20
Mūsų Pastogei $ 25
Tėviškės Aidams $ 25

ALB Geelongo Apyl. 
Moterų D-jos valdyba

Po $ 10 - V. Volodka, prof. 
Z. Budrikis, V. Repsevi- 
čienė, A. Kateiva, Ramovė- 
nų Valdyba per K. Žuroms- 
kį, J. Miliauskas, A. Klimai- 
tis, V. Skrolys.

Po $ 6 - V. Kasputis ir M. 
Lingienė.

Po $ 5 - V. Valaitis, J. 
Norvilas, B. Steckis, A. Ma
linauskas, A. Meliauskas, A. 
Čižeika, J. Jakemas, O. 
Laurinavičienė, J. Petrukė- 
nas, A. Kaminickas ir M. 
čeičienė.

$ 4 A. Statkus.
Po $ 3 - P. Plučas, E. Sa- 

nauskįenė ir J. Zakarauskas.
Po $ 2 - J. Jaudegis, M. 

Burneikienė, J. Žukauskas, 
J. Pascekas, A. Baronienė, 
p. Lingė ir p. Rutkūnas.

Vietoj gėlių a.a. Petrui 
Žuliui mirus aukojo Tautos 
Fondui:

$ 10 Ramovėnų Valdyba 
per pirm. J. Jaudegį.

Po $ 5 T. ir V. Kaspučiai 
ir M. čeičienė; $ 3 M. Lin
gienė; $ 2 A. Dzemienas.

Viso $ 219.00

ADELAIDE

Birželio išvežimų minėji
mo metu adelaidiškiai auko
jo Lietuvos Laisvinimo rei
kalams $ 107.00. Nuoširdus 
ačių visiems.

Tautos Fondo atstovybė 
Sydney
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Skaitytojai

Gerb. Redaktoriau,

Atsivertus ’’Mūsų Pasto
gės” Nr. 25 sporto skyrių, 
net širdis iš džiaugsmo su
virpėjo paskaičius, kad lie
tuviai pabaltiečių sporto 
šventėje laimėjo pirmąsias 
vietas vyrų, moterų, ber
niukų ir mergaičių krepši- 
nyje. Moterų ir vyrų tinklinį 
pralaimėję estams, šioje ša
koje pasiliko antroje vietoje. 
Aprašyme minima, kad lie
tuvius atstovavo žaidėjai 
atvykę iš Adelaide, Hobart, 
Melbourne, Sydney ir Can
berra.

Kilo neaiškumas, kas at
sitiko su Geelongo sporti
ninkais? Juk ir mes siuntė-
me net septynis. Pagalvo
jau, kad jie kur nors paklydo 
ir Sydney nepasiekė. Nesi
nori tikėti, juk ne pirmas 
kartas į Sydney vyko. Ap
rašyme minima, kad lietu
viai berniukai laimėjo prieš 
latvius 49 - 37 santykiu o ir 
antrąsias irgi lietuviai lai
mėjo 54 - 27 santykiu. Įdo
mumo dėliai, atydžiai stebiu 
kas gi čia tuos visus taškus 
pelne. Štai D. Šutas pirmose 
rungtynėse įmetė 18 taškų, 
tai yra daugiau kaip trečda
lis, o antrose net 27 taškus, 
tai lygiai pusė. Man įdomu, 
kuriam klubui jūsų kores
pondentas priskyrė D. Šutą, 
jei jo nuomone iš Geelong 
niekas nedalyvavo.

Sekančios savaitės ’’Mūsų 
Pastogės” 26-me numeryje, 
aprašomos rungtynės tarp 
lietuvių ir estų, kurias lai
mėjo lietuviai 50 - 28 santy
kiu. Be kitų taškus surinku
sių žaidėjų minimi ir E.Kar
das - 28 taškai, P. Šutas - 4,

VISAIP
Rugpjūčio 8 d. suėjo 10 

metų, kai mirė buvęs Syd- 
nejaus "Dainos” choro ilga
metis dirigentas Kazimieras 
Kavaliauskas. Velionį pa
gerbiant rugpjūčio 12 d. bus 
laikomos už velionį pamal
dos giedant Dainos chorui.

* *
Dainos choro metinis 

koncertas o drauge ir choro 
25 metų veiklos sukakties 
paminėjimas įvyks gruodžio 
15 d. graikų salėje East 
Terrace, šalia Syd. Liet. 
Klubo.

Artimiausias Dainos cho
ro pasirodymas numatomas 
rugpiūčio 26 d., kai choras 
dainuos Fairfield Festivalio 
užbaigimo koncerte Cabra- 
mattos miesto salėje (Town 
Hall).

Gerai išmuštas beisbolo 
sviedinėlis skrieja 98 mylias 
per valandą, teniso sviedi
nys 112 mylių, o stipriai 
kirstas golfo sviedinys lekia 
170 mylių per valandą.

pasisako
A. Wasiek - 2 taškai. Šie visi 
trys žaidėjai yra geelongiš- 
kiai. Sekančiose žaidynėse 
lietuviai prieš latvius laimė
jo 84 - 72 santykiu. Be kitų 
taškus pelniusių žaidėjų, 
minima, kad jų pelnė ir šie 
žaidėjai: E. Kardas - 38, P. 
Šutas - 7, A. Wasiek - 9, D. 
Šutas - 2. Tai visi geelongiš- 
kiai žaidėjai, kurie kores
pondento neminimi, kad bu
vo atvykę į pabaltiečių 
sporto šventę ir surinko 
pagrindinėse žaidynėse 56 
taškus o likusieji rinktinės 
žaidėjai tik 28! Kyla abejo
nė, ar be Geelongo žaidėjų 
lietuviai būtų laimėję vyrų 
ir berniukų krepšinio žaidy
nių pergales.

’’Ieškokite ir rasite”
Gerb. p. Redaktoriau,
Perskaitęs šia antrašte 

pavadintą vedamąjį Jūsų 
redaguojamame laikraštyje 
”M.P.” Nr. 27, kaip ilgame
tis sporto veiklos vadovas 
pasijutau užgautas.

Man atrodo, kad šio veda
mojo autorius (v.k.) perdaug 
pesimiškai įvertino Austra
lijos lietuvišką jaunimą. 
Pažvelgime į pereitų Lietu
vių Dienų programą ir labai 
aiškiai matosi, kad jaunimas 
dabar domijuoja tiek savo 
skaičium, tiek ir programų 
atlikimu. Sporto švenčių da
lyvių skaičius jau eilę metų 
siekia apie 250 sportininkų 
ir vadovų. Tautinių šokių 
grupės, priskaitant ir užjū
rio svečius, taip pat labai 
skaitlingą būrį lietuviško 
jaunimo sutraukia, o kai dar 
pridėsime skautų stovyklas 
bei Jaunimo Sąjungos su
važiavimą ir Jaunimo Kon
certo programos išpildyto- 
jus, tai galima tik pasi
džiaugti, kad turime tiek 
daug susipratusio lietuviško 
jaunimo... Tik šia pačia pro
ga norėtųsi pareikšti prie
kaištų, kad paskutinių dvie
jų Lietuvių Dienų rengėjai 
išblaškė jaunimą Naujų Me
tų sutikimo baliuose...

Nepritraukia jaunimo prie

TRADICINĖS VARDINĖS

Liepos 1 d. Sydnejaus 
lietuvių katalikų kapelionas 
kun. Petras Butkus ir kun. 
Povilas Martūzas minėjo sa
vo vardines. Drauge minėjo 
ir dalis parapijiečių. Šv. mi
šias laikė kun. Butkus, pa
mokslą - kun. Martūzas. 
"Dainos” choras, gerokai 
žiemos ligų šiuo metu išre
tintas, vis dėl to gražiai gie
dojo. Vadovavo muz. Br. Ki
veris, akomp. - pianistas 
Laurinaitis.

Po pamaldų - parapijos 
salėj turtingai parapijos ko
miteto ir ’’Dainos" choro pa
rengtos vaišės. Daug svei
kinimų iš vietos, iš plačios 
Australijos, iš J.A.V., net iš 
gimtųjų Nemakščių. 
Netrūko ir dovanų. Ypač 
įdomi dovana, - p. Montvydo 
pieštas kun. Butkaus pa
veikslas, vaizduojąs vardu
vininką kasdieniniame užsi- 
mąstyme. Vaišėse dalyvavo 
vietinis klebonas monsign. 
Meaney, Ch. Brothers 
brother superior John. Poe

Nežinia kodėl didesnių 
kolonijų lietuviai visuomet 

’kreiva’ akimi žvelgia į Gee
long. Visiem žinoma, kad 
pirmieji Lietuvių Namai bu
vo pastatyti Geelonge, bet 
jei Kas tuo klausimu rašo 
spaudoje, visuomet duoda
ma pirmenybė Adelaidei. 
Prieš 13 metų, Geelong lie
tuvių tautinių šokių grupė 
"Suktinis” aplankė Hobarto 
lietuvius. Tai buvo pirmas 
vienetas, kuris ryžosi tokiai 
kelionei, bet tai liko be di
desnio dėmesio. Bet jei pa
našų žygį padaro didesnė 
lietuvių kolonija, tai pagy
roms nebūna galo.

Taigi kyla klausimas - ar 
Geelongo lietuviai yra kuo 
blogesni už visus kitus, nors 
savo gyventojų skaičiumi 
negali lygiuotis su didesnė
mis kolonijomis, bet savo 
darbais ir siela tokie patys 
lietuviai.

Geelongiškis 

vyresniųjų ir betikslis kriti
kavimas arba vertinimas, 
kuri iš jų yra daugiau ar 
mažiau nusipelnusi išeivijos 
lietuviškai veiklai. Deja, yra 
mūsų tarpe dar nemažai 
tautiečių, kurių pažiūra į 
sportininkų veiklą per 30 
su viršum metų išeivijoje 
nepasikeitė.

Galima tik pasidžiaugti, 
kad daugumas tautiečių 
labai nuoširdžiai ir dosniai 
remia jaunimo organizacijas 
ir tas tvirtas užnugaris pri
duoda daug paskatinimo. 
Todėl, sakyčiau, kad tai yra 
visos Australijos Lietuvių 
Bendruomenės nuopelnas, 
kad mes čia turime tiek 
daug, skaitlingo ir susipra
tusio lietuviško jaunimo.

Būtų netikslu teigti, kad 
veikla jaunimo organizacijo
se visuomet buvo sklandi ir 
be kliūčių, nes vienu ar kitu 
atveju beveik visur teko 
pergyventi krizės laikotar
pių, kaip ir vyresniųjų orga
nizacijose. Tačiau jausdami 
tvirtą Bendruomenės pas
katinimą ir pagelbą, tie kri
zės momentai jau praeity
je... Jei mes patys į save 
pažvelgtume iš kritiško taš
ko, tai jos šiek tiek užsitar
navo Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga. O tai yra 
vien dėl to, kad jie neprisi
laiko Sąjungos statuto, kur 
sakoma, kad pagrindinis 
S-gos tikslas yra sujungti 
visas lietuviško jaunimo or

tas J.A. Jūragis perskaitė 
varduvininkams 2 savo eilė
raščius.

"Dainos” choras, neseniai 
minėjęs savo 25 gyvavimo 
sukaktį, pagiedojo 5 gies
mes. Savo didžiąją sukaktį 
choras betgi švęs tik šių 
metų pabaigoje. Chorui ma
lonią staigmeną padarė ’’Ki
lęs iš Danidos” (taip save 
pavadino) tautietis, padova
nojęs "Dainos” chorui $ 100.

Dalyvavęs

Liepos 28 d. gausiame 
jaunimo ratelyje atšventė 
savo 21 gimtadienį Sydne- 
juje Irena Bielskytė, aktyvi 
Gintaro grupės taut, šokių 
šokėja ir artimiausia grupės 
vadovo K. Kazoko talkinin
kė. Irena lanko meno mo
kyklą ir yra paskutiniame 
vidaus dekoracijos kurse. 
Sveikiname Ireną! 

ganizacijas, ko jie iki šiol dar 
nepadarė. Jau pats laikas ' 
S-gai išlysti iš ’’pogrindžio”, • 
nes, tikriausiai mums bus ; 
pavesta surengti sekantį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, tad bus reikalin
ga pagalbos iš visų Austra
lijos jaunimo organizacijų.

Dabar, grįžtant prie "Ieš
kokite ir rasite” vedamo
jo...” sporto klubuose daug 
entuziazmo sportui, bet ma
žiausia dėmesio lietuvybei”.

Panašių apkaltinimų 
veikliausiai Australijos lie
tuvių jaunimo organizacijai 
teko girdėti ir praeityje, nes 
kas daugiausia veža, tam 
daugiau ir kraujama... Prieš 
porą desėtkų metų vienas 
visuomenininkas išdėstė: 
"Su pilkele, per skylelę Lie- i 
tuvos neišvaduosime”... i 
Sporto organizacijos kriti- i 
kams aš norėčiau priminti, : 
kad mes vadovaujamės po- i 
sakiu "sveikame kūne - I 
sveika siela” ir mūsų veiklos i 
gairės jokių teroro veiksmų, 
nesiekia. Pagrindinis visų 
Australijos lietuvių sporto 
klubų tikslas yra sujungti 
visus išeivijos jaunuolius, 
suteikti jiems sąlygas tar
pusavyje bendradarbiauti, 
auklėti juos lietuviškoje 
dvasioje ir priglausti prie 
lietuviško kamieno.

Kad tuo keliu eidami mes 
labai daug atsiekėme parodo 
vien tik metinės mūsų spor
to šventės. Nieko panašaus j 
nesuorganizuoja net kelioli- | 
ka, kartu skaitlingesnės ; 
tautybės Australijoje. Pri- Į 
dėkime dar 6 pabaltiečių > 
žaidynes ir mūsų krepšinio 
pasirodymus kitokiais atve
jais. Prieš 15 metų lietuvių 
vardą plačiai išgarsino viso
je Australijoje s. Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinė. 
Dar pridėkime pereitų metų 
sportininkų išvyką į Š. 
Ameriką ir dalyvavimą Pa
saulio Lietuvių Dienose, kur 
Australijos lietuvius labai 
gražiai representavo apie 70 
sportininkų ir vadovų. Taigi 
sporto organizacija eina 
tvirtu išeivijos lietuvio keliu 
ir glaudžiai bendradarbiauja 
su visoms lietuviškoms or
ganizacijoms. Ne papeikimo, 
bet pagyrimo užsitarnavo 
Australijos lietuviai sporti
ninkai.

Kad sporto klubuose daug 
entuziazmo sportui, tai taip 
pat nenusikaltimas, nes tik 
tokiu keliu eidami mes gali
me pasiekti tarptautinio 
standarto. Nejaugi lietuviai 
yra paliegėlių tauta, kad 
mes iš savo sportininkų rei
kalautume mažiau negu 
vietiniai arba kitų tautų 
sportininkai siekia. Mes jau 
esame įrodę, kad ir mes pa
jėgiame pasiekti pasaulinio 
masto sportinį standarto ir 
kaip apie juos plačiai aprašo 
pasaulio spauda arba jų

Pas skautus
* Sydnejaus ASS Skyriaus 
bendroji sueiga įvyko birže
lio 25 d., brolių akademikų 
Jonaičių namuose, Eppinge, 
Sydnejuje. Tylos minute 
prisiminta neseniai mirusi 
skyriaus narė fil. Eugenija 
Juškevičienė. Į filisteres 
pervestos trys tikrosios na
rės: Laima Barkutė, Ramutė 
Maksvytytė-Gakienė ir Eglė 
Suchowerskiene. Tartasi 
Akademinio Savaitgalio rei
kalais.

* ASS Sydnejaus Skyrius 
spalio 7 d. ruošiasi paminėti 
savo gyvavimo antrąsias

KOVO
KLUBE

JAUNIŲ ŽEM. 14 m.
KREPŠINIS

Naujai suorganizuota jau
nių žemiau 14 m. krepšinio 
komanda, dalyvaudama tur
nyre, pateko į. pusfinalius. 
Žaisti teko prieš daugiau 
patyriusią Bankstown Uni
ting komandą ir pralošta 
36:15.

Komandos treneris Pet
ras Andriejūnas rezultatu 
gana patenkintas, nes vos 
pradedanti komanda teikia 
daug vilčių.

Žaidime mūsiškiai ištvėrė 
iki galo. Patys mažiausi 
Petras Burokas, Petras 
Šumskas ir Jonas Vaišutis, 
kad ir būdami gerokai ma
žesni už priešininkus, paro
dė didelio užsispyrimo ir tik 
po rungtynių skaičiavo mė
lynes.

Komandą sudaro: E. Kas- 
peraitis (kapitonas), R. Gai- 
džionis, R. Stašionis, G. 
Siutz, R. Vaišutis, R. Čer- 
vinskas, M. Burokas, P. Bu
rokas, P. Šumskas ir J. Vai
šutis.

JAUNIAI TARPTAUTI
NIAME KARNIVALE

Liepos 29 d. Kovo jauniai 
atstovavo lietuvius tarptau
tiniame lengvosios atletikos 
karnivale, Narabeen. Mū
siškių dalyvavo apie 20, jie 
pasirodė labai puikiai - lai
mėjo visą eilę pirmų vietų.

pasirodymai transliuojami 
televizijos ekranuose, tada 
mes visi tuo didžiuojamės. 
Išeivijoje sportininkai yra 
labiausiai išgarsinę lietuvio 
vardą, tad ir čia užsitarna
vome pagyrimų o ne kriti
kos.

Dabar, kas link Sydnejaus 
"Kovo” sportininkų troški
mo pasistatyti sporto salę 
prie Bankstowno Lietuvių 
Klubo, tai būtų ne tik visos 
Australijos lietuvių jaunimo 
židinys, bet kartu užtikrintų 
ir klubui lietuvišką rytojų. 
Kiek aš suprantu, tai būtų 
ne vien tik sporto salė, bet 
pritaikyta ir kitoms jaunimo 
bei vyresnių organizacijų 
pasinaudojimui.

Mes, kitų vietovių lietu
viai, neturėdami panašių są
lygų. sydnejiškiams labai 
fiavydime, bet kartu ir 
inkime šį sumanymą kuo 

greičiau įvykdyti. Pastaty
kime dabartinį jaunimą ant 
tvirtų pamatų, nes ką pasė- 
siine - tą ir pjausime...

Robertas Sidabras 

metines, jas surišant su Vil
niaus Universiteto 400 m. 
minėjimu.

* Sydnejaus Filisterių Bū
relis (neskautiška organiza
cija) suruošto Vilniaus Uni
versiteto 400 m. minėjimo 
(1979.4.29) programą pa
ruošė ir užpildė Sydnejaus 
ASS Skyriaus jaunosios 
akademikės: Eglė Sucho
werskiene, Ginta Viliūnaitė, 
Vida Viliūnaitė, Elena Kive- 
ryte, Laima Barkutė ir Ro
ma Maksvytytė-Gakienė.

B.Ž.
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CANBERROS
RAMOVĖNAMS

Informacija
p.p. Minėjimą organizuoja 
Mūsų Pastogė, talkinant 
Pauliui Rūteniui ir V. Kazo
kui. Programoje J.A. Jūra- 
gio paskaita ir literatūrinė 
dalis, atliekama žinomų 
skaitytojų ir deklamatorių.

Spaudos atgavimas skai
tomas viena iš didžiausių 
lietuvių tautos pergalių ko
voje už išlikimą ir savo kul
tūrą. Tautiečiai maloniai 
kviečiami kuo gausiau mi
nėjime dalyvauti ir parodyti 
savo solidarumą spaudai.

IŠVYKSTA
PROF. DR. V. DONIELA

Canberros L.K.V. "Ramo
vės” skyriaus visuotinis su
sirinkimas įvyks rugpiūčio 
23 d., ketvirtadienį, 7.30 vai. 
Lietuvių Klube. Visi nariai 
maloniai kviečiami draus
mingai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

DALYVAUKIME 
SPAUDOS ATGAVIMO 

MINĖJIME!

Rugpiūčio 19 d. Sydnejaus 
Liet. Klube rengiamas 
Spaudos atgavimo 75 metų 
sukakties minėjimas 3 vai.

Mūsų Pastogė
dėkoja

"Mūsų Pastogei” aukojo:

S. Šalugienė
S. Stukys 
J'.'Alkevišius 
V. Kauneckas 
O. Razutienė 
Alb. Kutka 
O. Karpavišien 

-S. Zablockienė
A. Srutis 
K.J. Lynikas
J. Simaitis
T. Kašauskas
O. Kuprienė 
V. Jiiod 
M.A. Reisgiai
K. Petravičius
A. Gaidelis
L. Pakalnis
P. Bareišis 
V. Koženiauskienė VIC$30 
K. Belkus NSW $ 2 
Dr. L. Petrauskas NSW $ 15 
Šaulių Kuopos V-ba NSW

$ 10
B. Baltramijūnienė NSW 

$ 10
QLD$ 5 

NSW $ 150 
-ja VIC $30 
NSW $ 5 
NSWS 
NSWS 

VICS
QLDS

N.S.W. $ 
N.S.W. $ 
N.S.W. $

W.A. $ 
U.S.A. $ 
N.S.W. $

10
10
10

4 
10 

. 10 
lavišienė N.S.W. $ 10

N.S.W $ 5
N.S.W. $ 2

VICS 5
VICS 10
S.A.S 5

NSW $ 5
NSWS 3
NSW $ 10
TASS 2
VICS 10
S.A.S 5
S.A. $ 100

J. Feder 
N.K. Butkai ____, .
Latrobe Valley S-ja VIC $ 30 
V. Medelis ------- "
M. Krupa 
E. Svirklienė 
L. Bučelis 
J. Urniežius
A.L.B. MELBOURNO 
Apyl. V-ba VICS100 
S.’ Palubinskas, Šerelienė

10
10

5
50

name nuoširdų ačiū!

A.C.T. $ 20
M. Burneikis W.A.S 5
K. Simonas NSWS 60
B. Vosilaitis VICS 20
A. Jakštas NSWS 5
E. Eskirtienė VICS 15
P. Sirgedas USAS 5
V. Kalvaitis vics 5
Dr. S. Statkus VICS 5
V. Ališauskas vics 5

Mieliems aukotojams ta-

VILNIAUS
UNIVERSITETO 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 
-AKADEMIJA 
MELBOURNO

UNIVERSITETE

Melbourne universiteto 
Union teatre rugpiūčio 19 d. 
3 vai. įvyks Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukak
ties jubiliejaus iškilmingas 
minėjimo aktas. Paskaitą 
skaitys prof. Dr. Z. Budri
kis. Meninėje dalyje tautinių 
šokių grupės Klumpakojis ir 
Gintaras, V. ir A. Bruožiai ir 
R. Tamašiūnaitė. Lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414
Rugpiūčio 18 d., šeštadienį:

Sydnejaus Liet. Klube 
visi Klubo lankytojai links
minasi individualiai. Orga
nizuotos programos nenu
matoma.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv.
4-11 vai., penkt. 4-12 vai.' 
šešt. 2-1 vai., sekm. 12.30-11 
vai.

Rugpiūšio 12 d. prof. Dr. 
Vytautas Doniela išskrenda 
akademiniais reikalais į Eu
ropą. Ten jis dalyvaus ir 
tarptautinėje konferencijo
je, kur skaitys paskaitą apie 
’’Hėgelio logikos socialinius 
pagrindus”. Grįš Australijon 
rugsėjo pradžioje.

Prof. Dr. Vyt. Doniela 
profesoriauja Newcastle 
Universitete (N.S.W), kur 
dėsto logiką ir kitas filosofi
nes disciplinas. Jo specialy
bė yra Hėgelio filosofija.

’DISCO VAKARAS"
LIET. KLUBE

Rugpiūčio 25 d., šeštadie
nį, 7 vai. klubo mažojoj salėj 
sporto klubas Kovas jauni
mui ruošia "Disco vakarą”. 
Visas jaunimas kviečiamas 
ateiti. Įėjimas laisvas., be 
svaiginamų gėrimų.

Kronika

Liepos 13 d. Roodwood 
kapinėse buvo pašventintas 
prieš 4 metus mirusio majo
ro V. Narbuto antkapis. 
Sydnejaus lietuviai velionį 
prisimena kaip nuoširdų ir 
aktyvų veikėją.

Rugpiūčio 4 d. Sydnejaus 
Liet. Klube buvo surengtas 
Pavergtųjų Tautų vakaras, 
P.T. Komiteto pirmininko p. 
A. Kramiliaus rūpesčiu ir 
pastangomis. Vakaras praė
jo labai sėkmingai, patraukė 
gausiai pavergtų tautų 
atstovų. Pravedė pats K-to 
pirm. p. A. Kramihus. Prog
ramą atliko atskirų tautybių 
artistai skambindami ir dai
nuodami.

Draugiškoje nuotaikoje 
vakaras praėjo gana sėk
mingai.

•Antradieniais pigioji gėri
mų valanda
•Trečiadieniais šachmatai 
•Ketvirtadieniais dvigubi 
jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm.- 
penkt. 6-*9 vai., šešt. 6-10 
vai., sekm. 1-9 vai. Valgyk
los vedėja G. Kasperaitienė

Rugpiūčio 19 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Sydnejaus 
Lietuvių Klubo didžiojoje salėje rengiamas

Spaudos atgavimo
MINĖJIMAS

Programoje:
Įvadas, deklamacijos, J.A. JŪRAGIO paskaita.
Toliau seka literatūriniai skaitymai ir Pauliaus 
Rūtenio sukurta scena iš B. Sruogos ’’Kazimieras 
Sapiega". Sceniniai apipavidalinimai A. Dudaičio.

Tautiečiai maloniai kviečiami kuo gausiau dalyvauti 
šios istorinės lietuvių pergalės 75 metų minėjime.

Rengėjai: Mūsų Pastogė

S
Sydnejuje pasižmonėdami 

vieši svečiai iš Tasmanijos: 
Afredas Dilba ir Leonas Po
vilaitis. Abu jauni vyrai 
viengungiai su gera padėti
mi. Galimas daiktas, kad jų 
mintys siekia daugiau - ne 
vien tik pasisvečiuoti...

Lietuvių Bend- 
valdyba gavo

Primename, kad šeštadienių 
šokių vakarais visi turi dė
vėti klubo taisyklėse nuro
dytą aprangą.

A

% #

Klubo biblioteka atidara: 
trešiadieniais 4-6 vai. 
sekmadieniais 1.30-4 vai. 
Bibliotekoje parduodamos 
lietuviškos knygos, plokšte
lės, pašto ženklai, hpinukai 
ant mašinų klijuoti.

Sydnejaus Lietuvių Klube rugp. 11 d., bus traukiamas 
laimingas Klubo nario numeris su galimybe laimėti 140 
dolerių. Laimėjimas išmokamas tik asmeniškai tą vakarą 
dalyvaujanšiam Klubo nariui per 10 minušių iššaukus lai
mėtojo numerį.
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI

ATITAISYMAS

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba ir nariai ruošia

Broniui Stašioniui
ATSISVEIKINIMO

VAKARIENĘ
Vakarienė įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube rugpiūčio 

26 d., sekmadienį, 6.30 vai. Vakarienės ir gėrimų kaina $ 
8 asmeniui. Rezervuotos vietos bus tik turintiems bilie
tus.

Norį pagerbti daug darbo ir rūpesčių įdėjusi į Lietuvių 
. Klubą p. B. Stašionj, prašome bilietus įsigyti ne vėliau 

rugpiūčio 24 dienos. Vėliau bilietai nebus parduodami. 
Bilietus galima gauti Lietuvių Klube.

Programoje: vakarienė, šokiai grojant Klubo kapelai ir 
meksikiečių ansamblis.

Syd. Lietuvių Klubo Valdyba

Pasaulio 
ruomenės 
laišką iš Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Komisijos 
informacijos skyriaus vedė
jo Jakob Th. Moeller Žene
voje, kuriame pranešama, 
kad lietuvių jaunimo peticija 
Jungtinėms Tautoms jau 
yra pasiekusi Žmogaus Tei
sių Komisiją. Laiške taip pat 
nurodoma eiga, kuri bus 
duota šiai peticijai.

Neseniai skelbtoje pole
mikoje tarp p. J. Juškos ir 
kun. Dr. P. Bašinsko savo 
paskutiniame pasisakyme 
(žiūr. M.P. Nr. 27) p. J. Juš
ka įtarė, kad kun. Dr. P. Ba
šinsko argumentacijoje 
(žiūr. M.P. Nr. 24) panaudo
tos iš neįvardinto jaunuolio 
laiško citatos bei jo minčių 
atpasakojimas esančios ne 
to jaunuolio, o paties repli
kos autoriaus. Kun. Dr. P. 
Bašinskas šią prielaidą pri
ėmė kaip asmeninį įžeidimą.

Mūsų Pastogės redakcija 
rugpiūšio 1 d. gavusi autori
zuotai patvirtintą to jau
nuolio laiško kopiją, iš kur 
matosi, kad kun. Dr. P. Ba
šinskas nieko fiktyvaus ne
išgalvojo.

Kun. Dr. P. Bašinskas 
jaušiasi dėl to įžeistas ir 
prašo šį atitaisymą paskelbti 
ir atsiprašyti. Ką mes ir pa
darome.

Mūsų Pastogės Redakcija

VIETOJ
9a gėlių

A.a V. Staugirdienei mi
rus, vietoj gėlių pagerbiant 
velionę V. ir B. Barkai 
Skautų Fondui skiria 10 do
lerių.

Pagerbdama a.a. V. Stau- 
girdienę vietoj gėlių p. M. 
Vaškevišienė Mūsų Pastogei 
skiria 5 dolerius.

Išreikšdami pagarbų tra
giškai žuvusiam a.a. Vytau
tui Motuzui, p.p. A. ir J. 
Mikutavičiai, M. J. Siručiai 
Mūsų Pastogei aukoja 10 
dolerių.

Pagerbdamas a.a. Vytau
tą Motuzą vietoj gėlių Albi
nas Kutka Mūsų Pastogei 
skiria 10 dolerių.

Jauniausiam Šaulių Kuo
pos nariui Vytautui Motuzui 
eismo nelaimėje tragiškai 
mirus, vietoj gėlių ’’Mūsų 
Pastogei” aukojame $ 10.

Saulių Kuopos Valdyba

ŽOLINĖ

Marijos Dangun Paėmimo 
šventė arba mūsiškai Žolinė 
rugpiūčio 15 d., trečiadienį. 
Tos dienos vakare bus ir lie
tuviškos pamaldos 7.30 vai. 
Lidcombe bažnyčioje.

| Šv. Mišias užprašo Syd- 
nejaus Moterų Soc. G. 
Draugija už savo gyvas ir 
mirusias nares.

Kun. P. Butkus
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