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PASIRUOŠKIME STUDIJŲ 
DIENOMS

Dariaus ir Girėno žygio sukaktis
Pereitais metais Krašto Kultu - 

ros Taryba i mūsų, visuomeninį gy
venimą atnešė vieną naujovę - su
organizavo ir pravedė Studijų Die
nas.

Daug apie jas buvo kalbėta ir 
rašyta, o visa šių studijų medžiaga 
net atskiru leidiniu išleista. Dėl 
studijų pobūdžio ir apimties girdė
jome įvarių samprotavimų, bet visi 
sutiko, kad studijų dienos, kaip piri 
mas bandymas, praėjo su aiškiu pa
sisekimu jei ne su entuziazmu. Vi
si Simpoziumuose dalyvavę buvo 

• ' vieningos nuomonės, kad tokios stu
dijų dienos turėtų būti organizuoja
mos ir ateity, iš anksto gerai jom 
pasiruošus.

Ta minti: jau pirmame savo 
posėdy Krašto Kultūros Taryba šį 
klausimų iškėlė, pasvarstė, sudarė 
provizorinį planą, ir gavo Krašto Val
dybos sutikimą nedelsiant pradėti 
šias studijų dienas organizuoti.

Iš tiesų, mūsų kultūrinės ir 
tautinės problemos viešame forume 
prieš tai beveik niekuomet nebuvo 

nagrinėjamos. Krašto Tarybos suva
žiavimuose dažniausia buvo gvil
denami mūsų bendruomenės admi
nistraciniai reikalai. Mūsų patiems 
opiausiems klausimams vis kažkaip 
pritrukdavo Jeigu toks klau
simas ir būdavo iškeliamas, tai pro 
ji būdavo prabėgama paskubom ir 
paviršutiniškai.

Pereitais metais suorganizuo
tose Studijų Dienose turėjome pro
gos Įsitikinti, kaip svarbu gyvu 
žodžiu mūsų gyvybines problemos 
giliai ir visapusiškai išnagrinėti. 
Ramiose ir kultūringose diskusijose 
lygiom dalyvavo ir žilagalviai ir 
vos pratisų jaunuoliai. Natūralūs 
vaizdas, kai posėdžiams užsitęsus 
salė į pabaiga, ima tuštėti, tai Stu
dijų Dienose buvo priešingai. Su 
kiekviena paskaita salė vis pilnėjo. 
Tai tik rodė, kaip mūsų visuomenė, 
Įskaitant ir mūsų nuolatos ulbijamą 
jaunimą, į šimtus pokalbių su malo
numu Įsijungia.

Turėdami praeities patyrimą, 
galima pabandydi sekančias Studijų 
Dienas organizuoti dar geriau ir pa
traukliau. ŠĮ reikalą neturetumem pa
likti vien iniciatoriams - Krašto Kul 
tūtos Tarybai. Prie Studijų Dienų 
planavimo ir sėkmingo pravedimo 
turėtumėm prisidėti visi. Ypatingai 
visokeriopa parama parenkant Stu
dijų Dienoms temas, paskaitininkus 
ir moderatorius lauktina iš apylin
kių Kultūros Tarybų, kultūrinių or
ganizacijų ir pavienių kultūrininku. 
Tik visų suderintomis pastangomis 
Studijų Dienas padarysime šio pa
vadinimo vertas.

Tarp eilės problemų vis dar 
pagrindiniu rūpesčiu tebėra mūsų 
jaunimo tautinis ir lituanistinis 
auklėjimas ir vyresniosios kartos 
rodomas pasyvumas ir apatija. Taip 
pat vieną kartą turėtumėm visapusiš
kai išnagrinėti taip jautrų santykia
vimo su tauta klausimą, del kurio 
praeity turėjome ganą aštrių tarpu
savio susikirtimų ir iki šiol vis ne- 

_ surandame visiems arba daugumai 
priimtino sprendimo. Toks santykia 
vimas viena ar kita forma vyksta 
jau senai ir jis plėsis ir vyks ir

ateityje. Ne paslaptis, kad vyres
nieji ir jaunesnioji karta į šį san
tykiavimą žiūri skirtingai, Tad šių 
pažiūrų išlyginimas yra neabejoti
nai reikalingas. Pravardžiavimas 
vieni kitų naujovininkais ar užsi- 
kirteliais reikalo neišsprendžia, o 
tik Įneša nereikalingo kartelio ir 
Įtarinėjimo. Jaunimas visada yra 
radikalesnis, o mums tuščiai besi- 
ginčianjant, jis gali nueiti savais ke 
liais nepaisydamas mūsų nuomonių.

Šiuo klausimu turėtų pasisakyti 
bent keli prelegentai už ir prieš Stu
dijų Dienose diskutuot klausimai 
neturėtų likti vien gražiais žodžiais 
ir balsu tyruose. Atseit pasikalbė
jome, išvažinėjome ir viskas nuėjo 
į archyvą ir praeitį. Manyčiau, kad 
kiekvienam svarstytam klausimui 
turėtų būti- padarytos galutinės iš
vados arba rezoliucijos, kurios 
turėtų būti Įteiktos Krašto Valdybai 
kaip rekomendacijos, prašant jas 
pagal galimybes įgyvendinti.

Pereitais metais skaityta visa 
eile referatų (kai kurie ju akademi
nio lygio) apie tautinį švietimą ir 
lituanistinį mokymą. Labai abejoju 
ar kas nors ta medžiaga ir mintimis 
pasinaudojo ir siūlomus metodus 
išbandė praktiškame mokyme. Kiek 
atsimenu referatus skaitė jauni, 
modeilLžkam mokymui paruošti ir 
šioj profesijoj bedirbą, pedagogai.

Turime dar pakankamai laiko 
Studijų Dienoms pasiruošti. Tad 
jau dabar šiuos klausimus turėtumėm 
tarp savus privačiai ir per spaudą 
plačiai išdiskutuoti.

Studijų Dienos numatytos Vely
kų laikotarpy, tad simboliškai būtų 
lyg mūsų tautinėm rokolekcijom. " 
Nelaukdami atskiro pakvietimo į 
ją turėtumėm sugužėti visi, kam dar 
rūpi musų tautinis išlikimas ir tau
tos ateitis.

Br. Straukas

LIETUVAI

Tu — mazute, tu telpi visa 
Į Čiurlionio karalių delnus...
Tu — riekelė duonos kasdieninės
Ant pasaulio vaišių pilno stalo...

Tu ant gaublio — mažas lopinėlis, 
Žalgirio šarvų plieninis žvynas. 
Pirčupio liepsnos ir kraujo ženklas. 
Ežerų dangaus tyriausias lašas.
Žalias rytas ant pilkų arimų, 
Spindulių lietus aikštės erdvėj.
Tu — ant gaublio — padūmavęs gintaras 
Su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu...

Tiktai mūsų meilėj — tu didžiulė.
Mūsų delnuose — tu nesudeginama. 
Mūsų ilgesy — brangiausia pasaka. 
Mūsų akyse tu — saulės kraštas.

Janina Degutytė

Mūsų tautos sūnūs Darius ir Girėnas savo žygiu ir savo mirtimi 
1933 m. liepos 17 d. sujungė Lietuvos išeivius su motina - tėvyne. 
Šiais metais sueina 3^ to nepaprasto Įvykio metai. Perskridus 
Atlantą jų "Lituanika” krito pašauta Soldeno miške, vos tik po
ros valandų atokume nuo Lietuvos, kur aerodrome jų pasitikti 
buvo susirinkęs visas Kaunas.

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
„MUSŲ PASTOGĖS'7*

BENDRADARBIAMS IR

SKAITYTOJAMS

ALB Krašto Valdyba gauna 
laiškų, kuriuose bendradarbiai ir 
skaitytojai skundžiasi, kad. jų straips
niai, pareiškimai, nusiskundimai ir 
kitokį rašiniai nevisuomet būna tal
pinami „Mūsų Pastogėje“. Taip pat 
priekaištaujama, kad kai kurių 
straipsnių spausdinimas yra labai 
užvilkinamas.

ALB Krašto Valdyba tuo reikalu 
nori pareikšti sekantį:

l.„M.P.“ redagavimas yra pa
vestas Redakcinei Kolegijai, kuri 
turi pilną teisę gautą iš bendradar
bių medžiagą taisyti, trumpinti, ati
dėti vėlesniam ęeikalui arba net vi
sai nctalpinti.

J.Lvgaus aktualumo straipsniai 
talpinimi laikraštin iš eilės. Daro
ma išimtis tik tada, kai straipsnis 
vra labai svarbus ar labai aktualus.

3. Asmeninio pobūdžio straips
niai liečią tarpusavio nesutarimus 
ar ginčus, visai nespausdinami.

4.Straipsniai, kurie nenustoja 
vertės ar aktualumo laiko bėgyje, 
gali būti atidedami ir vėlesniam lai
kui, jeigu jų gavimo metu yra grei
čiau senstančių straipsnių ar žinių.

5. „M.P.“ turi atsispindėti mūsų 
tautinė ir kultūrinė veikla ir puoselė
jamas darnus sygyvenimas.

6. „M.P.“ bendradarbiai yra 
prašomi savo straipsniuose, kroni
kose ar parengimų aprašymuose dau
giau iškelti teigiamas mūsų gyvenimo 
vpalvbes. Aišku, obejktvvumo dėlei, 
neturi būti nutylėtos ir blogybės, kad 
iš jų galėtume pasimokvti, tačiau 
tai turi būti aprašoma tokioj formoj, 
kad nebūtų užgaunami pavieniai 
asmenys ar asmenų grupės. Rašant, 
patartina laikyt is ’ principo - Ieškoti 
ir kelti lai, kas mus jungia ir atmes

ti tai, kas mus skiria,. Čia tremtyje 
mūsų yra per maža, kad galėtume 
sau leisti skaldytis į grupeles. Už
tat bendras darbas ir pagarba vieno 
kitam tegul jungia mus visus ne tik 
kasdieniniame gyvenime, bet ir 
spaudoje.

ALB Krašto \ aldyba, 
„M.P.“ leidėjas

***

Prie Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdybos sudary
tas komitetas Jaunimo Reikalams, 

komiteto nariai:
J. Naujalienė, D. Dunda, M. Maura- 
gis ir J. Morkūnas.
Komiteto pirmininkas: Krašto \ al- 
dybos narys jaunimo reikalams J. 
Neverauskas.

Sis komitetas kartu eina ir An
trojo Pasaulio Lietuvių jaunimo kon
greso Centrinio Komiteto Australi
joje pareigas.

Centrinio komiteto uždaviniai 
ir pareigos:

1. Dėti pastangas įkurti Jauni
mo kongreso komitetus prie Apylin
kių Valdybų, bei Seniūnijų.

2. Koordinuoti tų komitetų 
veiklą.

3.Sudaryti taisykles delegatų - 
atstovų atrinkimui ir jų kelionių 
finansavimui.

4.Bendradarbiauti su 2-jo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
per Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos narį Jaunimo reika
lams.

5.Skatinti ir judinti Lietuviško 
jaunimo veiklą lietuviškam darbe.

6.Komitetą sudarė Australijos 
Lietuvių Krašto Valdyba kuri remia 
ir tvirtina komiteto veiklą.

A.L.B. Krašto Valdyba 
Narys Jaunimo Reikalams

J. Neverauskas

JAUNIMO KONGRESAS 12

1



Redakto
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LIETUVIŠKO IDEALO SIMBOLIAI

Prieš 38 metus, liepos 17 d., 
lietuvių tauta išgyveno retą momen
tą. Tame momente jungėsi kartu: tau
tos garbė, pasididžiavimas, o kartu 
ir tragedija, skausmas,netekus savo 
didvyrių, nugalėjusių Atlantą ir čia 
pat prie durų, Soldeno miškelyje, 
žuvusių. Šis iškilmingas šventas 
momentas surištas su tautos didvy
rių mirtimi sujungė visą tautą vie
name dideliame skausme, o - kartu 
ir pasirįžime vykdyti jų testamentą. 
Testamentas kuri jie paliko negali 
būti įvykdytas per vieną kartą ar per 
vieną laikotarpį, nes tai liečia iš
tisą tautos gyvenimą ir kiekvienas 
iš mūsų esame įpareigpti jį vykdyti. 
Juk ir Atlanto nugalėtojų projektas 
nebuvo jų vienų įgyvendintas.

Reikėjo šio projekto 
rėmėjų , entuziastų. Tas projektas 

, kainavo virš $13,000, patys lakūnai 
sudėjo $3,000, kita suma buvo rėmė
jų suaukota. Žiūrint šiandien į tą 
menką pinigų sumą ir į milžiniška 
nauda atsiekta tautai galime pasi
mokyti kaip turėtume prisidėti prie 
kiekvieno didelio darbo.

Genijai ir talentai gimsta mūsų 
tarpe, jie auga, bet nevisada mes 
juos paremiame, ne visada jų pro
jektus suprantame ir palaikome. 
Mokykimės iš Dariaus ir Girėno 
pavyzdžio ir ugdytkime jų dvasia 
savo jaunimo tarpe. Ten kur liečia 
tautos garbę ir laisvę neskaičiuo
kime pinigus ir nesvartykime apsi
moka ar ne. Ten privalome eiti ir 
padaryti kas reikia padaryti.

Ta pačia proga šiandieną pri
simename Simą Kudirką, Bražins
kus, Simokaičius kurių pavyzdžiai 
didvyrių aureolėm sužibėjo, todėl 
kad jie surizikavo savo gyvybe del 
laisvės, del didžiausios žmogiško
sios vertybės. Ir mūsų tauta ne ko 
kito trokšta, kaip tik laisvės ir mūsų 
kova eina ne del ko kito, kaip tik 
dėl laisvės. Jie simbolizuoja mums 
tautos didvyrius ir tas mus įparei
goja jiems padėti.

Jei šiandien .savo pareigas neat- 
liksime, rytoj gali būti per vėlu. 
Tauta yra naikinama, žudoma, taigi 
yra reikalinga darnaus sygyvenimo, 
vienybės, lankstumo ir išminties, o 
labiausiai vienas kito pasitikėjimo 
ir pagalbos. Ne visi turime talentą, 
drąsą ir reikalingus sugebėjimus at
likti reikšmingus darbus, bet visi 
galime prisidėti prie moralinės ir 
materialinės pagalbos teikimo, visi 
turime galimybė savo dalį atiduoti 
tautai kuriai priklausome.

Dariaus ir Girėno pavyzdys tegul 
būna mums įkv epimu.

Rašytojas Kazys Almenas, 
gyvenąs JAV, straipsnyje “Lit. ir 
Meno” savaitrašty (nr. 21) iškėlė 
klausimą: ar reikia lietuviško detek
tyvinio romano? Rašytojas priėjo 
išvados, kad, vis dėlto, “būtų neblo 
ga turėti lietuvišką pramoginę lite
ratūrą”.

Jis pateikė ir keturis argumen
tus: pirmas jų- tokia literatūra būtų 
pranašesnė už tolygią verstinę, 
antra, tokia pramoginė literatūra ga
li turėti nemažą informacinį krūvi, 
trečiasis argumentas - esą nemalonu 
bet esama ir tokių, kuriuos pasiekia 
beveik vien tik pramoginė literatūra. 
Tokiam skaitytojui, teigia Almenas, 
lietuvio autoriaus pramoginė knyga 
gali tapti tiltu i tikrąją lietuvių lite
ratūrą.

Pagaliau, jis pažymi, kad tokia 
literatūra galinti būti atvanga skai
tytojui ir rašytojui - ji rašytojui gali 
būti tarsi treningo periodas.

ELTA

z>kiutytpjiu
ruso

LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA mOSQ GARBĖS REIKALAS.

Gerb. Redaktoriau,

M.P. Nr. 25 atspausdino p. V 
Bernoto laišką, kuriame jis pareis?; 
kė savo nepasitenkinimą dėl mano 
ankstyvesnio straipsnio“ tartauti- 
nes politikos reikalais. Be reikalo 
užsigavo. Aš bendradarbiauju spau
doje 51 metai, tačiau neskaitau 
savęs nei rašytoju, nei profesiona
lu žurnalistu, o tik mėgėju.

Kad. M.P. spausdinama mano tik 
antraeiles reikšmės ne politiniai 
rašiniai, tai tiesa. Mat mano poli
tinius originalius rašinius spausdi
na Amerikos laikraščiai. Priežastis, 
M.P. nei mano nei kitų autorių poli
tinių rasiniu, leidėjo nurodymais, 
iki šiol beveik nespausdino.

Iš kitos pusės M.P. tilpo daug 
patriotiniai sentimentalės gražby
lystės (buvo ir mano), bet tai nėra 
svarbus politiniai rašiniai.

PASIKALBĖJIMAS SU ANTROJO
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO

KONGRESO PIRMININKU
— Amt Jūsų pečių guli antro

jo Pasaul’o lietuvių jaunimo 
kongreso ruoša. Trumpai n r pa
sakokite, kokie yra pag indiniai 
Kongreso paruošiamie’i darkai, 
kaip sekasi jų vykdymas ir su 
kokiom s kliūtimis susiduriama,

— Paruošiamųjų darbų tokio 
plataus masto jaunimo sąskry
džiui tikrai netrūksta. Jų tiek 
daug ir tokių įvairių, kad sun
ku net suskirstyti j a’škias ka
tegorijas. Tačiau jau matyti 
trys pagrindiniai uždaviniai. 
Pirmutinis — paruošti progra
mą, kuri būtų įvairi ir tuo pačiu 
pakankamai aiški ir konkreti. 
Antras — sudary i administra
cinį aparatą, pajėgų atlikti vi
sus reikalingus darbus Kongre
so programos * vykdymui. Ir tre
čias — sutelkti užtenkamai fi
nansų apmokėti Kongreso išlai
doms. Kongreso pasisekimas 
aiškiai stovi an šių trijų pa
grindinių darbų.- Be geros pro
gramos Kongresas yra bereikš
mis. Be geros administracijos ir 
finansinės paramos Kongresas 
lieka t'k graži, tačiau neįgyven
dinama mintis. U PLJK Komi
tetas rūpinasi pirmaisiais dviem 
darbais, o Finansų komis’ja, va
dovaujama dr. Juozo Kazicko, 
rūpinasi finansų sute’kimu. Vi
sose darbo srityse pažanga jau 
padaryta. Jau numa yti pagrin 
diniai Kongrese programos pa 
skirstymai, ■ sudarytos arba su
daromos komisijos parnešti pir 
miniai projektai ir panašiai. Ad 
ministracinis aparatas . taipg’ 
pradeda judėti; sudaryta infer 
macijos komisiia, išmegztas ry
šys su užsienyje gyvenančia 
jaunimu, sudaromi nagalbinirį 
vienetai ir panašiai. Finansų ko 
misija jau veikia kurį laiką pil
name sąstate.

Kliūtys H PLJK parucšiamuc 
šiuose darbuose yra įvairios. Vi 
suomet kovojama su laiku, ku
ris, lyg tyčia, vis greičiau bėgep

Reiškiu savo pasitenkinimą 
mūsų politiniais komentatoriais už 
jų pasišventimą, ištvermę ir pastan
gas politiniai apšviesti musu visuo
menę.

Tačiau drįstu duoti vieną pa
tarimą, būtent-nušvietus kurį nors 
politini įvykį, savo komentaruose 
del jo būti santūresniais, kad nepa
darius “blefų” kaip buvo praeityje 
pav. Vietnamo karo atveju. Dažnai 
geriau išeitų iš viso nuo savo as
meniškų komentarų susilaikyti.

Reiškiu pagarba
V. Šliogeris

Taipgi atsiranda vis zbejojam- 
čių balsų, kurie, ners kalbėdami 
mažos mažumes vardu, tačia 
sugeba kalbėti garsiai. Spaudo 
je jau pasirodė eilė užmetimu 
bei grasinimų, tačiau kadangi” 
tokie kaltinimai daugiausia grirt 
džiami per trečiąsias lūpas nu
girstais ir nepatvirtintais gan
dais, komitetas į juos per dau 
dėmesio nekreipia. Mūsų įsiti
kinimai yra paskelbti. Jie ir kai 
tintojams žinomi. Esame tikri 
jog visuomenė darys sprendi
mus, bazucdamosi ne gandais 
bet tikraisiais faktais. Tikimės 
jog visuomenė mus ne tik rems, 
bet tuo pačiu pareikš ir atvirą 
bei konstruktyvią kritiką, kurią 
mes priimsime su pag’arba ir dė-

Rojnas Sakadolskis, II Pasaulio 
lietuvių jauninto kongreso rengimo 
komiteto pirmin! nkas.

mesiu
— Kokia pramatoma H PEIK 

programa?

— Kongrese programa su
skirstyta j tris“'pagrindines da
lis : studijų dienos, manifestaci
ja ir stovykla. Kiekviena dalis 
turi savo paskirti, tačiau susi
jungia į. vieną Kongresą, ne lik 
laiko artimumu bet ir programa. 

iįr studijų dienas atvyks jaunimo 
atstovai, su įgaliojimais atsto
vauti savo krašto lie tuviškąjį 
iajinimą ir daryti sprendimus, 
liečiančius visus jaunus lietu
vius. Ant jų pečių bus pati sun
kiausia ir svariausia Kongreso 
našta. Neužtenka vien tik ar
čiau pastudijuoti šiuometini 
jaunimo veidą jaimmo nuotai
kas siekius bei veikla. Ton pa- 
JjmiP būtina eiti kcl;s žings
nius ir toliau. Būtina iš arti ir 
rš įvairių pusių išanalizuoti da
bartinius klausimus bei proble
mas, kurios jaunimą slegia. Bū
tina aptarti tdUunesniį jaunimo 
Ūkimą. Svarbu pažiūrėti f eilę 
konkrečių klausimų, nebijant 
skirtingų nuomonių arba net ir 
nemalonių faktų. Svarbu rasti 
atsakymus klausimams, išeitis

> problemoms. Kiekviena karta 
kreipia savo vagą. Studijų die
nose jaunimo atstovai aktyviai 
ir neabejotinai prisidės prie sa
vo kartos vagos vienokio ar ki
tokio kreipimo. Po studijų dienų 
įvyks manifestacinis Kongreso 
momentas. Čia jaunimas at
skleis savo kultūrinius lobius. 
Numatytos įvairios parodos 
koncertai, vaidinamai, paskaitos, 
pašnekesiai ir panašiai, čia į 
"jaunimą šiądien” galės pažiū
rėti ne tik jaunas, bet ir vyres
nis dalyvis. Pagal H PLJK ko
miteto sprendimą ši Kongreso 
dalis įvyks 1972 metų birželio 
20 d. — liepos mėn. 4 d. Chica- 
goje. Trečioji ir parfcufinioji n 
PL JK Kongreso dalis bus sto
vykla. Joje jaunimas turės pro
gos pabendrauti gamtoje su sa
vo bendraamžiais ir bendramin- 
č’ais. Joje prasidės kristalizuo
tis ateities užsimojimai, tolimes
ni jaunimo žingsniai, šiom trim 
Kongreso programos dalim ati
tinkamai pasiruošti sudarytos 
ir sudaromos įvairios komisijos: 
Akademinės programos komisi
ja vadovaujama Algio Norvilo, 
Stovyklos komisija, Parodų ko
misija ir kitos.

— Kaip susumuotumėte n 
PLTK tikslą?

— Kongreso tikslai geriausiai 
buvo išreikšti Komiteto paskelb-
— Kaipgi lietuviškoji studenti

ja f/alčtų prisidėti prie Kongre
so paruošiamųjų darbų?

— Nėra abejonės, kad di
džiausias Kongreso ruošos dar
bas krenta ant mūsų studenti
jos pečiui Be studentų darbo 
rankų ir minčių šis Kongresas 
negalės įvykti. Laukiame stu
dentų, kurie gali padėti įvairio
se komisiJose, prisidėti prie pa
skirose vietovėse steigiamų tal
kos komitetų, nebijoti išreikšti 
savo nuomonę įvairiais kelia
mais klausimais. Prašome stu
dentų visomis galimomis prie
monėmis išreikšti savo norus. 
Prašome studentų aktyviai da
ly vau ti Kongreso programoje. 
Ypatingai kreipiamės į užsieny
je gyvenančius studentus, pri
mindami, kad II PLJK nepri
klauso vien tik Jungtinių Ame
rikos Valstybių, arba šiaurės 
Amerikos kontinento jaummui, 
bet ir visur kitur gyvenantiems. 
Juo daugiau Jaunimo Kongreso 
paruošiamuosiuose darbuos reik 
šis studentas, juo daugiau pats 
Kongresas jam ir priklausys, n 
PLJK bus tiek sėkmingus, kiek 
prie jo prisidės jaunos darbo jė- 
Sos- „Dnaugas“

1 . - ■ ■ - >- . , >
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POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas

„RUGP1ŪTIS; 1914“

...„dėl cenzūros priežasčių 
kurios nesuprantamos normaliam 
žmogaus protavimui ir dėl kitų prie
žasčių kurios reikalauja žodį Dievų 
rašyti mažąja ’d’ raide, o slaptą 
policiją didžiosiomis raidėmis, tai 
menko protavimo ateistinis mastas“ 

Solženitsyn 1971 m.
Tokiu įvadu Rusijos žymiau

sias rašytojas, Nobelio laureatas 
Aleksandras Solženitsyn, perdavė 
vakarams dar vieną savo naujausią 
kūrinį „Rugpjūtis 1914“, kad ši 
knyga, be jokio atpildo autoriui, 
būtų išlėista vakarų pasaulyje.

Pirmoji knygos laida jau pasi
rodė Paryžiuje. Vakarų kritikų ma
noma, kad nepaprastu vaizdžių ap
rašymu kautynių lauke, bei jautrio
mis religinėmis scenomis kur nuo
latos iškeliamas kreipimasis į aukš
tesnę galybę Dievą, Solženytsino 
kūrinys prilygsta Tolstojaus „Karui 
ir Taikai“.

Gi skirtumas tarp Tolstojaus 
ir Solženytsino įvertinimo yra toks, 
kad vienas savo raštais pagarsėjo 
visame pasaulyje, o kitas pažemin
tas, laukia arešto ir teismo baus
mės už „provokacinę ir anti tarybi
nę veiklą“.

NUOSTOLINGAS KARAS

VIETNAME

Prieš dešimt metų pirmieji Ame
rikos technikai ir gynybos patarėjai 
buvo išsiųsti gelbėti nuo komunis
tinio antplūdžio' užkluptą ir terori
zuojamą pietų Vietnamą. Komunistų 
spaudimui didėjant Amerika pasiry
žo militarine jėga sustabdyti besi
plečiantį raudonąjį siaubą dar nevi
sai jsigalėjusi pietryčių Azijoje.

Žvilgterėjus į praeitį ir kruvi
nus karo metus, Vietname gaunasi 
šiurpokas vaizdas. Beginant P. Vi
etnamą nuo įsibrovėlių vien Ameri
ka nustojo 45,300 karių užmuštais, 
300,000 sužeista ir netoli 1500 din
go be žinios kurių daugumas randa
si belaisvėje. Pietų Vietnamo au
kos užmuštais ir sužeistais siekia

Amerika greitąjį lėktuvą 
gal ir turės

WASTIENGTONAS. — Atsto
vų rūmai jau pakeitė savo nuo
monę už garsą greitesnių lėk
tuvų reikalu ir 201 balsu prieš 
197 numanė skirti 85 mil. dolerių 
prie jau išleistų 6.8 bil. dol. Į- 
statymo projektas dar turi pra
eiti ir Senate, nors ten dauguma 
yra priešininkų. Savo nuomonę 
lėktuvų naudai pakeitė šeši res
publikonai.

Kai vokiečių markė virš visko, džiaugiasi net nabašninkai Vokietijos 
valdovai. britų spaudos)

arti 1,000,000 gynėjų. Dešimt metų 
užsitęsęs ir dar nesibaigęs karas 
taip pat pareikalavo milijonines gy
ventojų aukas.

Medžiaginiai nuostoliai sun
kiai apskaičiuojami. Ir jei kada bus 
įmanoma apitiksliai nustatyti utili
tarines bei gynybines išlaidas, jos 
sieks astronomiškas milijardines 
dolerių sumas. Gal tik istorija kada 
dokumentuos, kad tai buvo vienas 
iš ilgiausių modernaus amžiaus karų, 
vienas iš absurdiškiausių, kadangi 
nebuvo skelbtas karas, nebuvo nu
galėtojų nei karo pralaimėtojų; vie
nas iš nuostolingiausių karų, ne
svarbu ar skaitant abiejų pusių karo 
aukas ar medžiaginius nuostolius-

Kalbant apic’mcdžiaginius nuo
stolius, visą tai būtų galima vaiz
džiau pailiustruoti sakant, kad vie
toj karo išlaidų paskirtų žmonių 
žudymui, būtų galima pastatyti di
džiausius miestus arba nutiesti 
puikiausią autostradą su ilgiausiais 
tiltais per vandenynus, kuri juostų 
visą žemės rutulį.

***

TOLIAU KALBAMA 
PARYŽIUJE

Amerikai pereinant į pasyvią 
poziciją Vietname ir tuom perleid- 
žiant gynybą pačių pietiečių žiniai, 
lyg ir atrodytų, jog karas eina prie 
pabaigos, o kalbos Paryžiuje duoda 
nors mažus, bet teigiamus rezulta
tus. Jei taip tikrai būtų, tad užmegs- 
tas ryšys su Siaurės Vietnamo at
stovais būtų vertas aušinamų burnų 
ir sugaišto laiko.

Tikrumoje, visos kalbos Pary
žiuje ir ligi šiol buvę 117 „pasita
rimų“ su komunistiniu bloku prilygs
ta nuliui. S. Vietnamo delegatai iš 
vis nenori įsileisti į jokias kalbas, 
į jokius belaisvių pasikeitimus pa
kol Amerika neatitrauks galutinai 
savo jėgų ne tik iš Vietnamo, bet 
Laoso ir Kambodijos.

Washingtono duomenimis: Ame
rikos pajėgos R Vietname ligi 1972 
metų vidurio sumažės nuo 350,000 
ligi 50,000 vyrų. Tačiau, galutinis 
skaičius priklausys nuo to, kiek 
agresorius dės pastangų „laisvinda
mas“ pietieius. Atrodo, kad ameri
kiečių oro -pajėgos su 300 kovos 
lėktuvais ir 700 helikopteriais liks 
P- Vietname neribotam laikui.

Svarbiausiu argumentu už 
iSST lėktuvą buvo nenoras atsi
likti nuo kitų tautų. Britai-pran- 
cūzai tokį lėktuvą pastatė bend
romis jėgomis, turi jį ir nišai, 
tai kaip gali atsilikti Amerika. 
ir gimdydama kūdikį, kovoja su 
mirtinu. Visas kultūringos pa
saulis gerbia motiną, tik sovie
tai jai neteikia tokios garbės.

***

Nei kieno nepastebėtas. Aleksandras Dubčekas (paskutinis dešinėj) 
dar prieš 3.metus buvo Čekoslovakijos 14 mil. gyventojų valdovas, gi 
dabar rytais laukia autobuso į darbą. Dirba kaip garažo vedėjas.

(Nuotraukai pasirodė vokiečių spaudoj)

Rimto politiko nerimti 
svaičiojimai apie Lietuva

Romoje leidžiamas “Eltą — 
Press’ biuletenis 3 n-je plačiame, 
istoriniais, tikrovės faktais pa
remtame straipsnyje iškėlė Itali
jos krikščionių demokratų parti
jos atstovo parlamente, Fiorenti
no Sullo viešai paskelbtus netiks
lumus, ryšium su jo buvusia, šių 
metų pradžioje, viešnage Vilniu
je ir Kaune. Šis atkirtis italų poli
tikui ir drauge okup. Lietuvos 
spaudoje paskelbtiems straips
niams apie Sullo viešėjimą 
(Gimt. Kraštas, nr. 9, Tiesa, sau
sio 12), jau pastebėtas Italijos 
spaudos. Mus pasiekusios italų 
spaudos iškarpos liudija, kad El
tos patikslinimai bei tikrovės 
duomenų iškėlimas atkreipė tos 
spaudos dėmesį. Pvz. laikraštis 
Realta Politica, bal 10 d. laido
je paskelbė Tiesos džiūgavimus 
dėl F. Sullo išvedžiojimų apie pa 
žangą Lietuvoje ir čia pat juos 
sugretino su Elta—Press teigi
niais apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį, apie buvusias deportacijas, 
partzanų kovas ir kt. Laikraštis 
pacitavo Eltos italų laidoje iškel
tą sugretinimą: išeivijoje intelek
tualų lietuvių išleistus 36 Liet, 
Enciklopedijos ir keturis Mūsų 
Lietuvos tomus su okupuotame 
krašte ligšiol išleistais vos dviem 
sovietinės enciklopedijos tomais.

Kas tas Fiorentino Sullo? Tai 
žymus politikas, buvęs Italijos vy 
riaūsybėje ir “Italijos— Sovietų 
Sąjungos draugystės” organizaci
jos prezidiumo narys. Sullo pa
reiškimai, paskelbti Lietuvos lai
kraščiuose, pasak Eltos, vertė 
klausti: kur krypsta italų krikš
čionių demokratų partija?

Italui politikui paskelbus jo pa
ties įspūdžius “Nųovo Sud” laik
rašty (6 ir 7 nr.), kai kurie Sullo 
grubūs tiesos iškraipymai Eltos 
redakciją privertė suteikti atitin
kamą, faktais atremtą, atkirtį.

Vienas pirmųjų Sullo teiginių 
— jis vyko Lietuvon (sausio 8— 
12 d.) tirti rusiškųjų universite
tų “sistemą”. Jau čia italų politi
kas paneigė ne tik Italijos, bet ir 

visam pasauliui žinomus faktus 
apie Stalino — Ribbentropo bu
vusį susitarimą, vėliau sekusias 
karines įgulas ir krašto inkorpo
ravimą į Sovietų Sąjungos sudėtį. 
Sullo, pagal G. Kraštą, ramiai 
tvirtino: “Dabar Lietuva — Tary
bų Sąjungos respublika”.

Politiko Sullo išvedžiojimus 
bei jo teiginius apie Lietuvos pa
žangą Elta sugretino su buv. Ita
lijos ministerio pirmininko ir žy
maus krikšč. demokratų politiko, 
jau mirusio, Alcide de Gasperi 
laišku, kurį jis 1954 m. kovo 20 
d. buvo pasiuntęs Liet. Krikš
čionių demokratų partijos vado
vybei išeivijoje, ryšium su parti
jos 50 metų sukaktimi. Rašte pa
brėžtinai nurodyta į Lietuvos o- 
kupaciją, išvežimus bei lietuvių 
pasipriešinimą okupantui. De 
Gasperi, baigdamas, linkėjo, Itali
jos broliškos partijos vardu, “jū
sų tautai sulaukti laisvos tėvynės”.

Visiems italams ir kitiems, ku
rie norėtų turėti tikrų žinių apie 
Vilniaus universitetą, italų Eltos 
redakcija pasiūlė nesinaudoti 19- 
66 m. okup. Lietuvoje išleistu 
propagandiniu leidiniu “Vil
niaus universitetas”, bet baigia
mu leisti, Chicagojeį stambiu lei
diniu ( “Lietuvos Universitetas”. 
Kitas šaltinis apie mokslo pažan
gą buv. Vilniaus akademijoje, 
tai Gregorianiškojo universiteto 
Romoje dekano prof. dr. P. Rabi
kausko, SJ darbas, paskelbtas L. 
Kat. Mokslo Akademijos Suvažia
vimo Darbų VII tome. (E.)

Marijologijos kongresas

Zagrebas. — Rugpjūčio 6—15 
dienomis Zagrebo mieste, Jugos
lavijoje, ir kroatų tautinėje Ma
rijos šventovėje Bistiicoje ren
giamas VI-sis tarptautinis Marijo
logijos kongresas, kuriame daly
vaus įvairių pasaulio tautų teo
logai ir studijų specialistai. Ma
rijologijos kongrese dalyvauti pa
kviestas ir Vakarų Europos lie
tuvių vyskupas Ant. Deksnys.
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PLB valdybos buv. pirm. a. a. Juozo J. Bačiūno 
paminklo statytojai: žmona Marija Bačiūnienė 
ir inž. Valdas Adamkus. Paminklas pastatytas 

pagal skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko proj

"KULTŪRINIU MAINU.”

ORGANIZACIJA - BOLŠEVIKINIO

ŠPIONAŽO PRIEMONĖ
✓
Siu metu pradžioje Anglijoje 

lankantis kultūrinei bolševikų dele
gacijai, vienas tos delegacijos na
rys - 22 metų vertėja Marija Vovcok 
nuo delegacijos pabėgo ir paprašė 
Anglų valdžios egzilės teisių. Lon
dono laikraštis “Sunday Telegraph” 
išspausdino. M. Vovcok pareiškimą 
apie “Kultūrinių Mainų” organiza
cijos darbą Sovietijoje. Mums yra 
įdomus jos tvirtinimas tas, kad jei
gu bolševikinė administracija duo
da kam nors leidimą išvykti į užsie
nius, t.y. jeigu kam išduoda užsie
nio vizą, tai kokiu nors būdu suriša 
jį su slaptąja NKVD tarnyba, Ji pa
ti esą, išvykstant buvusi Įpareigota 
rinkti visų asmenų pavardes ir adre
sus bei vizitines korteles, su ku- 

• riais tik kultūrinių mainų delegacija 
matysis. O taip pat ji gavo uždavinį 
sekti du savo delegacijos narius. 
Įdomiausias jos tvirtinimas, kad 
“Kultūrinių Mainų” organizacija 
yra įrankis ir priemone bolševikinei 
veiklai užsieniuose išplėsti.

Perskaičius L. Dovydėno kny
gą “Mes valdysim pasaulį”, šitoks 
M. Vovcok tvirtinimas visai neatrodo 
keistas. Taigi ir tie tautiečiai, ku
rie susiriša su ta nekalto vardo — 
“kultūrinių mainų” organizacija, 
rizikuoja įsijungti, įsivelti į komu
nistinės akcijos tinklą.

N.B.
***

LIETUVOS GYVENTOJAI 
VERŽIASI J MIESTUS

Ryšium su paskelbtais nau
jais duomenimis apie Lietuvos gy
ventojų sudėtį „Tiesa’', gcg. 11 
įdėjo savo bendradarbio pasikalbė
jimą su Centrinės statistikos valdy
bos, maskvinio padalinio Vilniuje, 
viršininko pavaduotoju P- Adliu, 
kuris pateikė keletą -apibendrinimų.

Dėl Lietuvos gyventojų didžiau
stuose miestuose (Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panavčžy 
Red.) gyvena daugiau kaip milijo
nas gyventojų. Tai - trečdalis visų 
gyventoji^. Sumažėjęs • mažų miestų 
skaičius - 1959 m. miestų iki 2.000 įft, -
•gyventojų buvo 46, o dabar jų skai
čius sumažėjo iki 34.

Gyventojai iš vienkiemių kelia- 
ų si į gyvenvietes. Tai rodo duomenys: 
g 1959 m. vienkiemiuose gyveno dau

giau 70'4 kaimo gyventojų, gi 1970 
g m. kuriamose ūkių gyvenvietėse gy

veno jau 46% kaimo žmonių. Esama 
1400 gyvenviečių, turinčių daugiau 
kaip po 200 gyventojų. .

LIETUVIAI
BIRŽELIO TRĖMIMU

MINĖJIMAS ADELAIDĖJE

Baltų Taryba Pietų Australijai 
kiekvienais metais išeina į australų 
visuomenę,—.surengdama viešą pa- 
baltiečių masinių trėmimų minėjimą 
Šiais metais suėjo 30 metų, kai to
kie trėmimai buvo pradėti vykdyti.

Minėjimas ruošiamas paprastai 
sekmadienį ir susideda iš dviejų 
daliu. Pirmiausia visi susirenka 
prie žuvusių už laisvę paminklo, 
kur iškilmingoj, tylioj ceremonijoj 
visų baltų vardu padedamas gelių 
vainikas.

Po to visi vyksta Adelaidės 
miesto salėn, kame pravedama ofi
cialioji minėjimo programa. Į minė
jimą kviečiami ir iškilesni austra
lai aukšti administracijos pareigū
nai, parlemento ir senato nariai ir 
kiti. Pagrindiniu kalbėtoju papras
tai kviečiamas kuris nors žinomes
nis politikas ar visuomenininkas. 
Per eilę metų tokiais kalbėtojais 
buvo visa eilė žymių australų, ku
rie parodė nuoširdų pavergtųjų Pa
baltijo tautų tragedijos supratimą 
ir sugebėjo gyvai tai perduoti gau
siai susirinkusiems klausytojams. 
Todėl metai iš metu pabaltiečių 
draugų australų skaičius tolydžio 
gausėja.

Šiais metais irgi buvo suruoš
tas toks pat minėjimas. Jį atidarė 
Baltų Tarybos pirmininkas Jz. Lap- 
šys, trumpai supažindindamas klau
sytojus su minėjimo prasme. Po šios 
įžangos, jungtinis (lietuvių, latvių 
ir estų) choras sugiedojo Requiem 
mirusiems ir žuvusiems tremtiniams.

Pagrindinis kalbėtojas senato
rius S.G. Davidson savo kalboj aukš 
tai Įvertino pabaltiečius, kaip labai 
vertingus Australijos piliečius, 
Įdėjusius labai svaru įnašą i šio 
krašto kultūrini gyvenimą. Jis už
tikrino, kad pilnai suprantąs baltų 
tautines aspiracijas ir esąs pasiruo
šęs kur galėdamas jas remti.

Po prakalbos buvo paskaityti 
kitų tautinių bendruomenių vadovy
bių linkėjimai ir Baltų Tarybos pa
ruošta rezoliucija Australijos Fede- 
ralinei Vyriausybei. Šia rezoliucija 
senatorius Davidson pasižadėjo 
asmeniškai įteikti Ministeriui Pir
mininkui ir Užsienio Reikalų Minis
teriui.

Pasibaigus oficialiai daliai 
buvo atlikta koncertinė dalis. Ja 
daugiausia išpildė jungtinis choras 
su soliste G. Vasiliauskiene.

Pažymėtina, kad jungtinis cho
ras padainavo lietuviškas ir latviš
kas dainas ir visų trijų tautų him
nus. Tikrai užgyrimo vertos chorų 
pastangos surasti laiko ir entuzias- 
mo šalia savojo repertuaro paruošti 
ir išmokti kaimynu, dainas.

Klausytojams tai padarė jaudi
nančio įspūdžio, o dainos ir himnai 
praskambėjo tikrai didingai.

Erdvi rotušės salė, kaip ir pra
eityje, buvo pilna publikos. Tai tik 
Įrodo, kad Baltų Taryba sugebėjo 
minėjimui surasti patrauklia forma 
ir laimėjo publikos palankumą bei 
pritarimą. Reikia tikėtis, kad sis 
kultūringas parengimas, kuris virsta 
tradicija nenutraukiamai bus karto
jamas ir ateityje.

Šiais metais Pietų Australijos 
Baltų Taryboje lietuvius atstovau
ja: V. Aleksandravičius, J. Lapšys 
ir A. Zamoiskis. Rotacijos būdu 
kiekvienais metais pirmininku iš
renkamas vis kitos tautybės atsto
vas. Šiais metais pirmininku yra 
Jz. Lapšys. Adelaidiškis

BRISBANE

Iškilmingai atšvęstos Petrines

Vietos bažnytinio komiteto 
iniciatyva bei rūpestingumu, buvo 
suruošta mūsų kapeliono kun. Dr. 
Petro Bašinsko pagerbimo šventė -

AUSTRALIJOJE
vardinės. Birželio 27-tos diena., 
tuojau po lietuviškų pamaldų visa 
aktyvioji bendruomenė sugužėjo i 
p.p. Preimanų gana erdves patalpas, 
kur daugiausia ir vyksta mūsų pana
šaus pobūdžio parengimai. Rūpes
tingų šeimininkių dėka per labai 
trumpą laiką stalai tapo apkrauti 
Įvairiomis vaišių gerybėmis. Atvy
kus varduvininkui jis buvo sutiktas 
visų gausiais plojimais, o užėmus 
vietas prie stalų, kapelionas iškil
mingus pietus pradedant sukalbėjo 
maldą.

Kiek pasistiprinus buvo pradė
ta oficialioji vardinių valandėlę. Pir
masis kapeliona sveikino bažnyti
nio komiteto pirmininkas A. Prei- 
manas kartu įteikė ir visų šventės 
dalyvių vardu dovanelę. Sugiedojus 
“Ilgiausių metų” vėl tęsėsi svei
kinimai. Apylinkės valdybos vardu 
sveikino V. Lorencas, Skautų var
du, R. Platkauskienė, choro vardu, 
K. Stankūnas ir savo asmeninius 
sveikinimus, savo bei savo šeimų 
vardu, sveikino F. Mališauskas, V. 
Kaciūnas ir M. Žiukelytė. Galiau
siai kalbėjo patsai varduvininkas 
- kun. Dr. P. Bašinskas. Jautriu 
žodžiu padėkojo už taip rūpestingai 
suruoštas jojo vardines bei patirta 
vietos lietuvių visą laiką jam rody
tą nuoširdumą, net iki ašarėlės 
nubirėjimo visus sujaudino, kada 
paprašęs visus sėdėti, vienas - so
lo sugiedojo šventės dalyviams 
“Ilgiausių metų”. Po to sekė malo
nus pasisvečiavimas iki vėlyvo 
vakaro.

Melsdami Dievo palaimos ir 
linkėdami brangiausio šios žemeles 
turto- geros sveikatėles, savo mie
lam kapelionui, su praskaidrinta 
viltimi žiūrime į musų tolimus bei 
vienišos kolonijos ateitį, ypatingai 
prisimindami ir vėl pakartotus jojo 
žodžius - aš iš Brisbanes jau nie
kur kitur nebevažiuosiu’ Q

PAGERBTI KAPELIONAI
Sekmadienį, birželio mėn. 27 d. 

po pamaldų „Dainos“ choras Banks- 
towno lietuvių namuose vardinių pro 
ga pagerbė Sydnėjaus lietuvių kape
lionus kun. Petrą Butkų ir kun. Povi 
lą Martūzą. Choro ponios paruošė 
gražias vaišes. Sveikinimo kalbas 
pasakė choro valdybos pirmininkas 
Pranas Nagys, choro dirigentas Bro
nius Kiveris, parapijos komiteto 
pirmininkas Bronius Genys, savait
galio mokyklos tėvų komiteto ir mo
kytojų atstovas Edvardas Lašaitis 
ir J.A. Jūragis. Buvo įteiktos dova
nėlės. Pabaigoje padėkos žodelį 
tarė ir-kun. P. Butkus.

Kapelionų garbei choro vyrai 
galingai padainavo „Plaukia Nemu
nėlis pamažu“ ir „Dunda, trankosi 
griaustiniai“. Toks pobūvis nega
lėjo apsieiti ir be varduvininko kun. 
Butkaus solo dainų. Jis padainavo 
„Kaip obelis, motut, palinkus“, 
„Kalnai ten dainavo“ ir „Domine 
eAfaudi“. Paskui visų sutartinės dai
nos skambėjo salėje iki sutemų.

Labai gaila, kad kun. P. Martu- 
zas tą dieną, pareigų verčiamas, 
turėjo išvažiuoti į Newcastle ir jam 
pareikštų gerų linkėjimų negalėjo 
išgirsti.

***

BIRŽELIO TRĖMIMU.

MINĖJIMAS ALBURY

Alburio Apylinkės Valdybos 
patangomis trėmimų minėjimas įvy
ko š.m. birželio men. 27 d. puošnio
je ponų Valių svetainėje. Valdybos 
p-kas S. Valys atidarė minėjimą 
nušviesdamas mūsų tautos tragediją. 
Žuvusieji už laisvę ir mirusieji Sibi
re buvo pagerbti susikaupimo minu
te, ponas S, Cesna paskaitė dienai 
pritaikitą referatą.

Meninę dalį atliko Irena Urbo

navičiūtė padainuodama tris daine
les, o Rožytė Makaravičiutė su mama 
padainavo duetą. Toliau klausėmės 
lietuvių poetų eilėraščių ir tautines 
plokštelių muzikos. Minėjimas už
baigtas Tautos Himnu ir malda už 
Tėvynę.

Ta pačia proga tautiečiai susi
mokėjo solidarumo mokestį, be to 
buvo renkamos aukos Tautos Fondui. 
Pulgio Andriušio paminklo statybai, 
o taip pat Melbourne lietuvių na
mams. Pasivaišinę^ mūsų ponių pa
ruoštais skanumynais ir lietuviškai 
pabendravę skirstemės į namus.

Buvęs
***

LIETUVIU PAMINKLAS

VAKARU AUSTRALIJOJE

“Išnyksim kaip dūmai blaškomi1 • y ?vėjo...

Vakarų Australijoje lietuviu 
saujelė maža. Užtat sunku būtų pa
sistatyti Tautinius Namus, ar nuo
sava bažnyčią, ar šiaip kokią “lie
tuvių tvirtovę”.

Pastaruoju metu, vakariniuose 
krantuose gyveną tautiečiai sugal
vojo palikti kitą savo pėdsaką: Va
karų Australijos universitete jie 
pradėjo telkti kuo daugiau knygų 
apie Lietuvą, apie musų kalbą, lite
ratūrą, istoriją ir pan.

Universiteto bibliotekos vedė
jas sutiko priimti visas mokslines 
vertės knygas - bet su sąlyga, kad 
jos turi būti arba visai naujos, arba 
bent kaip naujos. Aukotojo pavardė 
universitetas Įrašo į kiekvienos jo 
paaukotos knygos pirmą, puslapį. 
Tokiu būdu, visų prie šio knygų va
jaus prisidedančių asmenų vardai 
paliks Įamžinti Vakaru Australijos 
mokslo centre.

Knygos nebūtinai turi būti ang
lų kalba; jei tik tinka priimamos 
taip pat vokiškos, lietuviškos ir 1.1. 
Bet bibliotekos vedėjas paprašė 
vieno vietinio studento (A. Taškūno) 
kad lietuvių kalba atspausdintas 
knygas jis pirma perskaitytų ir už
tikrintų, jog jų turinys tinka univer
sitetui.

Pirmieji žingsniai jau žengti. 
Perth’o bendruomenės valdyba ir 
eile pavienių lietuvių pradžiai nu
pirko ir paaukojo virš 60 knygų. 
Ypač dosniai prisidėjo O. Liutikienė 
M. Burneikienė, J.DftmanaSį P. Žu
lys, Iz. Geštartas, a. a. V. Dailydė 
ir du anonymiai aukotojai.

Dabar kviečiame visus tautie
čius, gyvenančius kitose Australi
jos dalyse ar net už vandenynų, pri
sidėti prie šio knygų telkimo. Ga
lite knygas siųsti arba tiesiai:

Mr. L. Jolley, M.A.,
The University Librarian, 
Reid Library,
The University of W. Australia, 
NEDLANDS, W.A. 6009.

arba per Perth’o lietuvių bendruome
nės valdybos pirmininkę:

Mrs. O. Liutikienė,
28 Marchamby St., 
CARLISLE, W.A. 6101.
Vieną dieną išnyksim visi, kaip 

dūmai blaškomi vėjo. Bet šiame pa
saulio krašte sukrautas mūsų kultū
ros lobynas liudys ateities kartoms 
apie Lietuvą, apie jos kovas, kan
čias ir atsiekimus.'Juo geriau kita
taučiai mus pažins, tuo geriau gal 
jie mus supras bei užjaus.

A.L. B. Perth’o Apylinkes 
Valdyba 

***

Visi išradimai tik rusti
MASKVA. __ Dar vienas so-'

vietų “išradimas” ; sovietų žinių 
agentūra ėmė skelbti savo tau
tiečiams, jog radiją išrado n- 
Marconi. bet 1895 m. rusas Po
pov.
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"LIETUVJIL SODYBA"

"LITHUANIAN VILLAGE”
Sydnejaus Lietuvių Moterų 

Socialines Globos Draugijos užsi-* 
brėžtas tikslas: pastatyti Lietuviu 
Sodybą, jau galima sakyti yra įvykęs” 
faktas. Statyba namu ant įsigyto 
sklypo Lamina Avenue, North Enga- 
dine jau prasidėjo. Vietovė labai 
graži ir netoli nuo miestelio, 8 minu
tės ėjimo nuo geležinkelio stoties 
ir nuo krautuvių centro.

Statome dabar du namus po du 
butus, namai bus mūriniai ir moder
niškai Įrengti. Kiekvienas butas- 
unit susideda i's gyvenamo kambario, 
miegamo kambario, gerai Įrengtos 
virtuvės su šaldytuvu, vynil išklo- 
tom grindim, sandėliuko su irengtom 
lentynom rūbams ir kt. daiktams su
sidėti, vonios kambarėlis su toile- 
tu, skalbiama mašina, vonia ir dušu. 
Varanda priekyj ir užpakalyje namo. 
Viskas moderniškai ir gražiai įreng
ta.

Sodybos namai yra patogiai ir 
gražiai išplanuoti tarp medžių, ga
lima bus apsodinti pievele ir gėlėmis 
bei- žydinčiais krūmeliais.

Šioje sodyboje galės apsigyven
ti mūsų tautiečiai vyrai nejausnesni 
kaip 65 metų ir moterys kaip 60 metu

JAUNIMO KONGRESO REIKALAIS
Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso Apylinkių komitetams:

1. Apylinkių komitetus sudaro 
vietinės Apylinkių Valdybos iš ten 
esančių jaunimo atstovų.

2. Komiteto nariai ne būtinai 
turi būti kandidatai j Jaunimo Kon
gresą.

3 .Sudarytas komitetas veikia 
savarankiškai, savo apylinkės ri
bose, glaudžiam kontakte su savo 
apylinkės valdyba ir lietuviškom 
organizacijom.

4. Komitetas palaiko glaudžius 
santykius su Centriniu Jaunimo ko
mitetu prie ALB Krašto Valdybos.

5. Pagrindinė’ komiteto pareiga: 
organizuoti financine paramą siun
čiamiems delegatams.

Delegatų parinkimo ir finansa
vimo būdams siūlomos šios taisyk
lės.

1.Delegatus (atstovus) parenka:
a. Jaunimo organizacijos pav. skautai. 
Ateitininkai, Sporto klubai ir pan.
b. Vietinės apylinkės ar seniūnijos 
pav. Apylinkės valdybos, Parapijų 
komitetai. Lietuvių Namų valdybos 
ir kitos lietuviškos, nebūtinai ir 
jaunimo organizacijos (kaip pav. 
kooperatyvai, „Ramovė“, teisininkai, 
inžinieriai, gydytojai ir pan.)
c. Lietuvi ški ' Chorai.

2.Išrinktasis (deleguotas) atsto
vas dalyvauja kongreso darbuose 
pilnomis delegato teisėmis: (bal
savimai, nutarimų išnešimai, disku
sijos. )

3 .Organizacija, kuri deleguoja 
atstovą ar atstovus, turėtų stengtis 
paremti jo kelionės išlaidas per

Lietuviškos sodybos bendras vaizdas.

amžiaus. Šio projekto tikslas yra tas, 
kad senatvėje žmonės paprastai 
pasijunta vieni ir visų apleisti, net 
savo vaikų, tada jų kančia pasidaro 
didele ir jiems reikalinga padėti 
tos kančios išvengti. Gyvendami 
seneliai drauge savųjų žmonių tarpe 
nejaus tos nostalgijos ir tos vienu
mos, o priešingai gali būti labai 
naudingi ir laimingi iki savo gyve
nimo galo.

Toji nauda bus matoma ne tik 
kiekvieno tenai apsigyvenusio indi
vidualiai, bet ir visa mūsų bendruo
menė pasijus turtingesnė, saugesne 
solidaresnė, nes visi busime prisi
dėję prie savo pačių socialinio 
klausimo išsprendimo ir pagerinimo.

Statybos pradžia finansuojamais 
S.L.M.S.G. D-jos surinktu ir uždirb
tų bei sutaupytų pinigų ir valdžios 
subsidijos - paramos. Bet sodyba 
su 4 butais nebus užbaigta, o tik 
pradėta, reikalinga bus dar daug savu 
pinigų kad ja užbaigus^ Norint gauti 
valdžios subsidija, reikia pačioms 
turėti savo trečdalį. Kaip gi tą treč
dali galime sudaryti? Reikia, kad 
prie šito projekto Įgyvendinimo prisi
dėtų patys seneliai. Jie visa gyve
nimą dirbę turi sutaupą ir lengvai 
gali jomis paremti mūsą projektą sa
vo įnašu. Tas įnašas gali būti 
įvairus priklauso nuo valdybos nusi 
statymo ir gyventojo duosnumo, bei 
pasitenkinimo. Nežiūrint to visuo

savo kasa ar savo narius.
4. Delegatais turėtų būt paren

kami jaunuoliai bei jau’" ’’ės tarp 
18 ir 25 amžiaus.

5. Delegatas turi būti aktyvus 
lietuviškoj veikloj: aktyvus skautas, 
ateitininkas, sporto klubų, tautinių 
šokių grupės, lietuviško Teatro, cho
ro narys.

6. Visa kongreso programa ir 
darbai bus pravedami tik lietuvių 
kalba; išrinktasis kandidatas turi 
galėti ja gerai naudotis.

7. Turi būti pasiruošęs atstovau
ti savo grupę (t.y. organizaciją, apy
linkę ir pan.) ir turėti tam kvalifika
cijas: žinių apie savo atstovaujamą 
vienetą, jo veiklą, siekimus ir 1.1.

8. Atstovas (-vė) turi būti gero 
elgesio ir laikysenos kad nepadary
tų gėdos sau, atstaovujamai grupei 
ir bendrai lietuviams.

9. Turi būti susipažinęs su savo 
krašto (mūsų atveju Australijos) 
lietuviško jaunimo problemomis lie
tuvybės klausimuose.

10. Turi būti susipažinęs su 
lietuviška veikla savo krašte, apy
linkėje (Bendruomenės darbais, Liet, 
parapijų veikla, kitų lietuviškų or
ganizacijų darbais ir atsiekimai s.)

1 1 .Išrinktieji atstovai turi būvi 
pasiruošę panaudoti savo Įgytą pa
tyrimą, entuzijazmą, žinias ir jiems 
parodvti pasitikėjimą, Įsijungdami 
aktvviai Į lietuvišką veiklą savo 
apvlinkėse, griže iš Jaunimo kon
greso.

12. Turi būti asmuo iš kurio ga
lima tikėtis naudingo įnašo mūsų 
ateities gyvenime.

mene ir toliau yra prašoma paremti 
sį projektą ir aktyviai dalyvauti jo 
kūryboje.

Kada Lietuvių Sodyba atsistos 
ant savo kojų, ji galės daug kuo 
padėti ir Lietuvių bendruomenei, 
turėdami savo salę galima bus visa
dos ja pasinaudoti Įvairiems susi- 
rinkimamas ir pobūviams, maloniems 
susitikimams, tautinei ir kultūrinei 
veiklai palaikyti. Žodžiu, tai bus 
mažas kampelis Lietuvos. O dabar 
visus kviečiame į darbą. Norintieji 
apsigyventi , kreipiasi asmeniškai į 
Draugijos Valdybą kaip Sodybos 
šeimininką. Apsigyvenimui., dėl 
sąlygų, susitarti individualiai. 
Adresas: 8 Lambert Rd., Bardwell 
Park, N.S.W. Tel. 59-2608.

S.L.M.S.G. D-ja.

13-Išrinktieji kandidatai pagal 
galimybes turėtų bandyti pasidengti 
kuo didesnę kelionės išlaidų dalį 
patys, pagal savo pajėgas ir galimy
bes. Ypač jei jie yra dirbantys.

14. Kandidatų finansavimo būdai:
a. kandidatas apsimoka kelionė pats 
(ar pati)
b. kandidatas prisideda prie išlaidų 
padengimo.
c. kandidato kelionę padengia orga
nizacija jį (ją) delegavusi.
d. kandidatą (kandidatus) remia vie
tinės apylinkės ir visos lietuviškos 
organizacijos.
e. kandidatai „užsidirba“ savo ke
lionei per Įvarius tam tiklsui paren
gimus: koncertus, balius, loterijas, 
muges, „kvizus“ ir 1.1-
f. Visuomenės aukos.

15. Į 2-rą Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą gali vykti kiekvienas 
(a) jaunuolis-jaunuolė savo lėšomis 
ir pastangomis, bet neturėdami Įga
liojimų (nebūdami deleguoti) suva

žiavimo darbuose galės dalyvauti 
tik kaip stebėtojai-klausytojai.

16.Specifinėms sąlygoms susi
darius ne visur šios pasiūlytos tai
syklės gali būti pritaikomos.

Vietinis jaunimo kongreso komi
tetas, susitaręs su savo Apylinkės 
\ aldyba ir organizacijoms priside
rina prie vietos sąlygų.

17. Apie savo veiklą jaunimo 
kongreso komitetai informuoja Krašto 
Valdybą per Centrinį Jaunimo komi
tetą.

18. Prašome pateikti numatvtų 
atstovų sąrašus Krašto Bendruome
nės Valdybai iki šių metų gruodžio 
mėn. 1 d.

PAS MUS IR KITUR

Nekartą mūsų spaudoje buvo 
minėtą, kad lietuvių studentų korp. 
„Romuva“ rūpesčiu Viktorijos Švie
timo Departamentas įsteigė Britų 
Commonwcalth’o žinomoje šeštadie
ninėje moderniųjų kalbų mokykloje 
Melbourne lietuvių kalbos skyrių 
-kursus. Lietuvių kalba jau pripažin
ta švietimo įstaigų kaip svetimoji 
kalba ir pri lyginta prancūzų, vokie
čių ir kitoms didžiosioms kalboms, 
kurių pažymys (mokėjimo įvertini
mas užskaitomas kaip vieno mokomo 
dalyko (subject) įvertinimas ir jis 
teikia pirmenybių stojant į universi
tetą studijuoti. Tačiau labai ir la
bai gaila, kad ši lengvata mūsų pa
čių, t.y. tėvų ir jų vaikų - mokinių 
neįvertinama, nes priešingu atveju 
kursų lankytojų skaičius turėtų būti 
keturgubai didesnis nei dabar yra.

O kaip yra kitur? Nesenai gau
tame iš gen. M. Rėklaičio gyv. Chi- 
cagoje, kuris prieš kiek laiko lan
kėsi Australijoje, laiške rašoma: 
„Chicagos lietuviškas gyvenimas 
verda nelyginant, kaip pekloje sma
la katile. Iš įdomesnių įvykių norė
čiau pabrėžti, kad gegužės mėn.
29 - 30 d. Chicagojc įvyko Litua
nistikos Instituto suvažiavimas. 
Instituto prezidentas yra Dr. Vin
cas Maciūnas, istorikas, turi apie 
70 narių. Čia vien mokslo vyrai. 
Mirtingieji galime jų išmonių tik 
pasiklausyti. Ir tai gerai. Per dvi 
dienas buvo paskaityta 14 paskai
tų ir pravestas simpoziumas tema: 
„Išeivijos kultūrinės politikos prob
lemos ir kryptys“. O gegužės mėn.
30 d. banketo metu viso priedui 
pravesta akademinė programa tema: 
„Lietuvis mokslininkas išeivijos ir 
amerikietiškos visuomenės sankry
žoje“. Ir lyg kultūriniam desertui 
pagrojo trio: smuikas, violenčelė ir 
fortepionas. Gegužės mėn. 31d.- 
organizaciniai posėdžiai ir suva
žiavimo uždarymas.

Įdomumai iš pačio suvažiavimo. 
Instituto suvažiavime dalyvavo du 
sulietuvėję amerikonai, jų vienas 
yra instituto narys, tai Dr. Gordon 
B. Ford’as. Jis anglų kalba skaitė 
paskaitą apie Martyno Mažvydo ka
tekizmą ir Simo Vaišnoro - Žemčiū
gą Teologiška arba Margarita Theo- 
logica 1960 m. Be to, visus dalyvius 
apdovanojo M. Mažvydo katekizmo 
gotiško ir romėniško šrifto /erox 
kopija.

Antras „lietuvis“ tai mūsų pro
fesoriaus Alfredo Senno Pensilva
nijos universiteto studentas- Dabar 
jis universiteto profesoriaus- Dr. 
William R. Schmalsting, pakankamai 
kalba lietuviškai, susirašinėja su 
Lietuvos lituanistais ir skaitė lie
tuvių kalba paskaitą: „Jono Kaz
lausko lingvistiniai darbai“- Tad 
įdomus paradoksas - kitataučiai 
susidomėję lietuvių kalba ir bendrai 
lituanistika, dirba ir studijuoja, 
remia savo mokslinę karjerą, gi iš 
jaunesiosios lietuvių kartos tais 
klausymais bemaž niekas nesiįdo- 
mauja“.

Išvada gana liūdna: šie du pa
vyzdžiai turėtų mus lietuvius pri
versti gerai pagalvoti, kas esame, 
kur einame, ko siekiame ir kokia 
mūsų ateitis. Argi sotesnis duonos 
kąsnis jau taip aptemdė mūsų protą, 
kad nebematome ir nebe vertiname 
savų tautinės kultūros vertybių, 
jomis nebesidomime ir paliekame jas 
svetimiesiems, kurie jas pažinę, 
jomis didžiuojasi, brangina ir ski
na- sau garbingus mokslinės karje
ros laurus.

Ig. -Alekna* -t- *

19.Šios taisyklės gali būti 
papildytos, ar pakeistos pagal susi
dariusias aplinkybes ar laiko reika
lavimus.

ALB Krašto Valdyba 
Narys Jaunimo Reikalams 

J. Neverauskas
a
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Rūta Kaminskaitė, baigusi 
Sydnėjaus Universiteto Farmacijos 
Fakultetą. Diplomo Įteikimo metu 
su savo tėveliais Vera ir Aleksu 
Kaminskais gerai žinomais Sydne- 
juje lietuviu visuomenės nariais.

Baigus universitetą, Sydnėjaus 
lietuviai tikisi Rūta ir toliau dažnai 
matyti mūsų gyvenime, aktyviau 
Įsijungiant i mūsų visuomeninę ir 
akademinę, veikle, kai ateities 
gyvenime naujajai filisterei geriau
sios sėkmės.

PASIKALBĖJIMAS su gintaru

JANUŠAIČIU

N ladas Dumčius

196a m. Adelaidės priemiesčio 
Norwood Rotušės salėje ponios 
Babičevos baleto studija turėjo 
pasirodymą su savo gabiausiu mo
kiniu Gintaru Janušaičiu. Jis lai
mėjo Borovanskio stipendiją 2 metų 
baleto studijoms Melbourne. Salėje 
buvo gana daug lietuvių. Ponia Ba- 
bičeva pristatė publikai Gintarą ir 
pabučiavus palinkėjo baletinės 
sėkmės. Nesibaigiant plojimui 
Gintaras buvo priverstas dar kartą 
pašokti solo. Vikriai sukosi rampos 
šviesoje jaunas, lieknas berniukas. 
Panosėje dar tada jokių padaigų 
nesimatė. Po kietų ir ilgų baleto 
treniruočių mokyklą sėkmingai baigė 
Dabar leiskim kalbėti jam pačiam:

Papasakok, Gintarai „M.P.“ 
skaitvtojams, kaip tau čia viskas 
klojosi ?

— iNors ir baigęs baleto mokyklą, 
bet į valstybės remiamą Australijos 
Baleto Trupę patekau tik konkurso 
keliu. Atranka yra didelė ir sąlygos 
gana sunkios- Apekliavę visus Aus
tralijos miestus padarėm pirmą išvy
ką. j N. Zelandiją. Po to vykome į 
Kanadą. Turėjome labai sėkmingus 
pasirodymus MontreaHo E.ypo 67, 
pasaulinėje parodoje. Čia teko susi
pažinti su viso pasaulio baleto 
žvaigždėmis, nes daugelis parodoje 
dalyvavusių kraštų turėjo savo ba
leto pasirodymus- Iš Ejpo 6/ vykome 
ilgesniam laikui į Pietų Amerikos 
egzotiškas sostines- Šokome Argen
tinoje, Brazilijoj, Čilėje, Kolumbi
joje, Peru, Paragvajuj ir ilgesnį lai
ką Meksikoje. Čia apžiūrėjome se
nųjų laikų pyramides, buvusių šven
tyklų liekanas ir vykome į Trinida
dą ir Jamaiką.

—Svieteli tu mano brangiausias, 
šitiekos karalysčių apmatei-1 
Sakyk kaip tos visos kelionės vyks
tą?

— Beveik visur keliaujame lėktu
vais- Aerodrome visus sutinka Aus-' 
tralijos ambasadų pareigūnai. Vos 
tik susitvarkę tuoj skubame repetuo
ti. Po spektaklių duoda pailsėti ir 
aprodo to krašto įdomesnes vieto
ves, muzėjus ir meno galerijas- 
Atsisveikinimo balių metu dalyvau
ja rinktinė sostinių publika. Turiu 
progos stebėti tą margaspalvę pra
bangą suvyniota į puikų šlamantį 
šilką ir brangius kailius.

Ar tenka sutikti lietuvių?

Senutei

MICHALINAI LEVICKIENEI

mirus, jos sūnų Juozą Levicką, jo seimą bei artimuosius giliai 
užjaučia.

Newcastlio Apyl. lietuviai ir Valdyba.

— Kartais, po spektaklio Filipi
nuose visai netikėtai susitikau 
Vliko pirm. Dr. \ aliūną, kuris man 
aprodė savo turimas įmones Manilo
je, Havajuose. Honolulu miesto tea
tre užbaigėme savo ilgą išvyką ir 
grįžome namo.

— Kur yra jūsų tariami namai?
-Melbourne Flemingtono priemies

tyje.
- Girdėjau apie jūsų trupės sėk

mingus pasirodymus Amerikoje. 
Kaip ten sekėsi?

-1969 metais pradėjome savo 
išvyką Nevjorko Metropolitain Ope
ros šviesoje. Po to lankėme 18 di
džiųjų Amerikos miestų. Smagiausiai 
buvo Čikagoje kur savo tetos kar- 
čiamoje susipažinau daug lietuvių. 
Paskutinį pasirodymą turėjome Los 
Angeles scenoje.

-Kokius baletus turite savo 
repertuare?

-Be klasikinių: ~ Miegančioji 
gražuolė, Kopelija, Žizel, Gulbių 
ežeras, turime pora grynai australiš
kų baletų. Boto Don Kichotas ir 
Raimonda kurią režisavo garsus 
rusų baleto šokėjas Rudolfas Nura- 
jevas, atsiskyręs nuo rusų trupės 
Londone ir likęs Vakaruose. Keletą 
kartų mūsų pasirodymuose šoko 
garsioji anglų baleto šokėja M-me 
Ėontain.

— Ar neturite savo repertuare mano 
labai mėgiamo, Kauno Vals. Teatre 
matyta, Bakčisarijaus Fontano arba 
kitaip vadinamo Alacho Sodai?

— Mums apie jį daug pasakojo 
R. Nurajevas- Klausėmės jo muzi
kos, bet jo nešokome, tai yra grynai 
Rytų baletas.
- 0 kaip sekėsi Japonijoj? Gei

šas matei?
. — 1970 m. pašokę Tokio pasauli

nėje parodoje, vykome į Jogohamą, 
Osaką ir Nagoya miestus. Geišų ma
tėme apščiai- Iš japonijos vykome 
į Taivaną pašokti seneliui preziden
tui Čankaišekui. Po to turėjome ke
lis koncertus Singapūre, Hongkonge 
ir Malajuose Kualą Lumpūre. Pasku
tinis sųtrepsėjimas buvo Džiakatoje.

- Ar nenujauti kur vyksite se
kantį kartą?

- Atrodo, kad kitais metais vizi
tuosime Rusiją. Pradėsime nuo Si
biro ir baigsime Maskvoje ar Kijeve.

— Ar laikaisi kokios nors dietos, 
kad išsilaikytum formoje?

— Jokios. Viską ryju kaip arklys. 
Nuolatinės repeticijos ir šokiai 
scenoje reikalauja didelės fizinės 
įtampos. Be rūkyto kumpio ir laši
nių su krienais būtų sunku šokti.

— Ar matei amerikoni šką baletą 
„Hair“?

— Taip. Visa musų trupė gavome 
pakviet imus ir visi žiūrėjome. Dauge
lį šokių pasirodo visai nuogi, bet 
šviesos efektai kai kur smarkiai 
maskuoja. Mes daugiausiai stebėjo
me šokio techniką.

— Ar negalėtum čia mums adelai- 
diškiams pasirodyti L. Namuose?

— Mielai. Bet aš vakarais užimtas 
o jūs visi dienomis dirbate.

— Ar nepagalvoji kartais_apie ves
tuves?

— Gana tankiai. Bet matote reika
las toks: žmona turėtų būti tos pa
čios trupės šokėja, priešingu at
veju vcdvbinis gyvenimas bus labai 
trumpas. Galvoju taip šoksiu kol 
nusibos, po to manau įsisuksiu kur 
nors į pastovų teatrą ir tada vesiu.

— Ale sakau Gintarai, kalbi be 
jokio akcento. Ar turi su kuo pamalti 
lietuviškai ?

— Labai retai. Mano lietuvių kal
bos pasitobulinimo kursai vyksta 
per atostogas Adelaidėje. Jų vado
vai: mama ir tėtis'. Namuose gerai 
pagalastaš liežuvis skelsia visą

— Ar nemanai keisti savo pavar
dę ? Ji angliškam liežuviu truputi 
ilgoka.

- Niekados! Visi žino kad aš lie
tuvis ir to nesigėdžiu.

-Turbūt tavo šlaunys, kasdien 
šokant, sukietėjo kaip jaučio?

—Tai beveik.
Pokalbį baigėvą, nes atvažiavo 

taksi vežti į dieninį Don Kichoto 
pasirodimą. Mat šiandien šeštadie
nis. Gintaras palinkėjo visiems 
„M.P.“skaitytojams susitikti gali- 
mai daugiau balete. Jo tėvai yra 
susipratę Suvalkijos ūkininkai. 
Senis Janušaitis yra buvęs Žalio
sios valš. viršaitis, šiuo metu jau 
pensininkas, bet dar gana judrus, 
perstato ir didina savo namą. Ponia 
Janušaiticnė anksčiau gana aktyviai 
reiškėsi, bet amželis, kanarėles, 
karveliai ir sodrios salotos prikalė 
prie daržo aplinkumos.

ITALIJOJE

Italu kelionių biuras “Opera 
romana pellegrinaggi” organizuoja 
turistines keliones ne tik i. Liurda, 
bet ir į įvairius kraštus Europoje, 
nei komunistiniu neišskyrus, taip 
pat ir į JAV. S.m. sausio mėn. vyk
dės italų kunigų, kelionę. į Sovietų 
Sąjungą, pastaruoju metu savo ke
lionių aprašuose, griežtai pareika
lavus Eltai, šis biuras, Lietuvos ar 
Latvijos jau nebeitraukia Į Sovietu 
Sąjungos bendrą grupę. Kaip jau bu
vo skelbta, š.m. sausio mėn. kunigu 
ekskursija, nukeliavusi i Maskvą ir 
Leningradą, atsisakius priimti Vil
niaus pareigūnams, į Lietuvą nevy
ko. Anuomet Vilnius buvo pažymė
tas esąs “Sovietų Sąjungoje”. Vie
toje “Vilno” dabar žymima - Vilnius.

Dabar šio kelionės biuro Romoje 
jau skelbiama, kad jis rengia eks
kursijas, š.m. liepos, rugpiūčio ir 
rugsėjo menesiais,,į “Rusiją, Lie
tuvą r Latviją ir Čekoslovakiją”. 
Kaip ir sausio mėn. kelionėje, 15 
dienų ekskuirijoje italams, aplankius 
Maskvą bei Zogorsko vienuolyną, 
pažadėta kelionė i Vilnių - čia nu
matytas miesto lankymas, nakvynė 
ir kitos dienos rytą - lėktuvu kelio; 
nė į Rygą, vėliau i Taliną, pagaliau 
į Leningradą ir iš jo i Čekoslovaki
jos sostinę - Prahą. Kelione italams 
kaštuoja, Įskaitant lėktuvu skridimą^ 
ir viešbučius 273.000 italų lirų.

***

Melbourne) vaiky darželio mokytoja 
p. Audronė Kcsminicnę su. savo 
sūnumis Danium ir Gintu.

Rimties valandėlė

S- Gaidelis, S.J.

OVr MALD°S APA$TALAVIMAS 

^'cial niekad pasaulis nebūvu 
taip reikalingas organizuotos maldoj 
ir moralinio ramsčio, kaip mūsų gy
venamajame laikotarpyje. Šiandien 
labiau negu kitados Įvairūs rėžimai, 
subversyvios organizacijos ir visoj 
kios destruktyvios jėgos nuožmiai 
ir įmantriai siekia nukrikšeioninti 
pasaulį, nudvasinti, sumateriali- 
zuoti ir subedievinti ne tik paskirus 
žmones, bet ir ištisas minias. Te 
tikslo siekdami tamsybės korif.eja 
veikliai panaudoja gerai paruošta 
propagandą, nesigailėdami jokių 
pastangų ir lėšų.

Paminėtųjų faktų akivaizdoje 
klauskime savęs - ką mes darome, 
kad užkirstume kelią ateistiniai ■ 
materialistinei propagandai, kac 
pasipriešinus toms destruktyvioms 
pastangoms, stumiančioms pasalį Į 
netikėjimo praraja, žlugdančioms 
daugelio moralę, skiepijančioms 
jaunas širdis pragaištingas idėjas' 
Stebėdami aiškius pavojus, kuriuose 
yra atsidūręs musu artimas ir vist 
krikščionija, šiandien norint neno: 
rint turime jausti didelę atsakomytx 
ir patys. Mes negalime sau pasakyt 
- kas man darbo, jei kam gresia pą 
vojus, jei ateistinis Hanibalas jai 
priartėjo prie pačių krikščionijoj 
vartų? - Tai būtų kietaširdis KaincĮ 
pasiteisinimas, kuri ciniškai pareiš 
kė: “Bene aš esu mano brolio sar
gas?” Prad. 4,9

Kupini būti tikrais mūsų Vieš
paties Jėzaus Kristaus mokintiniais 
ir Jo mokslo pasekėjais, mes nega
lime nesisieloti dėl tikėjimui žus- 
tančiųjų sesių ir brolių, kurių net
gi nemariosios sielos išganymas 
yta pavojuje. Žmogus nusideda ne 
tik vien piktą darydamas, bet ir ger 
apleisdamas, atseit - mūsų širdyse 
turi nuolat rusenti Dievo garbės 
ir artimo meilės skaidri ugnelė. 
Turime stengtis plėtoti mums priei
namu būdu Dievo karalystę ant že
mės, bei rūpestingai triūsti dėl 
mūsų artimo dvasinio gerbūvio. 
Tai reiškia - negalime atsisakyti 
pareigos būti apaštalais bent pačia 
siauriausia šio žodžio prasme.

Maldos Apaštalavimas, su ku
riuo čia norima supažindinti, kaip 
tik ir yra pati lengviausia apaštala
vimo forma, dargi labai naudingas 
ir nuopelningas užsimojimas pačiam 
sąjūdžio dalininkui. Čia patiekiami 
bent labai suglaustai Maldos Apaš
talavimo sąjungos įstatai-Vatikano 
II suvažiavimo dvasioje.

(Bu* daugiau'

XPOPTAS
(atkelta iš 7 psU

„Bevilčių“ jaunimo grupe iš Mel-į 
bourno, tad jiems atitenka Sporto 
Klubo širdingas ačiū su geriausiais 
linkėjimais ateičiai. Vakaro bėgyje 
pasirodė ir sporto klubo nariai, ge
rai žinomi, Stasė ir Julius Lipšiai 
ir gražią staigmeną padarė sportinio 
kas S. Karpuška. Loterijos laimė 
nusisypsojo E. Breneizeriui - lai-į 
mėjo tranziztorių radio, laimingą 
bilietą ištraukė sportininkė Estaitčį 
iš Melbourno „Kodu“ . Staliuką lai
mėjo stalas Nr. 13. Visiems, kurie 
prisidėjo prie loterijų, dėkojame; 
ypatingai tariam didelį ačiū staliuko 
produktų aukotojams: ponioms Sj 
Karpai avičienei, S. Lipšicnci, Ai 
Volodkicnei ir Vytui Breneizeriui. 
Šia proga pasinaudodami Vyties 
Valdyba dėkoja visiems kurie vie
naip ar kitaip prisidėjo prie sporte 
varžybų ir baliaus pasisekimo.

G.L.S.K. „Vytis“ ' 
Valdyba J

metą-
Z.

6
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KOVO KL3J3E

BERNIUKAI IKI 18 M. - MOORE

PARK 53 ; 28 (27:12)

Kovo jauniai šias rungtynes 
pradėjo labai gražiai ir priešininkai 
per visa, žaidimo laiką negalėjo tin
kamiau atsispirti mūsiškiams. Ypa
tingai gražius metimus darė M. Liu- 
binskas ir R. Gulbinas. Šių varžybų 
abu ratai jau pasibaigė ir mūsų jau
niai po žaidynių, stovi pirmoje vie
toje, kas duoda jiems labai daug 
vilčių finalines žaidynes atsiekti 
laimėjimus ir pabaigti šį jauniu 
'turnyrą, nugalėtojais. Taškai: M. 
Liubinskas 27? R. Gulbinas 20, V. 
■Rimkus 6, J. Šliogeris ir E. Karpa
vičius po 2, Z. Karbavskis, V. Kal- 
goyas, J. Kalgovas ir K. Jablons
kis - 0.

Vienas iš iškiliausių Kovo krepši
ninkų , dabartinis jaunių treneris P- 
Gustafson, vedęs krepšininkę S. 
Motiejūnaite jis labai aktyviai reiš
kiasi visoje Kovo veikloje.

; MERGAITES IKI 18 M.į ■ J A
SCARBOROUGH PARK 25:17

Pirmąjį puslaikį kovietės mer
gaitės buvo gana pasimetusios ir 
nedarė pastangų nuiminėti sviedinį 
nuo krepšių, kas joms ir atnešė 
pralaimėjimą. Antrajame puslaikyje 
mūsiškės susiėmė ir ypatingai di
delis koviškumas prie krepšių buvo 
iš>I. Kačiusytės ir R. Kasperaity- 
tės, kas įdavė gerą savimi pasiti
kėjimą ir visai komandai, atnešant 
gražų laimėjimą. Taškai: R. Ase- 
viciute 9, A. Kasperaitytė 8, I. Ka- 
čiusytė ir R. Kasperaitytė po 4, R. 
Laukaitytė, V. Laukaitytė, R. Eis- 
montaite ir L. Karpavičiūtė - 0.

***
”10 DIOŽllįJU AUSTRALIJOJE”

Taip pavadinta Amerikos 
didžiųjų, universitetų, iš Minnesota, 
Michigan, Illinois ir kitų valstijų, 
turinčiu virš 40,000 studentų, krep
šinio rinktinė šiuo metu vieši Aus
tralijoje. Jau antri metai kaip yra 
padarytas draugiškas susitarimas 
tarp Australijos Krepšinio S-gos ir 
Amerikos Universitetų bei Kolegijų 
krepšinio sąjungų, jog krepšinio 
išpopuliarinimui Australijoje,kas 
met bus keičiamasi treneriais ir 
paskiromis komandomis. Jau pirmoji 
Melbourno krepšininku, rinktinė ga
na sėkmingai gastroliavo Ameriko
je, kai dabar Australijoje vieši ši 
amerikonų rinktinė.

Su kiekvienais metais krepši
nis Australijo’je vis auga ir gerėja. 
Jeigu seniau pats krepšinis tebuvo 
tik vietinio pobūdžio, tai nuo 1956 
metu. Olimpijados, Australijos krep
šininkai 1960 metais dalyvavo Ro
mos olimpijadoje, 1964 metais - To
kijo ir 1968 m. Meksikos olimpija- 
dose ir Pasaulio Pirmenybėse,

Buvo 7-nios iš Amerikos (tarp 
jų ir Amerikos Lietuvių rinktinė, 
davusi kone pirmąjį didesni tarptau
tinį susjpažinimą) iš Izraelio, Ko
rėjos, Čekoslovakijos ir Filipinų. 
Pats sunkiausias dalykas rengiant 
tarptautines rungtynes yra dideli 
nuotoliai ir pinigai.

“10 Didžiųjų ” Amerikos uni
versitetų rinktinė yra sudaryta jau 
nuo 1895 metų ir turi paskirose spor
to šakose, kaip ir krepšinyje įsi
gyvenusias ir puikias sportines tra
dicijas ir mėgėjų sporte yra didžiule 
garbė ir pasididžiavimas sportinin
kui papulti į šį geriausių akademi
nio sporto dešimtuko skaičių, ku
rio sportiniai principai ir kokybė 
yra prašokanti be.;t kokią kitą spor 
tini vienetą,.

Visoje Amerikoje kasmet vyks
ta akademinės varžybos ir iš jų 
buvo išrinkta pereitais metais 78 
geriausi žaidėjai, vėliau “Didžiųjų 
10-ke” paliekant tik geriausius 
10—ti, kas iš karto nusako rinkti
nės pajėgumą.

Be N. Zelandijos vienų rung
tynių amerikiečiai Australijos pas
kiruose miestuose turės 15 rungty
nių. Iki šiol N.S.W. valstijoje jie 
žaidė trejas rungtynes visas laimė
dami gana lengvai šimtiniu rezulta
tu.

Paskutines savo žaidynes jie 
turėjo Sydnejuje, žaisdami prieš 
Sydnėjaus rinktinų. Jas amerikiečiai 
laimėjo 130:79.

Pats mažiausias amerikiečių 
rinktinės žaidėjas yra gynikas 
negras R. Howart, turintis 6’2“ aukš
čio, kaip pats didžiausias yra K. 
Kunhert - 6’11“. Visų kitų žaidėjų 
aukštis įeina į si vidurkį, kas pa
daro visa rinktinę tikrai didele ne 
tik savo pajėgumu, bet ir dydžio.

Sydnėjaus krepšininkai, kurių 
tarpe žaidė taip pat du aukštieji 
amerikiečiai studentai, šiuo metu 
gyveną Sydnejuje, neturėjo jokių 
galimybių bent dalimi prilygti Ame
rikos studentams. Jų žaidimas buvo 
tikrai ypatingai labai aukšto lygio 
tiek visų žaidėju, mėtymuose, svie
dinio nuiminėjime, pasuolėse, žai
dimo kombinacijose ir kondicijoje. 
Tiek mažasniųjų, tiek ir pačių did
žiųjų fizinė ištvermė buvo puiki ir 
per visas rungtynes matėsi didžiu- 
lis kovingumas, kovojimas už svie
dinį, greitis ir tiesiog įiepaparasti 
puikus mėtymai, tiek iš tolimų, tiek 
iš vidutiniu ir artimų padėčių.

Pirmą kartą, atrodo ir Aleksan
drijos krepšinio stadijonas buvo 
taip pripildytas žiūrovais, jog nega
lima buvo pries įėjimą jau gauti 
bilietų. Nors ir po praliamėjimo 
sydnejiškiai, o jų tarpe matėsi labai 
daug ir lietuvių, turėjo didelį malo
numą stebėti tokio aukšto lygio 
krepšinio rungtynes. AŠ tikrai ma
nau, kad iš šios amerikiečių studen
tų rinktinės ne vienas bus sayo kraš
to rinktines reprezentantas kitų 
metų olimpijadoje Munchene.

A.L.,
***

Ispanijoje 15 metų mergaite 
Paquite de Lama, kuri žaidžia fut
bolą už vieną Madrido komandą, buvo 
perkelta už 4000 pezetų į Barceloną. 
Jau ir moterys futbolininkės pradeda 
kainuoti nemažai pinigo.

MELBOURNAS

. VARPAS - W. FOOTSCRAY

(Bern, iki 16 m.) 42:36 (21:19)

Atvykus tik penkiems Varpo 
žaidėjams, komanda turėjo sunkiau
sias šio sezono rungtynes, prieš 
pirmaujančią komandą. Beveik iki 
rungtynių pabaigos skirtumas buvo 
tik poros taškų ir tik kelias minutes 
prieb galą varpiečiai atsiplėšė 6-šių 
taškų skirtumu ir jį. išlaikė iki rung
tynių galo. Po šių rungtynių jauniai 
turi daug vilties iškopti i šio turny
ro pirmąją vietą.

VARPAS - CHURCH

(Bern, iki 16 m.) 86:31 (54:7)

Prieš gana silpna priešininkų 
komandą mūsiškiai jau kelių minu
čių laikotarpyje veda 20:0. Antrame 
puslaikyje tempas sumažėjo, nes 
be pakaitų jauniai pristabdė puoli
mą, bet laimėjimas buvo neabejoti
nas. Taškai: R.. Leknius 22, P. 
Ozelis 6, R. Braniška 40, Smiaukevi- 
cius 15 ir Liubinas 3.

Žiūrovas.
***

FIZINĖS MANKŠTOS

N.S.W. Fizinio Auklėjimo Mo
kytojų Koledžio bebaigiantis stu
dentas Algis Čerkesas, krepšinio 
treniruočių metu vyru žaidėjams pra
veda ypatingai gerus ir reikšmingus 
fizinės mankštos pratimus ir jau po 
keturių darbo savaičių pas kai ku
riuos žaidėjus pastebimi aiškūs pa
žangos vaisiai, nes pirmąją savaitę 
jau po dviejų pratimų, Algis aikštė
je paliko pats vienas, kai visi kiti 
pavargo, ko dabar jau nėra.***

VARPAS - ALL STARS(MOT) 
24:20

Moterys žaidė visiškai pasi
metusios ir buvo viena iš tų dienų; 
ką darai niekas nesiseka, tačiau 
šiaip taip jos laimėjo: Taškai: L. 
Smilgevičiūtė 9, L. Pikelytė 4, L 
Kviecinskienė 0, E. Vyšniauskaitė 9 
ir A. Tamošiūnaitė 4.

VARPAS - AVENGERS(MOT) 
29:18

Nors pirmasis puslaikis ir bai
gėsi merginų nenaudai, tačiau antra 
jame jos susiėmė ir lengvai laimėjo 
prieš stipriausią turnyre komandą. 
Taškai: Ą. Tamošiūnaitė 10, B. 
Pikelytė ir L. Smilgevičiūte po 6, L 
Pikelytė 3, L Kviecinskienė ir E. 
Vyšniauskaitė po 2, K. Česnaitė 0.

VARPAS - MONTGUE (Merg. iki 
16 m.) 25:12

Pirmąsias žiemos sezono rung
tynes mergaitės pradėjo su gražia 
pergale ir, reikia tikėtis, kad ir 
ateityje sėkmė lydės jas. Taškai: 
R. Šidlauskaitė 9, A. Tamošiūnaitė 
8, E. Vyšniauskaitė 4, D. Mucenie- 
kaitė ir R. Statkutė po 2, K. Čes
naitė, J. Skimbirauskaitė, V. Dagy- 
tė ir B. Lekniūtė 0.

VARPAS - PORT BRIGHTON 
(Merg. iki 16 m.) 3 5:11

Lengvos rungtynės ir be vargo 
buvo varpiečių laimėtos: Taškai: 
R. Šidlauskaitė 12, V. Dagytė 8, A. 
Tamošiūnaitė ir E. Vyšniauskaitė 
po 4, K. Česnaitė 3, D. Mucenie- 
kaitė ir J. Skimbirauskaitė po 2, A. 
Lekniūtė 0.

VARPAS - TELSTORS
(Merg. iki 16 m.) 40:3 1

Pirmą puslaikį lengvai vedusios 
18:11, mergaitės gavo nemažai bau
dų ir iš aikštės išeina A. Tamošiū
naitė. Priešininkės rezultatą išly
gina ir rungtynės baigiasi lygiomis. 

Pirmasis pratęsimas vėl baigiasi 
lygiomis, kai antrajame pratęsime 
trys priešininkės išsifoluoja ir var- 
pietės atsiplėšia savo naudai. Pra
tęsimų metu E. Vyšniauskaitė aikš
tėje buvo tikrai vadovaujančioji 
savo komandai . žaidėja- Taškai: K. 
Česnaitė 12, E. Vyšniauskaitė 10, 
J. Skimbirauskaitė 7, A. Tamošiū
naitė ir V. Dagytė po 4, D. Mucinie- 
kaitė 1, R. Statkutė 0. Du taškai 
buvo gauta už priešininkių netvar
kingą uniformą.

VARPAS - W. FOOTSWAY 
(Mot.) 3 8:15

Aukštos ir aršios priešininkės 
visokiais būdais stengėsi atbauginti 
varpietes, tačiau tas jų nepaveikė ir 
jos lengvai laimėjo. Taškai: L. 
Smilgevičiūtė 12, B. Pikelytė 9, A. 
Tamošiūnaitė 5, K. Česnaitė ir L 
Kviecinskienė po 4, L. Pikelytė ir 
E. Vyšniauskaitė po 2.

VARPAS - PORT MELBOURNE 
(Mot) 21:19

Gal būt šaltas ir lietingas oras 
paveikė varpietes, kurios šiaip taip 
po stipraus priešininkių spaudimo 
įstengė laimėti rungtynes ir pasi
likti lentelės pirmoje vietoje. Taš
kai: L. Smilgevičiūtė 9, B. Pikely
tė ir K. Česnaitė po 4, A. Tamošiąi- 
naitė ir L. Pikelytė po 2, V. Kati
liūtė ir L Kviecinskienė 0.

VARPAS - CHURCH I
(Merg. iki 16 m.) 15:16

Pirmąjį puslaikį vedusios 12:7 
mūsų mergaites vėliau lydėjo nesėk
mė ir teko priešininkėms perleisti 
vieno taško , laimėjimą. Taškai: A. 
Tamošiūnaitė 6, E. Vyšniauskaitė 
5, V. Dagytė ir J. Skimbirauskaitė 
po 2.

VARPAS- STH. YARRA PRES.
(Mot) 23:20

Rungtynės pradėtos su didele 
persvara, tačiau trenerio perėjimas 
į naują sistemą, moterims ko tik 
neatnešė pralaimėjimo. Taškai: 
A. Tamošiūnaitė ir K. Česnaitė po 
6, L Kviecinskienė 4, L. Smilgevi
čiūtė , B. ir L. Pikelytės po 2 ir V. 
Katiliūtė 1. ***

SPORTAS GEELONGE

29 to. Gegužės viešėjosi Estų 
Sporto Klubas iš Melbourne „Kodu“ 
draugiškom rungtynėm.

Moterų Krepšinis, kurias Vyties 
komanda laimėjo 3 3 - 23 rezultatu, 
už Vytį ir taškus pelnė sekančiai: 
M. Savickaitė 15, A. Jančiauskaitė 
6, R- Deckytė 4, L. Shrederytė 4, 
A. Bungardaitė 2, O. Simaitytė 2, 
A. Mačiulytė, J. Mikolaitytė, D. Ma- 
nikauskaitė ir B. Gailiūtė.

Vyrų Krepšinis. Rezultatas 
60 - 38 Vyties naudai, laimėjimas 
užtikrintas antrame puslaikyje, kur 
K. Obeliūnas su V. Brazdžioniu pa
rodė puikų žaidmą. Už komandą 
žaidė ir taškus pelnė: K. Obeliūnas 
17, V. Brazdžionis 16, V. Obeliūnas 
12, V. Čerakavičius 4, G. Brazdžio
nis 2, G. Kymantas 2, A. Jakubaus
kas 2, S. Karpuška 2, R. Firinaus- 
kas 3, P- Jakaitis ir R. Gvildys.

Moterų Tinklinis - Vyties Mo
terys laimėjo be didelio vargo 
15 - 11 ir 15 - 7.

Vyrų Tinklinis. Buvo žaidžiama 
iš penkių setų. Po įdomios kovos 
Vytis laimėjo pirmą setą 15 - 0. 
pralošė antrą 12 - 15, laimėjo tre
čią 15 - 17, pralošė ketvirtą 13 - 15 
ir laimėjo penktą 15 - 3.

Po rungtynių vyko kavutė vi
siems sportininkams. Vyties \ aldy- 
ba taria nuoširdų ačiū visoms spor
tininkėms ir jų mamytėms už maisto 
lėkštes.

Ta pati vakarą įvyko pirmas 
Vyties Balius. Balius, kuriame da
lyvavo virš 200 žmonių, visapusiš
kai pasisekė. Programą puikiai iš
pildė p-lė Rita Tamošiūnaitė su 
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Pranešimai
SKELBIMAS

Liepos 18 d., sekmadienį, tuoj 
po lietuviškų pamaldų Lidcombės 
klubo patalpose šaukiama „Aušros“ 
tunto sueiga.

Visi skautai atvyksta unifor
muoti. Taip pat kviečiami ir visi 
skautų te'vai. Reikalas yra svarbus 
pasitarti dėl tolimesnes tunto veik
los ir susitvarkimo.

Tuntininkas
***

PADĖKA

Visiems prisidėjusiems prie 
„Aušros“ ' tunto Kaukių baliaus pa
rengimo skautiškas ačiū.

Tuntininkas

SLMSG D-ja rūpinasi suda
ryti jauną moterų ratelį, kuris ga
lėtu pagelbėti D-jos Valdybai. Sis 
ratelis ne bus atskira organizaci
ja ar komitetas, o tik pagelbinis 
vienetas, kuris reikalui esant ateis 
Valdybai į pagalbą ruošiant parengi-

DAINOS SAMBŪRIO ALUTIS

ATŠAUKIAMAS

Mūsų’ Pastogėje praetame nu
meryje buvo paskelbta kad liepos 
17 d. Melbourne įvyks Dainos sam
būrio alutis del susidėjusiu aplin
kybių minimas alutis neįvyks.

Valdyba
***

NAUJA VALDY3A

Naujai išrinktoji ALB Brisba- 
nės apylinkės valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: valdybos 
pirmininkas - V. Lorencas, vice 
pirm. J. Bernotas, sekretore - Virg. 
Mališauskienė, kasininkas - P. Za- 
bukas, valdybos narė parengimų 
reikalams - V. Zabukaite.

K.S.
***

JONINĖS MELBOURNE

Melbuorno Lietuvių Socialinės 
Globos Moterų Draugija, vadovau
jama p. Emilijos Seikienės , š.m.

mus ar kuriuos kitus darbus.
Š.m. liepos 18., sekmadieni, 1 

vai. p.p. Lidcombės lietuvių namuose 
yra šaukiamas pasitarimas šio rate
lio įsteigimo reikalu.

Prašome visas ponias ir pane
les gausiai dalyvauti susirinkime. 
Norint gauti daugiau informacijų 
prašome kreiptis pas organizatore 
p. Ireną Dudaitiene tel. 727-9191.

Valdyba
***

METINIS SLMSG D-JOS

SUSIRINKIMAS

S.m. birželio 27 d., Lidcombe 
Lietuvių Klube Įvyko metinis 
SLMSG D-jos susirinkimas. Pirminin
kaujant p. T. Reisgienei ir sekreto
riaujant p. O. Grudzinskienei, gau
sus būrys narių iškaišė pereitų 
metų valdybos pranešimus apie Drau
gijos veiklą. P. O. Baužienė padarė 
pranešimą apie valdybos atliktus 
darbus (apie tai bus plačiau M.P.) 
p. Daukiene papasakojo apie patikė
tinių darbus bei Sodybos statybą. 
P,. Kapočienė patiekė iždo apyskaitą, 
o p. Gasiunienė painformavo apie li
gonių lankymo reikalus. Revizijos 
komisija, kurios aktą perskaitė p. 
Adomenienė, rado kad visi reikalai - 
finansai bei knygos tvarkomi pavyz
dingai.

Naujai išrinktoji valdyba pasi
skirstė pareigoms: pirmininkė p. 
Baužienė (8 Lambert Rd., Bardwell 
Park, tel. 59-2608), vice-pirminin- 
ke p. Daukiene, sekretorė p. Maura- 
gtene (82 Victor Ave., Panania tel. 
77-6707), iždininkė p. Jarembaus- 
kienė, nare ūkio reikalams p. Ado
menienė, narė ligonių reikalams p. 
Gasiunienė, nare ypatingiems reika
lams p. Migevičienė. Į Revizijos 
Komisiją išrinktos: p.M. Reisgie- 
ne, p. Vingilienė ir Grudzinkienė. 
O. Baužienei pasiūlius ir susirinki
mui pritariant, nutarta sudaryti jau
nesnių ponių pagalbinį rateli, ku
ris padėtu valdybai. Paprašyta p. 
Dudaitienė būti šio ratelio organi
zatore.

Pažvelgus į pereitų metų veik
lą reikia tik pasidžiaugti. Valdyba, 
narėms padedant, išvystė stiprią 
veiklą. Linkėtina, kad ir 1971 metai 
būtų taip pat sėkmingi. Valdybai 
pagalbon turėtų ateiti netik Draugi
jos narės, bet ir visi Sydnejaus 
lietuviai. ***

birželio mėn. 19 d. suruošė Lietuvių 
Namuose Joninių vakarą. Tautiečiai 
prisimindami senus Tėviškėje pra
leistus Joninių vakarus ir čia atsi
lankė tikrai gausiai - apie 170 as
menų. Ir kas malonu, kad visi atsi- 
lankusieji buvo šventiškai pasipuo
šę, o ir vakaro rengėjos suteikė ma
lonią nuotaiką.

Draugijos pirmininkė p. E. Sei- 
kienė pasveikino Jonus ir Jones var
dadienio proga ir priminė gražias 
tradicijas, kuriomis Joninės buvo 
švenčiamos Tėvynėje, daugiausia 
piliakalniuose, gojuose ar šiaip 
gražesnėse vietose, uždegant lau
žus ir ieškant pra-žydusio paparčio 
žiedo - laimės nešėjo. Varduvinin
kams buvo padainuota „Ilgiausių 
metų“...

Draugijos ponios patiekė neį
prastai paruoštą šaltą ir šiltą mais
tą , kurio pasirinkimas buvo įvairus.

Orkestrui grojant sukosi suk
nios, smokingai, frakai... (deja, 
paskutiniųjų nebuvo)

Vietoje paparčio žiedo čia vei
kė, gausingas įvariais laimikiais, 
laimės šulinys, kuris bamatant 
Jonių, Jonų bei draugų buvo išsem
tas iki pat dugno.

Pasirodė, kad Jonių ir Jonų 
gana gausaus būrio besama - 22, 
vietinių ir atvykusių iš toliau, kaip 
p. Jonas Birieta su ponia iš Beech- 
worth’o. Varduvininkai apdovanoti

— Daug tokių, kurie galėtų 
valdyti minias, jeigu mokėtų su
valdyti liežuvį. — G. Prentice
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PERKI AUTOMOBILJ, BALDUS, SKALBIMO MAŠINĄ, ŠALDY
TUVĄ AR KITUS REIKMENIS!

Labai pasiįamausi finansiniai Bendruomenės laikraščiui „Mūsų 
Pastogei“ jei firmos ar krautuvės vedėjui pasiūlysi^kad jie pa
talpintų nors vieną skelbimą „Mūsų Pastogėje“ siūlydami savo 
prekes; jie tuo pritrauks daugiau pirkėjų iš lietuvių. Firmai 
ar krautuvei tai būtų nedidelės išlaidos,o Bendruomenės laikraš
čiui didelė finansinė parama.
Tektų priminti kad „Mūsų Pastogės“ seklbimų. kainos yra že
miausios Australijoje: Dėl smulkesnių infonnacijų šiuo reikalu 
rašyti: „Mūšų Pastogė“ Bo 4558, G.P.O. Sydney, N.S.ff. 2001 
arba skambinti telefonu 649 - 9 0 62.

M.P. Administracija.

MELBOURNO 
LIETUVIŲ VYRŲ OKTETO

KONCERTAS
7 vai. vak., Šeštadienį, 17-tą Liepos, 1971 

Canberros Lietuvių Klube

Įėjimas $1.00

vainikais buvo iškviesti Jonų iš
kilmingam valsui. Žinoma, prie jų 
tuojau prisijungė valso sukurin ir 
kiti svečai. Linksmintasi net vidur
nakčiui persiritus.

Vakaras buvo tikrai malonus. 
Ačių rengėjoms! įGa

KIEK SUŽINOJAU!
„ Jaunas architektas Vytautas 
Švedas suprojektavo didžiausi 
Australijoje licenzuotam klubui 
pastatą. Tas pastatas bus 11 aukštu 
ir turės grindų ploti virš 6 akrų, jo 
pastatymas kainuos virš 6 milijonų 
dolerių.

Architektas Vytautas Švedas 
dirba privačioje arhitektų 

Geros sėkmėsCanberroje. 
Vytautai.

firmoje 
tau,

***
Dailininkas Leonas Urbonas 

iš Amerikos į Australiją.
Lauk-
Ame-

grizo
Sveikiname sveiką sugrįžusį.
Sime Įspūdžių iš kelionių po 
rika aprašymo M. Pastogėje.

***

Raimonda Jurgelionytė 
Valdžios stipendiją, kuri jai 
užbaigti šiemt mokslus Technologi
jos Institute. Raimonda mokinasi 
butu dekoravimo.

MURRAY’S H.F. STORES
646 GEORGE STREET. SYDNEY - TEL: 26 - 1768

gavo 
padės

Informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius 
į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR 
kaip ir anksčiau nustatytomis sąlygomis.

Mes taip pat persiunčiame p i n i g u s prekėms pirkti „Sovietų 
Rusijoje pasrinktinai“ arba „Sovietimėms prekėms“. Smulkesnę 
informacija duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų 
įstaigoje.

GALVENA1S BIROJS SIDNEYA ( HEAD OFFICE SYDNEY)

REGISTERED AGENTS:
S.YDNĘY N.S.W.
CABRAMATTA: MURRAY’S ILF. STORES 143 Cabramatta Road, 

CABRAMATTA Tel: 728 - 7078
BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES 5 Kitcchncr Parade

BANKSTOWN Tel: 709 - 8089
PARRAMATTA: MURRAY’S ILF. STORES 293 Church Street, 

PARRAMATTA Tel: 635 - 9728
Newcastle n^^y,.
WICKHAM: MURRAY’S ILF. STORES 93 Norhtumberland Street, 

WICKHAM NEWCASTLE Tel: 61 - 3180
NEWCASTLE: MURRAY’S ILF. STORES 557 Hunter Street, 

NEWCASTLE Tel: 2 - 3596
MELBOURNE. VIC. MURRAY’S ILF. STORES

C/- CONTAL CO.
(Corner) Mutual Arcade, 266 Flinders Street,

MELBOURNE Tel: 63 - 7895 '

1.8 PRINTED

Australijos Lietuviu Studentų 
Sąjungos Adelaidės skyriaus val
dyba sudaro: Petras Kanas (pirminin
kas - iždininkas), Jūratė Grigonytė 
(sekretorė) ir Rūta Samulytė —(sekretorė) ir 
Apponyi.

***
gaminamas projek- 
ypatingo greitumo

Vokietijoje 
tas pastatyti 
lėktuvą, kuris visą kelionę per At
lantą galėtų atlikti tik per 20 minu
čių. Prie šių lėktuvų gamybos pri
sideda tarptautinė aviacijos orga
nizacija kurioje dalyvauja ir Ameri
ka. Negirdėtas šių lėktuvų greitis 
pakeis kelionės sąlygas. Apie da
bartinius patogumus lėktuvuose jau 
negalima kalbėti. Keleviai turės 
gulėti pritvirtinti diržais prie savo 
guolių. Dar pažymima, jog keleivių 
ir prekių gabenimas šiais- naujais 
lėktuvais bus nepalyginamai piges
nis negu dabar.

* **
JAV Kongreso, Atst. Rūmą na

rys John. M. Ashbrook, iš Ohio vals
tijos, š.m. balandžio 22 d. Atst. 
Rūmuose pasiūlė Rezoliucija 399, 
kuria siūloma Rūmuose sudaryti ko
misija ištirti JAV įstaigų įvykdytą 
karo belaisviu bei civiliniu asmenų 
prievartinę repatriaciją į Sovietu 
Sąjunga, antrojo pasaulinio karo me
tu ir jam pasibaigus. Rezoliucijos 
projektas perduotas A. Rūmų taisyk
lių (rules) komitetui.

Hits A Patted
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

”0UR MAVEN"
Australijos Lietuviu Bendruomenės 

laikraštis
LEIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba 

adresas: Box 130 P'°' Rundel St' 
Adelaide.

Leidėjo ir „M.P.“ Administracijos 
adresas: Box 4558 G.P..O.

SYDNEY. N.S.W.2001.
REDAGUOJA REDAKCINĖ KOLEGIJA
E. ir 1. Jonaičiai, A. Laukaitis,
ir P. Pullincn.
Atsakomasis redk. A. Mauragis,
Redakcijos adresas: 82 Victor Avė., 

Picnic Point N.S.W. 2213
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