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PABALTIEČIŲ PIRMININKU 
KONFERECIJA

Amerika išdalino pasauliui
Š.m. liepos mėn. 3 d. Melbour

ne Įvyko pabaltiečių bendruomenių 
Australijoj pirmininkų konferencija.

Pabaltiečių tarpusavio bendra
darbiavimas vyko jau nuo seniau, 
bet daugiausiai buvo riboj amas i ma
žesniu mastu, vietinėse apylinkėse, 
Tik 1965 m. , laimingu sutapimu, 
visi trys pabaltiečių pirmininkai 
rezidavo Sydney’jui, buvo sukviesta 
pirmoji pirmininkų konferencija ap
tarti principiniams reikalams.

1967 m. įvyko antroji konferen
cija. Tuo laiku latvių ir estų pir
mininkai rezidavo Adelaidėje, o lie
tuvių pirmininką a.a. p. Narušį at
stovavo jo Įgalioti asmenys. Čia ir 
buvo padėta stipresni Pabaltijos tau
tinių bendruomenių Australijoj ben
dravimo pagrindai, Įsteigta Baltų 
Taryba. Kaip pirmas konkretus 
bendravimo žingsnis, 1968m. Ade
laidėje buvo sukviesta pirmoji Bal
tų Konvencija, kurios metu buvo 
apsvarstyta visa eile kultūrinio, 
politinio ir asmeninio bendravimo 
principų.

Nuo to laiko praėjus jau 3 me
tams ir visų trijų tautybių vadovau
jantiems asmenimis pasikeitus, bu
vo jaučiamas reikalingumas užmegs- 
ti asmenines pažintis, atnaujinti 
nusistatymus ir patvirtinti pagrin
dinius pabaltieji tarpusavio ben
dravimo principus.

6.Užgirti Amerikos ir Kanados 
pabaltiečių pastangas, siekiant 
tarpusavio bendradarbiavimo viso 
pasaulio pagrindais. Kartu pastebė
ta, kad Australijos pabaltiečiai pir
mieji pradėjo konkrečius žingsnius 
šioje srityje.
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Amerika išdalino dolerių pasau
lio tautoms po H pasaulinio ka
ro? Visokia forma; pašalpom, 
labai palankiom paskalom ir dar

Taip, lietuvių iniciatyva buvo 
sukviesti lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenių pirmininkai į Melbour- 
ną. Kadangi šį kartą, pirmininkai 
yra išsisklaidę po tris Australijos 
miestus, tai Melbournas, kaip natū
ralūs geografinis centras, buvo pa
rinktas konferencijai.

Posėdžiai vyko dviem dalimis: 
11 vai. ryto estų pirmininkas p. 
Parendi, lydimas savo patarėjo p. 
Ots, latvių pirmininkas p. V. Eglite 
su p. J. Riteniu ir lietuvių pirminin
kas p. V. Neverauskas su Krašto 
Valdybos patarėju p. J. Lapsiu ir 
ALB Melbourno apylinkės pirminin
ku p. G. Žemkalniu, susitiko p. 
Eglite bute.

Draugiškoje atmosferoje buvo 
praleista virš 4 vai., diskutuojant 
Įvairius pabaltiečių bendravimo klau
simus ir būdus. Pasikeitus nuomo
nėmis ir išklausius vienas kito, 
buvo prieita šių išvadų:

1. Baltų Tarybos statutas inter
pretuojamas taip, kad visų trijų 
tautybių pirmininkai sudaro Fede-

- ralinę Baltų Tarybą. Jie gali veikti 
per savo Įgaliotus asmenis.

2. Užtvirtinamas ir pareiškia
mas reikalingumas tarpusavio ben
dradarbiavimo ir būtinumas bendra
darbiauti visose srityse: politikoje, 
kultūriniuose santykiuose, sporte 
ir t.t.

3. Užtvirtinamas ir pareiškiamas 
reikalingumas mūsų tautų laisvini
mo reikaluose veikti ir kalbėti visų 
trijų tautybių vardu.

4. Pabrėžiama reikalingumas pa
laikyti nuolatini kontaktą ir draugiš
kus santykius su kitomis pavergto
mis Europos tautomis: lenkais, 
čekoslovakais, vengrais, bulgarais, 
ukrainiečiais ir t.t.

5. Dėti visas pastangas, drauge 
su kitomis pavergtomis tautomis, 
pasipriešinti numatomam Raudono
sios Armijos choro atvykimui i Aus
traliją.

Pabaltiečių Bendruomenių Pirmininkų Konferencija. Sėdi is kairės i 
dešinę: ALB Krašto Valdybos p-kas V. Neverauskas, Latvių Federa
cijos Australijoje p-kas V. Eglite, Estų Bendruomenės p-kas p. Perendi. 
Stovi iš kūrės į dešinę - p. J. Lapšys, p. J. Rūtenis, p. M. Ots ir p. 
G. Žemkalnis.

. doleriu
kitaip per 25 metus davė 138 
bilijonus doolerių. Daugiausia 
-gavo (bilijonais) Britanija — 
9.6, toliau Prancūzija — 9.4, In
dija — 8.2, Korėja 7.8, Italija 
6.0, Turkija 5.6, Vietnamas (ne
skaitant karo išlaidų) — 5.8, T. 
Kinija 5.1, V. Vokietija 5.0, Ja
ponija 4.1, Graikija 3.8, Brazi
lija 3.7, Pakistanas 3.7, Jugos
lavija 2.8, Olandija 2.4, Iranas 
2.3, Ispanija 2.2, Belgija 2.0, 
virš vieno bilijono doL gavo Iz
raelis, Čilė, Costa Rica, Meksika, 
Indonezija, Tailandas, Austrija, 
Norvegija. Veik visas pasaulis 
gavo mažesnėm sumom, net So
vietų Sąjunga gavo 186 milijo
nus, Lenkija 577 mil., Švedija, 
kuriai tikrai nereikia, jokiam 
kare nedalyvavo, ir globoja A- 
merikos dezertyrus — 188 mil., 
Kuba (prieš Castro atėjimą) — 
52 mil., R. Vokietija —- 800 tūks 
tančių dol.

Nežiūrint viso to, tie patys 
nedėkingi gavėjai Šaukia, kad 
Amerika juos išnaudoja, čiulpia 
pinigus ir dar kitokiais bjau
riais vardais vadina.

Pilnas Baltu Tarybos posėdis 
Įvyko 4 vai. p.p. Lietuvių Namuose. 
Posėdžiui pirmininkavo p. V. Eg
lite, kaip šiuo metu Melbourne esan
čios Federacinės Baltų Tarybos 
pirmininkas.

Federalinę Baltų Tarybą su
daro: visų trijų tautybių pirmininkai 
ir du atstovai iš kiekvienos tauty
bės. Vietoje nesantis pirmininkas 
yra atstovaujamas asmeniškai jo 
skiriamo delegato. Tarybai pirminin
kauja viena iš pabaltiečių pirmininkų 
rotacine tvarka. Federalinės Tary
bos būstine yra ten, kur gyvena pir
mininkaujantis asmuo. Šiais 1971 m. 
pirmininkauti tenka latviams. Ka
dangi jų federacijos pirmininkas 
gyvena Melbourne, tai ir būstinė 
tapo nukelta ten.

Lietuvių atstovai šiemet Tary
boje yra: ALB Melbourno apylinkės 
pirmininkas p. G. Žemkalnis - kaip 
asmeniškas Krašto Valdybos pirmi
ninko atstovas ir du nariai: p. V. 
Alekna ir p. J. Meiliūnas. Šiame 
posėdyje iš lietuvių dar dalyvavo 
p.p. Neverauskas, V. Baltutis ir 
J. Lapšys.

Pilnaties posėdyje buvo svars
tyti ir aptarti šie klausimai:

1. Federalinės Baltų Tarybos 
būstinė paliekama Melbourne ir 
1972 metams.. Ą pslp-)

UŽ BALTUOS TAUTU LAISVĘ

„Daily News“, milijoninio ti
ražo dienraštis New Yorke, birželio 
16 d. paskyrė vedamąjį, paminėjęs 
tris įvykius: 31-ją Baltijos kraštų 
okupaciją, deportacijų sukaktis ir 
priminęs artėjančią Pavergtų Tautų 
Savaitę JAV-se, Dienraščio straipsny 
„Kruvina sukaktis“ (su trijų Balti
jos valstybių žemėlapiu) nurodyta, 
kad prieš 31 metus Sovietų Rusija 
buvo okupavusi tris šaunias, senas 
(grand old) Baltijos valstybes, į- 
vykdžiusi, sovietams prižiūrint, 
„rinkimus“, tuos kraštus įjungusi į 
sovietų imperijos ribas, šimtus tūks
tančių Baltijos kraštų gyventojų išga 
benusi į ašigalio ar Sibiro sritis. 
Esą , raudonoji okupacija trijuose 
kraštuose visą laiką būdinga tero
ro apraiškomis.

Dienraštis vedamajame toliau 
pažymi: „Su liūdesio ir drauge su 
pasitenkinimo jausmais sveikiname 
įvairias baltų organizacijas JAV-se, 
vedančias iš tolo kovą už Baltijos 
valstybių išlaisvinimą“; Laikraščio 
nuomone, šioji laisvinimo byla esan
ti nemažiau vertinga, kaip ir Ame
rikos žydų reiškiamos pastangos.

Straipsnis baigiams žodžiais:

„JAV netrukus paminės Pavergtųjų 
Tautų Savaitę. Ar nevertėtų, šiais 
metais, paspartinti Baltųjų Rūmų 
pastangas, ta proga ryškiai pasmer
kiant Kremliaus despotiją ir imperia
lizmą? Bent tokios laikysenos patys 
šaukiasi Brežnevas, Kosyginas, Greč 
ko ir jų draugai - banditai, vagys 
bei žudikai“.

Dienraščiui šį vedamąjį paskel* 
bus, Vlikas ir įvairios lietuvių orga
nizacijos bei paskiri lietuviai pa
siuntė „Daily News“ redakcijai (220 
E. 42 St.) padėkos laiškus. Birželio 
20 d. dienraštis įdėjo Viktorijos 
Čečetienės laišką. Autorė padėko
jusi dienraščiui, pažymėjo: „Esu 
lietuvė ir tvirtai tikiu žlugsiant 
komunistų imperijai , panašiai griu
vus carų imperijai bei 1000-čiui 
ReicĮiui. Mano tautiečiai deda visas 
galimas pastangas paskubinti lais
vės valandai Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Jūsų nesvyruojanti prieš- 
komunistinė laikysena mums ypa
tingai daug reiškia“.

ELTA

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAMS
nuo Bražinskų

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam visiems LIETUVIAMS kurie mūsų, sunkią padėtį 

užjaučia ir padeda mums moraliai ir materialiai. UŽ tai mes labai labai dėkingi. 
Siunčiam nuoširdų Lietuvišką AČIŪ, AČIŪ.

Pranas Bražinskas
1971 m. birželio 24 d.

Gegužės mėn. pabaigoje, Vilniu
je baigė darbus visos Sovietų Sąjun
gos lelijų augintojų pasitarimas. Lat
viai, pasirodo, lelijas augina spar
čiau, įmantriau už kitus. Negalėta 
apsieiti be amerikeičio, lelijų spe
cialisto -pasitarimo dalyviai išklau
sė atsiųsta į Vilnių JAV gėlininkys
tės generalinio konsultanto, John de 
Grafo pranešimą ir peržiūrėjo jo pa
gamintą spalvuotą filmą apie lelijų 
auginimą.Algirdas Bražinskas
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KUR STOVI JAUNIMAS?

Keli metai atgal daug akademinio 
jaunimo negalėjo baigti mokslą, ne 
vienas universitetas buvo uždarytas 
dėl nuolatinių riaušių, demonstraci
jų ir kitokių neramumų. Šiandien tas 
klausimas jau stovi kitaip. Tiesa 
dar demonstracijų nestokojama, bet 
tai daugiausiai yra nukreiptos prieš 
Vietnamo karą ir prieš rasizimą. Tas 
karas demoralizuoja visus: iš vienos 
pusės jis vedamas prieš komunizmą., 
prieš agresiją, o iš kitos pusės tų 
pačių valstybių tas pats komuniz
mas palaikomas, su juo kalbamasi 
ir jam padedama. Jaunimas kuris 
yra visados pilnas idealizmo to 
suprasti negali ir jis reiškia savo 
protestą demonstracijomis prieš 
hipokritišką santvarką.

Arba vėl, juk ne jaunimas kal
tas, kad religinis ir tautinis auklėji
mas yra apleistas mūsų visuomenė
je, šeimose, mokyklose, valstybėje. 
Del to kalt.ės reikėtų ieškoti pra
eityje, gal senelių ir prosenelių 
planuose ir mintyse.

Jaunimas kaip toks jis yra vi
sados geras, jis yra visados pilnas 
kilnių idėjų, sumanymų ir darbų. 
Kadangi triukšmingoji mažuma pasi
rodo viešumoje, kurią mes matome 
laikraščių puslapiuose ir TV ekra
nuose, tai rodosi mums, kad visas 
jaunimas toks, tinka tik triukšmauti. 
Ir mes del tos mažumos esame linkę 
smerkti visus.

Neseniai JAV viešosios nuomo
nės tyrimo institutas (Louis Harris 
and Associates poll) paskelbė įdo
mius duomenis. Sis institutas tyri
nėjo jaunimo tarp 15 - 21 m. amžiaus 
nuotaikas, viso 26 milijono žmonių. 
Ir r.ado:-Į klausimą, ar jus pritaria
te savo tėvų idealams, 73% atsako 
“taip”. Į. klausimą, ar jums religija 
yra svarbi,77% aukšt. mokyklų moki-- 
nių ir 56% universitetų studentu at
sako “taip”. Į klausimą, ar laikote 
svarbiu dalyku mergaitės nekaltybės 
išlaikymą ligi vestuvių, 52% atsako 
“taip” ir 38% atsako “ne”. I klau
simą, ar vedęs vyras turi laikytis 
ištikimybes žmonai ir žmona vyrui 
97% atsako “taip”

Šie duomenys rodo, kad dauguma 
jaunuolių galvoja sveikai ir kad kal
bos apie dideli generacijų skirtumą 
yra perdėtos.

Stebint iš arčiau mūsų jaunimą 
tenka pasidžiaugti jo darbštumu ir 
sumanumu, ypač mokslo srityje.

Būtų labai gerai kad panašią 
statistiką turėtume ir .mes 
savo jaunimo, žinotume kur stovime.

ŠEIMOS ŠVENTEJĖ

Zita Prašmutaitė Foto N. Butkūnas 
***

SUJUDIMAS GELBĖTI DOLERIUI
Kraštutinės priemonės ir Bretton Woods palikimas

Čia persi sp audria
me iš “Draugo” Gedimino 
Galvos straipsni nušvie
čianti JAV dolerio krize.

R ,pd ‘
Per pastarąjį dešimtmetį 1961 

— 1970 m. tik karinės išlaidos 
paliko 32 bil. dolerių nepriteklių 
mokėjimo balanse. JAV mokėji
mo balanso dažnas nesuvedimas 
ir per šių metų pirmą ketvirtį 
5,5 bil. dolerių nepriteklius ro
do vyriausybės permažą rūpes
tingumą.

Washingitonas, sulaukęs smū
gio, griebėsi nepaprastų priemo
nių doleriui tvarkyti. Taip buvo 
1967 - 68 m., ne kitaip dedasi 
ir šiuo metu. Abiem atvejais už

RUOŠKIMĖS SPAUDOS BALIUI

Kuris įvyks 18 rugsėjo Lidcombės Ukrainiečių Salėje.
***

simota dalinėmis priemonėmis 
pašalinti dolerio negalavimo prie
žastis užsienyje.

Mokėjimo balansas rodo tik 
krašto santykiavimo išdavas su 
užsieniti. Jis nepasako, kurios 
priežastys sukėlė jo raidą. Prie
žasčių reikia ieškoti krašto ūkio 
politikoje, kurioje esama nenuo
seklumų ir netikrumo.

Kas sukėlė netikrumą krašte? 
Nepajėgumas apvaldyti infliaci
jos, struktūrinis pakitimas kraš 
to ūkyje, nedarbas, Vietnamo 
karas ir valstybinio biudžet o ne
suvedimas.

Atkirtis Europai
Po dolerio sukrėtimo Europo

je prasidėjo aštrokas pokalbis 
ir savybės pakaltinimas tarp a- 
merikiečių ir europiečių. Ame
rikiečiai ėmė kaltinti europie
čius, kad jie nenori imtis atitin
kamos naštos savo žemynui gin
ti, o europiečiai priminė, kad 
doleris jau ne pirmą kartą su
krėtė Europos ūkį, ir kaltino 
vyriausybę, kad ji nesiėmė prie
monių dolerio pusiausvyrai pa
laikyti.

Senato apklausinėjime išryš
kėjo, kad Europa nenorinti ne 
tik dolerių, bet ir JAV prekių. 
Taryba tarptautinei ūkio politi
kai tvarkyti pakartotinai skati
no vyriausybę varžyti dolerių iš
vežimą į Europą, šiam tikslui 
siūlė mažinti JAV karines ir net 
turistų išlaidas Europoje.

Prasidėjo ieškojimas priemo
nių atkirsti vakarų Europai. Il
linois senatorius C. H. Percy

Šiom dienom teko dalyvauti vie
nos pavyzdingos šeimos kuklioje 
šeimyninėje šventeje. Tegu bus 
leista kilusiomis mintimis pasida
linti su skaitytojais.

Šios šeimos tėvas Karolis Praš- 
mutas savo aktyvumu lietuviškame 
gyvenime visiems melbourniškiams 
gerai žinomas. Ypač daug sielos 
ir darbo jis yra įdėje.s kūriant lietu
vių namus, nedaug konkurentų at
rastume jam nario mokesčio ir aukų 
namams rinkime, o taip pat fizinio 
darbo valandomis, išdirbtomis remon
tuojant ir pertvarkant mūsų bendruo
sius namus. Kaikam jis yra įkyrė
jęs savo charakteringomis mintimis 
ir jų siūlymu, tačiau, manau, kiek
vienas sutiks, kad pagirtinas yra jo 
atvirumas, teisumas ir drąsa. Jis 
nekalba užkulisinėmis mintimis - ką 
galvoja, tą ir sako. O jo šeimos na

GET) ĮMINĄS GALVA 
skatino vyriausybę reikalauti, 
kad europiečiai padengtų ame
rikiečių karių išlaidas Europo
je.

Sen. Mike Mansfieldas pasiū
lė pusę amerikiečių karių, t. y. 
150,000 vyrų, atšaukti iš Euro
pos. JAV užsienio politikai savi
žudiškas siūlymas buvo senate 
atmestas.

Dar toliau užsimojo iždo sek
retorius J. B. Connally, pasiūlęs 
atšaukti šeštąjį karo laivyną iš 
Viduržemio jūros. Connally, ne
šąs didžiausią atsakomybę už 
dolerio sukrėtimą, neieško ūki
nių priemonių klausimui išspręs- EaMSBQSBSBraanaBaBHsaBBasaBaKaBasannGaaaHHaaKana 

ti, dolerio pasitikėjimui sutvir
tinti, bet, degdamas pagieža Eu
ropai, siūlo imtis karinės takti
kos, kuri pažeistų ir JAV sau
gumą.

Siūlymai rodo, kad ne tik se
natoriai, bet ir sekretorius iždo 
reikalams neteko pusiausvyros.

Bretton Woods susitarimas

Dar karo metu, 1943 m., an
glų ekonomistas J. M. Keynes 
svarstė tarptautinį atsiskaitymą 
ir būsimą valiutų santykiavimą. 
Jis siūlė įvesti vedinamą “ban
cor” būdą tarptautiniam atsi
skaitymui. Jo siūlymui pasiprie
šino amerikietis J. White, ku
ris vėliau buvo įveltas į šnipinė
jimą Rusijos naudai.

1944 m. liepos mėn. amerikie
tiškoj vasarvietėj Bretton Wo
ods buvo sutarta įkurti Tarp
tautinį valiutos fondą valiutų 
kursui palaikyti. Vakariečiai nu
sistatė tarptautiniam atsiskai
tymui naudoti auksą ir dolerį. 
Bretton Woods susitarimo 32 
str. minimi du stulpai — auksas 
ir doleris tarptautiniam valiutų 
santykiavimui išlaikyti pasirodė 
esą netvirti. Nuo 1950 m. JAV 
nesuvedė mokėjimo balanso. 
Fort Knoxe laikomo aukso iš
tekliai ėmė tirpti. Kuriam me
tui praslinkus išryškėjo, kad JA 
Valstybės negali svetur pate
kusių dolerių iškeisti į auksą. 
Tarptautinė aukso gamyba ne
patenkino poreikių tarptauti
niam ūkiniam santykiavimui 
tvarkyti. Aukso pritrūko. Jo kai

mai - tikras lietuviškumo židinys.
Prašmuto dukrele Zita, kuriai 

šiuo metu sukako jau 18 mt. yra bai
gusi lituanistinę mokyklą, gerai kal
ba ir rašo lietuviškai, veikia su skau
tais, dažnai pasirodo mūsų scenoje, 
dalyvauja parapijos chore, o pasku
tiniuoju metu, išvykus p. Levickie
nei į užsienius, perėme ir vargona
vimo pareigas ir jau geras pusmetis 
kaip sėkmingai vargonauja per lie
tuviškas pamaldas. Tai jau nemažas 
indelis mūsų lietuviškame gyveni
me. Kaikurie tėveliai gal pagalvotų, 
kad ji perdaug gaišina laiko, atsi
traukdama nuo savo tiesioginių stu
dijų. Deja, laiko taupymo idėja čia, 
matomai, negalioja. Zita visur su
spėja, tuo pačiu laiku net baigė 
šešias klases konservatorijos ir vis 
tik koledžą baigė su pagyrimo la
pais. Šiemet pradėjo griežtųjų moks
lų studijas Monash universitete ir 

na prašoko oficialiai nustatytą
ją. Aukso kainai kylant, buvo 
pažeista dolerio vertė. Tarptau
tiniuose valiutos vertei išlaikyti 
pasitarimuose pasitenkino pu
siau priemonėmis. 1967 m. rug
sėjo mėn. įvykęs Rio de Janeiro 
tarptautinis finansinis pasitari
mas pritarė ankstesnei J. M. 
Keynes minčiai — teikti pasko- 
cijos ir pasitarimai nepajėgė iš
spręsti tarptautinio valiutų san
tykiavimo. Sutarimas pastovų 
las mokėjimų balanso nepritek
liui padengti. Valiutų patikimu
mas pakibo ore. Infliacija ska
tino spekuliaciją valiutomis. Va
liutų sukrėtimai buvo neišven
giami.

Valiutų krizės

Bretton Woods padarytas 44 
kraštų susitarimas tapo miru
sia raide. Tarptautinės institu- 
valiutų kursą išlaikyti tikrovė
je jau buvo pažeistas. Tarp tik
rovės ir pasitarimų šnektų at
sirado bedugnė, kurią bandė už
glostyti geromis viltimis.

Metus užsitęsęs angių svaro 
kurso svyravimas vertė 1967 m. 
lapkričio mėn. jį nuvertinti 14.3 
procento. Anglija, sulaukusi už
sienio paramos, kuriam metui 
aptvarkė mokėjimų balansą, su
stabdė spekuliaciją svaru ir ka
pitalo bėgimą į užsienį.

1967 m. rudenį prasidėjo ne
paprasta spekuliacija auksu. JA 
Valstybių mokėjimų balanso ne
suvedimas palietė ir dolerio ver
tę. Atsirado dviguba aukso kai
na: oficiali 35 dol. už aukso un
ciją ir spekuliacinė privatinėje 
rinkoje. 1,68 m. kovo mėn. Fe
deral Reserve bankai atsisakė 
privatiems asmenims iškeisti do
lerius į auksą oficialiu kursu.

1969 m. prancūzų frankas tu
rėjo persirgti anglų svaro liga. 
Užsienio kapitalo spaudimas ir 
infliacija vertė vokiečius pakel
ti markės vertę.

Neseniai įvykęs dolerio sukrė
timas yra senos ligos naujas 
priepuolis. Vakariečių valiutos 
pergyvena netikrumą. Tik vie
nas dalykas yra tikras, kad do
lerio sukrėtimas ne paskutinis, 
jei Washingtonas ir toliau nesu
gebės padaryti tinkamų išvadų: 
savo metu ir ryžtingai gydyti 
atsiradusias ūkines ligas.

savo 18-to gimtadienio sukakties 
dieną, sėkmingai išlaikė pirmuosius 
egzaminus.

Gal nemažiau mūsų kultūriniame 
gyvenime reiškiasi ir kita Prašmutų 
dukra - Birute. Šios abi jaunuolės, 
kaip ir jų broliukas Linas, namuose 
daugumoje kalba tik lietuviškai, jau
čiasi lietuviais ir, atrodo, auga tin
kami senosios kartos pavaduotojai 
lietuviškoje veikloje.

Jie nedalyvaus moratorijumuo- 
se ir nekovos su policija. Jie rim
tai dirbs savo darba ir bus paguoda 
tėvams ir pasididžiavimas mūsų 
bendruomenei. Tokie jaunuoliai tu
rėtų būti pastebimi ir užginami, nes 
juk jie australų tarpe Lietuviai, kaip 
geri ambasadoriai, tik garbę daro.

N.B.

j
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POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas

DIALOGAS PEKINE

“Galėtume juoktis, jei nebūtų 
taip tragiška; galėtume nekreipti 
dėmesio, jei nebūtų taip pavojinga 
Australijai”.

Tokiais žodžiais Australijos 
min. p-kas McMahon apibudino dar- 
biečiu partijos lyderio Whitlam pasi
kalbėjimą su kom. Kinijos Cuo En- 
lai, Pekine.

Taigi, skatinami Amerikos ping 
- pongistų pralaužtų politiniu ledų 
Pekine ir australai panoro pamėgin
ti ledo briaunas Kinijoje. Dėl dar
biečių noro aplankyti Kiniją niekas 
sau galvos nesuko ir toks vizitas, 
žiūrint iš šalies būtų pateisinamas, 
jei darbiečių lyderis būtų kalbėjęs 
apie vilną, kviečius ar kitus žemes 
ūkio produktus. Deja taip nebuvo. 
Sumaišius Australijos eksportui 
svarbius kviečius su Mao Tsetungo 
politiniais importais, Whitlamas 
neatsakingai pastatė Australijos vy
riausybę i nemalonią padėtį.

Gi savo pasišnekėjime, kurį 
Pekino “Liaudies Dienraštis” at
spausdino pirmame puslapyje, What- 
lamas teigiamai pasisakė dėl diplo
matinio Kinijos pripažinimo, ko Aus
tralijos vyriausybė ligi šiol nesi
ruošė daryti. Su Cengkaišeko Formo- 
za jis, žinoma, atšaldytų santykius 
ir gal net visai nutrauktų diplomatinį 
ryšį. Vietname taip pat darbiečių 
vadas nematė prasmės nei reikalo 
remti Washingtono tempiamą karą.

Tiesa, Didž. Britanijai taiks
tantis i Europos Ekonominę Bendruo. 
menę, kaip tik dabar būtų tinkamiau
sias laikas Australijai dairytis pir
kėjų savo eksportams. Tačiau, spe
cialiai važiuoti į Pekiną ir ten klaus
tos patarimų ar kokių Mao Tsetungo 
politinių nurodymų vargiai apsimo
kėtų politiniai neišpranašaujamoj 
Azijoje.

***
TRIUMFAI IR TRAGEDIJOS
Sovietų Sojuz Il-to pakilimas į 

erdves pavyko triumfališkai. Kosmo
nautams (anglų kalboj vad. astro
nautais) pavesti uždaviniai įvykdyti 
100%. Net ir “demokratinis” balsa
vimas erdvėje pasiektas 100% - visi 
trys demonstratyviai atidavė balsus 
už komunistų partiją.

Pagaliau po 24-rių skridimo die
nų, po komplikuotų susijungimų ir 
atsiliuosavimų nuo pagrindinės erd
vės stoties Saliuto, Sojuzo kapsule 
pasuko Tarybų Sąjungos link.

Kapsulės nusileidimas taip pat 
atsiektas mikrometriniu tikslumu. 
Ir jei Kazahstano stepėse būtų sto
vėjęs Brežnevas, jam tiesiog į glė
bį būtų nusileidę kosmonautai. Bet 

kada žemen grįžusios kapsulės buvo 
atidarytas dangtis, viduje visi trys 
kosmonautai rasti negyvi.

Visų nustebimui Maskva paskel
bė erdvės tragediją, bet su neįtiki
ma mirties priežastimi - rekordinis 
išbuvimas erdvėje mirtinai paveikė 
skridusiųjų gyvybę. Toks, žinoma, 
pateisinimas nedaug teįtikino va
karu moksl: ninkus. Vakaruose iš
kilo klausimas: jei fiziškai astro
nautai buvo stiprus ir skirtingos 
fizinės sudėties, tai kodėl jie mirė 
visi trys iš karto?

Pripratę prie sovietiško melo, 
vakarų mokslininkai greit nustatė 
mirties priežastis sakydami, kad 
parašutams blogai funkcijonuojant 
kapsulė sudužo krisdama žemėn. 
Gi kita aplinkybė dėl kurios astro
nautai galėjo mirti, tai techniški 
kapsulės trukumai; kaip Įleidimas 
anglies dvideginio, nitrogeno dujų 
ar staigus ir mirtinas spaudimo pa
sikeitimas pačioje kapsulėje.

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PER

TAUTOS FONDĄ MOŠŲ 
LAISVES KOVAI!

ISTORINIS VIZITAS

Taikos tikslais ir prez. R. , 
Nixon žada aplankyti Pekiną sekan
čių metų pradžioje. Tarpininkaujant 
prez. Nixono patarėjui, saugumo de
partamento šefui Dr. Kissinger, toks 
vizitas jau suformuluotas tarp Pe
kino ir Washingtono diplomatinių 
sluogsnių. Dabar beliko spręsti tik 
vizito ir diplomatinių kalbų detales.

Vakarų diplomatams atveriaint 
plačiau duris Pekine, kyla pats 
svarbiausias klausimas - ko kom. 
Kinija siekia normalizuodama san
tykius su “imperialistiniais vaka
rais?”

Reiktų manyto, kad toks diplo
matinis Kinijos manevras aiškiai 
pasako ant kiek pašliję sovietų - 
kinų santykiai. Pekinas negalėda
mas pabauginti Maskvos savo mili- 
taria galia vis tik sugebėjo atsukti 
aštrų diplomatinį durklą draugams 
Maskvoje,, ir tuo pačiu įvaryti kiek 
baimės Cengkaišeko nacionalistams 
Formozoje.

Kinijos atsisukimas į vakarus 
yra sveikintinas reiškinys, bet tas 
dar nereiškia, kad damoklio kardas 
galandamas tik “revizijouistinei- 
Maskvai”. Tas pats durklas vieną 
dieną gali atsisukti ir į “imperialis
tinį vakarų pas aulį’ ’.

* **
KAIP KINIEČIAI KARIAI 

------SEPKULIUOJA NARKOTIKAIS?

Amerikiečių du karo reporte-x 
riai vyko iš Sijamo į Burma. Kelio
ne labai pavojinga ir keliai ypatin
gai blogi. Pasibaigus sausumos ke
liui įsėdo į motorinį .laivelį ir plau
kė Mekong upe pasroviui. Kelionę 
turėjo žavėtina. Pavakariais prisi
artino prie kaimo, čia jie pakeitė 
kryptį ir iškeliavo pėsti, lydimi 
penkių vietinių palydovų. Burmos 
pasienio kriptimi. Po daugelio va
landų kelionės džiunglėse prie 
115-f., baisioje drėgmėje ir tvankia
me ore, jų jėgos išseko. Nutarė nak
voti. Sukilę ryte papusryčiavo ir 
vėl leidosi tolimesnen kelionėn. 
Nedidelį atstumą nužygiavę užtiko 
arklių pėdsakus. Tas radinys juos 
nustebino, kokiomis aplinkybėmis 
galėtų atsirasti arkliai džiunglėse? 
Trumpai po to paslaptis paaiškėjo. 
Džiunglių pievoje ilsėjosi kiniečių 
kavalierijos dalinys susidedantis 
nemažiau iš 30-ties vyrų ginkluotų 
moderniais ginklais. Reporteriams 
pavyko su jais užmegzti pasikalbė
jimą. Rezultate paaiškėjo, kad jie 
yra siunčiami savo vyriausybės su
pirkinėti opiumą. Netoliese nuo 
džiunglių kaimas buvo kuriuo gyven
tojai augino aguonas ir iš jų spaudė 
opiumą. Tokių kaimų, toje apylinkėje 
ir daugiau esma. Minėtame kaime 
gyveno vienas kinietis “urminin
kas” kuris aprūpindavo opiumu 
minėtus Mao ... kavaleristus.

Per Burmą ir Laosą dalis opiu
mo tenka į, Hanoi, o iš čia i Saigoną 
amerikiečių kariams. Kita dalis 
opiumo siunčiama į Pekiną, o iš ten 
į Hong-Kongą kur supirkinėja spe
kuliantai.

850 tūkstančių kg. opiumo pro
dukuojama visame pasaulyje viene- 
rių metų laikotarpyje. Didžioji opiu
mo dalis produkuojama Azijoje, o 
tik nežymi dalis kituose kraštuose.

700 tūkstančiu kg. opiumo pa
tenka į rankas nelaimingoms aukoms 
- opiumo vartotojams. Tie žmonės 
skaitomi visuomenei žuvusiais. Jie 
yra netik žuvę bet dargi tą visuo
menę apsunkina. ' Tų nelaimingųjų 
globojimas ir gydymas slegia mo
kesčių mokėtojus.

Reporteriai turėdami davinius 
iš kiniečių kavaleristų susirado tą 
kaimą ir kinietį “urmininką” kuris 
faktinai buvo valdytojas to kaimo. 
Susipažinus su “urmininku”, repor
teriai užklausė jį kiek jis uždirbąs? 
Atsakęs kad labai mažai - tik apie 
$100 - už vieną kg. o tuotarpu Hong 
Konge mokama už vieną kg. opiumo 
$15 tūkstančių, “urmininkas” jau
tėsi nuskriaustas esąs. Užklausus

1971 m. 7. 11 d. Pavergtų Tautų dalis demonstrantų prie kariu pamink
lo Sydnejuje. Foto V. Deikus.

***

KAS DEDASI LIETUVOJE

SUSIRŪPINTA PAMINKLŲ 
APSAUGA

Reikalas išsaugoti Vilniaus se
namiestį, apsaugoti nuo nykimo įvai
rius architektūros paminklus, tai 
daug kam lietuvių rūpimas klausi
mas. Bet, kaip „Komj. Tiesoje“, geg. 
27 d. nurodė S. Radišauskaitė, Vil
niaus senamiesčio gyventojai kalba: 
„Pasiimkit tuos savo paminklus, tik 
duokit žmonišką gyvenimą“. Gal jie 
teisūs, bet visvien žvilgsnis krypsta 
į Vilniaus senamiesčio išlaikymą.

Jo plotas nėra didelis - pusan
tro hektaro. Jis turi apie 60 galtvių 
ir skersgatvių ir blogiausia, kad kai 
kuriomis senamiesčio gatvėmis vyks
ta didelis mašinų transportas, dėl 
vibracijų jau nugriuvęs vienos baž
nyčios bokštas. Siūloma iš senamies
čio iškelti fabrikus, gamyklas, san
dėlius, bazes.

Vilniuje yra 72, o Kaune 24 vad. 
respublikinės reikšmės paminklai, 
gi visos Lietuvos architektūrinių pa
minklų sąrašuose yra apie 700 objek
tų, kuriuos reikia ar ...reikėtų pri
žiūrėti.

Lietuvoje veikia ir paminklų 
restauracinės dirbtuvės, su apie 
500 žmonių. Deja, nusiskundžiame, 
kad spaudoje nespausdinami jokie 
projektai, nepasakojama apie archi
tektų ieškojimus, 'bandymus. Reikia 
apie paminklus žinoti ir reikia pra
tęsti amžių - tai pabrėžiama šių die
nų spaudoje Vilniuje.

-***
Vilniuje išleidus Vyt. Mačernio, 

tragiškai^ žuvusio 1944 m. poezijos 
knygą „Žmogaus apnuoginta širdis“, 
ji skaitytojų noriai ir gausiai skai
toma.

V. Skripka „Komj. Tiesoje“, geg. 
3 0 d. teigia, kad kai kurie V. Mačer
nio sonetai rodą minties ir grožio 
pilnatvę. Esą poetas lietuvių poezi
joje „paskleidė tikrų ir..gražių žmo
giškos širdies spindulių. Šiandien 
kiti vėjai, kitos idėjos maitina mūsų 
poetų kūrybą, tačiau V. Mačernio pos
mai visada mus žavi šviežumu, gro-. 
žiu ir žmogaus egzistencijos pras
mės ieškojimu“.

* *

jį, kieK moKąs gamintojams uz šią 
prekę - atsisakė pasakyto.

Augintojai aguontį ir tuo pačiu 
gamintojai opiumo esą visiškoje 
priklausomybėje minėto “urmininko”. 
Gamintojai visiškai palėgę žmo
nės jie patys yra tape, aukomis 
narkotiko kurį gamina. “Urmininkas” 
taręs reporteriams: “To kaimo žmo
nės man yra klusnūs, kaip dresiruo
ti šunys”.

Atps. J. T-K.
***

Vokiečių katalikų agentūros 
nurodė ir į Vilkaviškio dekano, 
Konstantino Abraso, likimą. Jis ne
buvo pasirašęs rašto Kosyginui, ta
čiau slaptosios policijos, tardymo 
metu, jam buvo prikišta, jog jis 
įstaigų nepainformavęs apie kunigų 
parašus. Abrasas buvo nubaustas, jį 
nukeliant į tolimą Leipalingio para
piją. Tikintieji surinko 1.000 parašų, 
prašydami neiškelti kun. Abraso, bet 
prašymas nebuvo patenkintas. ~~

„Amnesty International“, kurios 
būstinė - Londone, žiniomis, trys 
lietuviai kunigai dar vis laikomi nėr. 
vų klinikose. Tai Tėvas marijonas, 
kun. Antanas Lesius, MIC, Tėvas 
Aleksandras Markaitis ir kun. Anta
nas Mitrika. Pirmieji du, daugelį 
metų buvę priverčiamo darbo stovyk
lose Sibire, buvo sugrąžinti Lietu
von ir ...dabar turi būti „gydomi“ 
beprotnamy...Kun. Mitrika, „Amnesty 
International“ žiniomis, buvęs dau
gelį kartų tardytas ir net mušamas. 
Jis taip pat perkeltas į nervų klini
ką Vilniuje.

***

Katalikų spaudos agentūros 
(„Kathpress“) Vak. Vokietijoje pla
čiai pakartojo „Elta-Press“, Romoje 
žinią apie okup. Lietuvos 40 kunigų 
rašto min. pirmininkui A. Kosyginui 
autorių bei iniciatorių nubaudimą 
- beveik visi buvę perkelti į kitas 
parapijas ar jiems buvo suvaržyta 
laisvę, o trys buvo patekę „gydymo 
tikslais“ į beprtonamį.

Vėliau patirta, kad penki lie
tuviai dvasininkai, nubausti sunkių
jų darbų stovyklos bausme, buvo 
paleisti. Jiems leista toliau dirbti 
dvasininko luome, tačiau jie buvo 
perkelti į mažas, Lietuvos užkampy 
esančias parapijas.

ELTA
***

APIE TURIZMĄ LIETUVOJE

Vilniaus spauda svarsto, kaip 
pagerinti turizmą. „Komj. • Tiesoje“ 
turizmo pareigūnė- E; Cisevičiūtė 
primena, kad Lietuva neturinti tu
ristinio garlaivio Nemune, tokio, 
kuriame galima nakvoti bei maitin
tis. Trūksta turistinio laivo ir Bal
tijos jūroje. Tokius laivus turi Lat
vija ir Estija.

Kai kurie, ir turistams liedžiame, 
Lietuvos miestai, kaip Druskininkai 
nėra lankomi vien dėl to, kad juose 
nėra galimybės pamaitinti iškart 100 
ar 150 ekskursantų;. Apnakvydinimo 
klausimas kelia rūpesčio visuose 
miestuose, išskyrus Kauną - tai lie
čia ne turistus, bet ekskursantus.

***
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PUTINO LAIŠKAI W SU
» •< W « 4- ?

Šiomis dienomis Australijoje 
išleista nauja knyga “Putino laiš- 
kai Australijon*’. Yra tai žymaus 
Lietuvos rašytojo ir poeto Vinco 
Mykolaičio - Putino laiškai, rašyti 
Australijoje gyvenančiai jo sese
riai Marijai Magdalenai Slavėnienei, 
jos vyrui Juozui Slavėnui ir jų duk
relei Rasai. Laiškai rašyti 10 metų 
laikotarpyje, tarp 1957 ir 1967 metų. 
Juose galima Įžvelgti Putino gyve
nimo paskutiniojo dešimtmečio nuo
taikas, darbus ir planus.

Didžiųjų žmonių mintys visuo
met yra prasmingos ir Įdomios, vis- 
tiek ar jos yra išreikštos kūrybos 
veikaluose, ar šeimyniniuose laiš
kuose, ar. asmeniškuose pasikalbė
jimuose. Šeimyniniai laiškai gal net 
daugiau pasako apie autorių negu 
oficialioji, stilistiniai išdailinta ir 
gerai apmąstyta kūryba. Laiškuose 
kalbėdamasis su savaisiais Putinas 
buvo nuoširdžiai atviras, šiltai bro
liškai ir giminiškai mylintis, savo 
artimų žmonių likimu susirūpinęs. 
Žmogiškų šeimyninių santykių plot
mėje jis išryškėja kaip mielas ir 
plačios širdies žmogus.

Šie Putino laiškai yra reikšmin
gi daugeliu atveju: ir kaip ženklas 
lietuviu literatūros ryšio su Aus
tralija, ir kaip neseniai praėjusio 
Lietuvos kultūriniai istorinio laiko
tarpio komentarinė iškarpa, ir kaip 
žymaus mūsų literatūros kūrėjo bio
grafinių bruožų paryškinimas, ir 
kaip atskleidimas grynai žmogiško
sios Putino charakterio pusės, ir 
kaip jo kūrybinių užmojų ir planų 
įvykimo ar neišsipildymo dokumen
tas. Žiūrint to, kas ko juose ieškos.

Laiškus redegavo, santūrų į- 
vadą ir komentarus parašė poetas 
Jurgis Janavičius. Knyga išleista 
gražiai ir skoningai. Daro europie- 
tiškos knygos įspūdį. Viršelyje 
dramatiškas Putino portretas. Kny
goje taip pat įdėtas autoriaus, jo 
vilos Kačerginėje ir laiškų gavėjų 
fotografijos. Spaudos darbą pavyz
dingai atliko Minties spaustuvė.

Australijos Lietuvių Bendruo
menės Canberros Apylinkės Valdy
ba, išleisdama šiuos Putino laiš
kus, atliko tikrai žymų kultūrinį, 
darbą. Sveikiname AL B Canberros 
Apylinke, įvykdžiusią prasmingą 
užsimojimą, nes tuo atliktas reikš
mingas darbas, kuris kasdieninių 
visuomeninio gyvenimo smulkmenų 
eigoje neišnyks kaip vėjo balškomas 
dūmas, bet paliks pėdsaką Austra
lijos lietuvių kultūros istorijoje.

Knygų leidimas Australijoje 
yra labiausiai apleista lietuviško 
kultūrinio darbo sritis. Susilikvida- 
vus “Australijos Lietuvio” leidyk
lai, viena kita knyga beišleidžiama 
tik. atskirų asmenų pasiaukojančio
mis pastangomis, AL B Krašto Val
dybos, ALB Kultūros Tarybos ar 
Žemaičių Knygos Mėgėjų Ratelio 
Gintaro rūpesčiu. ALB Canberros 
Apylinkės Įsijungimas į šį darbą 
yra tikrai džiuginantis. Jei ir kitos* 
ALB apylinkės, pasekusios Canber
ros lietuvių pavyzdžiu, ryžtųsi im
tis panašaus darbo - sutelktų lė
šų ir pradėtų leisti rimtus leidinius, 
Australijos lietuvių kultūrinių at- 
siekimu apimtis būtų didesnė.

J.A. Jūragis
ANAPILIO PAPEDEJE

Karolė Pažėraitė. . Anapilio 
Papėdėje. Romanas. Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys. Chicago Ill. 
1971 m.

Centrinė romano ašis - jaunos 
mergaitės gyvenimo kronika. Gimusi 
ne Lietuvoje, augusi karo metu Rusi
joje, ji nuo pat sąmoningo gyvenimo 
pradžios susidūrė su kieta to gyve
nimo tikrove. Grįžusi i Lietuvą tuo 
metu, kada visas kraštas per kovą 
kilo i naują laisves gyvenimą, ji 
visa siela Įsijaučia į tą atgimimo 
dvasią. Ji jaunuoliško entuziazmo 
sparnais trokšta, kilti, siekti moks
lo būti
Mūsų Pastogė Nr. 29. 1971. 7. 26. psl.

sa- 
že- 
tar-

am-

‘naudinga šaviesiėms, tėvynei, būti 
kilniu žmogumi. Bet kietos to meto 
sąlygos lyg švino svorius uždeda 
ant jos sparnų, jie spaudžiama že
myn ir svajonių pilys griūva viena 
po kitos. Nors ji stengiasi pertrauk
tą mokslą^ vėl sumegzti, baigti gim
naziją, išeiti į platesnius vandenis, 
bet būdama atsidavusi, kaip vyriau
sia šeimoje, savo artimųjų gerovei, 
ji aukojasi. Eina dirbti ir, palikusi 
gimnaziją, savo kukliu uždarbiu pa
deda motinai ir jaunesniems bro
liams.

Tokia pagrindinė knygos Ana
pilio Papėdėje tėkmė. Tačiau į šią 
tėkmę įsijungia begalės įvairių ki
tų, arčiau ar toliau susijusių su pa
grindine srove, srovelių. Ir tas Įsi
jungimas Į bendrąją srovę daro kny- 

■ gos turinį jau gana šakotą ir įvairų.
Jonė Vingelaitė (kurios gyve

nimo dalies kronika sudaro knygos 
pagrindinę liniją), gimnazijos moks
lo pertraukos metu mokytojavusi 
mylimoj Dzūkijoj, grįžta į Marijam
polės gimnaziją. Čia susiduria su 
nauja aplinka, naujais žmonėmis, 
Įsijungia, nors dėl būdo savumų, 
nedrąsiai į mokyklinio jaunimo gy
venimą. Jonei čia viskas Įdomu, ji 
Čia randa daug žymių Lietuvos vei
kėjų,, kuriuos autorė knygoje tikrais 
vardais vadina.

Jonės draugės, vienos teigiami 
tipai ir Jonei atrodo sektini, kitos 
svetimos, tačiau Jonė su visom drau
gauja, lankosi, visų yra mėgiama. 
Nes Jonė švelnios sielos, ji ir 
dainuoti gali, ir muziką mėgsta, ji 
rašo eilėraščius, plačiai apsiskai
čiusi, ypač dailiojoje literatūroje. Ji 
dar turi vieną įdomų savumą. - lyg 
tai aiškiaregystės dovana. Bet Jonė 
į viską žiūri tik is gerosios puses, 
ji atlaidi, bet pernelyg kukli, 
vimi nepasitikinti, save nuolat 
minanti - ji eina per gyvenimą, 
si, prieš visus lankstydamasi.

Jonės, kaip ir kitų tokio
žiaus mergaičių, neaplenkia ir mei
lės vilionės. Jos širdyje pamažu 
įsigyvena taurus, labai gabus, ne
paprastos veiklos jaunuolio paveiks
las. Bet ir čia reikalai klostosi la
bai savotiškai - nors juodu susitinka 
susirinkimuose, vakarėliuose, gegu
žinėj ir Kryžiuose per atlaidus, tarp 
jų yra vis kažkoks nedrąsos sparnas 
ir jis liks iki to jaunuolio tragiškos 
mirties.

Is pirmo žvilgsnio romano turi
nys nebūtų sudėtingas - gal net pap
rastas. Bet beskaitant iškyla labai 
daug jo įdomių detalių, kurios pa
pildo tą paprastumą ir knyga daro 
Įdomia.

Autorė duoda gražių Dzūkijos 
gamtos aprašymų - miškų, ežerų, 
augmenijos, gyvūnijos. Ji nuveda 
skaitytoją į Dzūkijos bažnytkaimį, į 
senoviškus sodžius, parodo kaip 
ten žmonės gyvena, atskleidžia ne
vieną jų sielos kampelį. Autorė duo
da nevien papročių, bet ir kalbos 
savumų: žibainės (žaibai), prieža
das (židinys), padaira (reginys), už
kaboriai (užkampiai), dausioti (val
kiotis), atsigodėti (atsigauti), vis
kas akyse dveilinasi (dvejopai ro
dosi) ir kit. Tai taiklus vietos kal
bos kolorito ipynimas. O koks gra
žus kelionės per Dusią į rarotas 
aprašymas. (9p.) Gražiosios Dzūki
jos gamtos vaizdai. (17 - 18 p.)

Išvykusi iš Dzūkijos autore 
gamtos beveik neaprašinėja, nebent 
savo draugui gėlių darželius. Ji 
paliečia daugiau gimnazistų, savo 
draugiu gyvenimą, su tais draugais 
ir draugėmis svarsto to meto svar
biausius klausimus. Gal kam, pa
žįstančiam vėlesnių laikų gimnazis
tų gyvenimą ir jų rūpesčius, atrody
tų, kad autorės pav. gimnazistes, 
svarsto perdaug negimnazistiškus 
klausimus - politinius, ekonominius 
ir pan. Bet mes turime nusikelti Į 
tą krašto atstatytmo laikotarpį ir su
prasime, kad autorės veikėjų svars
tomi klausimai visiems rūpėjo, visi 
jais gyveno. Daugelis gimnazistų, 
dieną sėdėję mokyklos suole, naktį 
eidavo sargybas, neretai buvo su
žeisti ar žuvo. Ypač tas pasitaikin-
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davo arčiau karo zonų. O tie gimna
zistai buvo draugai, mylimieji. Visi 
gyveno laiko dvasia.

Autorė atskleidžia nevieną 
taip vad. mažiosios istorijos lapą 
(ir pats romanas kai kuriomis savo 
dalimis yra tos istorijos iškarpa). 
Kas pav. be pačių artimiausių, žino 
apie didvyrio mirtimi fronte su len
kais mirusių Įeit. Kuklierių, Antaną 
ir Kazį Matulaičius. Autorė savo 
kūriny skiria jiems pagarbią vietą.

Autorė knygoje duoda labai gra
žių palyginimų, išsireiškimu. Kele
tas: “Ir kodėl keista tyla apgaubė 
mišką, taip nuotaikingai šlamėjusį? 
Lyg laikas būtų ūmai stabtelėjęs 
pasilsėti (13 p.) “Rami žiemos va
karo melancholija apgaubė ežerą ir 
pakrantės medžius sidabro rūkais. 
Saloje didingai rymojo vienišas 
Dievaitis (senas ąžuolas, taip pra
mintas pagal M. Radzevičiūtės isto
rinę apysaką - J. SI.), susimąstęs, 
nelyginant krivaitis prie užgęsusio 
aukuro (147 p.) “Perkūnas gi nesi
liovė. Tebesitrankė po padange, 
įžūliai šemininkaudamas miesto gat
vėse, nakties ramybės ištroškusiuo
se namuose” (230 p.) Panašių vie
tų romane apstu.

Romano kai kurios dalys lyg 
gravituoja iš visumos, bet autorė 
sugeba jas įrišti, nors ne visur tvir
tu ryšiu. Autorė nekuria gilių charak
terių ( išskiriant gal Jonę ir kiek 
siauriau Taurą), bet ji turi apie kiek
vieną ką nors taiklaus pasakyti, 
bet ne frizuoti, o natūraliai.

Anapilio Papėdėje - pats geriau
sias Karoles . Pažėraitės kūrinys 
iš visų jos iki šiol pasirodžiusių. 
Tai sodri knyga, užsitarnaujanti 
visuomenes įvertinimo.

J^ SI.
Mintis, politikos ir kultūros 

žurnalas. Londonas, 1971 m., No.l.
Nesenai Londone pasirodęs 

politikos ir kultūros žurnalas Min
tis yra Lietuvos socialdemokratų 
partijos užsienio delegatūros ne- 
perijodinis leidinys.

Lietuvos socialdemokratų 
parija leido įvairiais pavadinimais 
laikraščių, o prieš pat II-jį pasau
linį karą buvo pradėjusi leisti 
Minties žurnalą. Po karo išeivijoje, 
ypač J.A.V., neskaitant artumo su 
Naujienų dienraščiu ir Keleivio sa
vaitraščiu, buvo bandę leisti ir sa
vo laikraštį. Dabar, vėl atgaivinant 
Lietuvoj leistos Minties tradicijas, 
leidėjai tikisi su bendradarbių ir 
skaitytojų parama, naujoje Mintyje 
stengtis realistiškai apžvelgti pasau
lio įvykius ir objektyviai juos ver
tinti. Tai darydami leidėjai ketina 
laikytis tradicinės Lietuvos social
demokratų partijos politinės linijos 
ir siekti Lietuvos nepriklausomybės 
ir demokratinės santvarkos atsta
tymo (iš įžangino žurnalo straipsnio).

Tolimesniame žurnalo turinyje 
J. Vilkaitis meta žvilgsnį! praeitį 
paminėdamas neprikl. laikų Minties 
užsibrėžtus siekimus. J. Valaitis 
gvildena Lietuvos politinių partijų 
išeivijoje dabartį ir ateitį. Apie 
socializmą Lietuvoje rašo J. Vil
činskas. J. Vliks duoda geroka žiups
nį atsiminimų apie Kiprą Sielinį, 
įdomus J. Pakalkos straipsnis apie 
Steigiamojo Seimo Socialdemokratų 
frakciją^ - duodama kiekvieno nario 
trumpute biografija. Vertingas straips
nis apie Lietuvos pavergimą, kaip 
jis atvaizduotas Britanijos už. reika
lų ministerijos dokumentuose. Įdo
mus str. Rusijos demokratinis są
jūdis ir jo programa.

Dailiąją literatūrą žurnale at- 
stovuaja Ed. Cinzas (Mergaitė su 
apelsinu) K. Barėnas (Sapnai), Vy
tautė Žilinskaitė (jos satyra Juokai 
perspausdinta iš Lietuvoje einančių 
Kultūros Barų). Žurnale yra trumpų 
žinučių, net neužmiršta duoti ir 
linksmų nuotrupų (iš sovietų gyve
nimo).

Mintį redaguoja redakcine komi
sija, vyr. redaktorius J. Vilčinskas. 
Adresas: Mintis, Lithuanian House, 
tl Landbroke Gardens, London Wil, 
Great Britain. Šio numerio kaina

■ 2 J.A.V. doleriai. T

“M.P.” Nr. 27 turėjome platų pasi
kalbėjimą su mūsų jaunu baleto šo
kėju Gintaru Januševičium. Čia de
dame jo fotografija iš baleto “Gul
bių ežeras”.

KAD JI BŪTU GYVA

Šių metų pirmoje pusėje JAV 
išėjo viršuje minėtu pavadinimu 
stamboka (virš 400 pusi.) knyga, 
kuri savo turiniu yra labai plačios 
apimties ir artima kiekvieno išeivio 
ąirdžiai. Knygos autorė - Emilija 
Cekienė, dar Lietuvoje pradėjus 

reikštis publicistikoje, bet kaip į- 
vado žodyje dr. A. Gerutis pabrėžia, 
jos talentas plačiai prasiskleidė 
išeivijos, - JAV - lietuvių spaudoje. 
Em. Cekienė savo straipsniais da
lyvauja (ar dalyvavo) Dirvoje, Drau
ge, Laisvoje Lietuvoje, Karyje, 
Moteryje, Santarvėje, Vienybėje ir 
kit. Visi straipsniai persunkti Lie
tuvos laisvės ilgėsiu, kova už lais
vę ir uz tautinį išsilaikymą,. Tas 
pats dr. A. Gerutis net vadina auto
rę Tėvynės meilės ir Lietuvos lais
vės šaukliu..

Em. Cekienės publicistika 
nepaprastai Įvairi savo temomis, . 
bet svarbiausia jos daug skirta , be 
to kas anksčiau minėta, motinai, 
tėvui, lietuvės moters veiklai nu
šviesti, įvairių sukakčių progomis, 
lietuviško gyvenimo nuotaikoms, 
spaudai. Straipsniai neilgi, konden
suoti, sugestyvūs.

Knygoje yra keletas lietuviškos 
veiklos ir veikėjų nuotraukų. Kele
tas pačios knygos autores eilėraš
čių

(Emilija Cekienė, Kad jį butų 
gyva. Vilties leidinys, 1971 m. Cle
veland Ohio. Kaina 5 J.A.V. dole
riai). J.SL

PABALTIEČIU PIRMININKU. 
KONFERENCIJA

Atkelta ii | psl.
2. Dėti pastangas išjudinti 

Baltų Tarybos veiklą Canberroj ir 
Newcastle.

3. Pastatyti Baltų Tarybos Ade
laidėje veiklą kaip pavyzdį kitoms 
vietovėms.

4.Sujungtomis jėgomis siekti 
reprezentacijos Australijos Menų 
Taryboje (Council of Arts) ir bandy
ti gauti financinę paramą visų tau
tybių meno dienoms .

5.Siekti 1976 m. per Kalėdas 
suruošti Pabaltiecių Meno Dienas 
Melbourne, planuojant tokius paren
gimus, kaip šventės atidarymas, 
dailės paroda, tautinių šokių festi
valis ir šventės uždarymas, bendro
mis jėgomis. Kitus parengimus, 
kaipiliteratūrbs vakarus, teatrų 
pasirodymus, dainų šventes ir t.t. 
ruošiant kiekvienai tautybei atski
rai.

6.Ieškoti būdų ir galimybių nuo
latinio Baltų Sekretoriato įsteigimui.

Apie dvi valandas trukęs po
sėdis ,buvo darbingas, pilnas entu
ziazmo ir gerų idėjų.

Konferencija buvo baigta kuk
liomis vaišėmis.

*** ........
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ADELAIDES, JAUNIMO 
RŪPESČIAI

Paskutiniuoju laiku, jaunimas 
Adelaidėje pasidarė toks veiklus, 
kad nėra savaitės be jų vienokio ar 
kitokio pasireiškimo. To priežasti
mi yra jų pastangos surinkti lėšų 
kelionės išlaidomis padengti, siun
čiant atstovus i II-rą Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą. Amerikoje.

Jaunimas gerai žino, kad neap
sieis be finansinės pagelbos iš mū
sų visuomenės, bei organizacijų, 
tačiau kiek jėgos ir laikas leidžia, 
jie stengiasi patys užsidirbti bent 
dalį keliones išlaidų.

Yra dalis mūsų bendruomenės 
kuri visai nežino apie tu jaunuolių 
darbus, arba jeigu žino, nekreipia 
jokio dėmesio, iš anksto numodami 
ranka, kaip į menkavertes pastangas.

Yra tautiečių, kurie verčiau 
paaukos keletą, dolerių, bet negai
šins laiko ir savo atėjimu neįvertins 
jaunimo gerų norų, kaip tai Įvyko 
skaudžiu ir gėdingu literatūros va
karo atveju.

Yra daugelis parengimų, ruošia
mų jaunimo, kaip pav. pietūs, mu
gės, loterijos, meniniai pasirodymai, 
kur tautiečiams nereikia aukoti, bet 
užsimokėti už vienokios ar kitokios 
rūšies malonumus, ir tuomi paska
tinti jaunimą dar daugiau dirbti ir 
pakelti jų moralę, kad ne išmalda, 
bet darbu, tuos pinigus pelnė.

Laikraščiuose kartais randam 
nusiskundimų dėl lietuviško jaunimo 
nutautėjimo ir kreipiamasi į vyresnę 
kartą kuo daugiau duoti kultūrinių 
parengimų ir tuomi patraukti jaunuo
lius į lietuvišką kelią,

Reikia pripažinti, kad pastaruo
ju laiku jaunimas reiškiasi daugiau 
negu senimas. Ir liūdna, kad mūsų 
karta, jų pastangų neįvertina.

Čia reikėtų paminėti faktą, 
kuris Įvyko sporto klubo “Vytis” 
baliuje.

Trumpa programa išpildė grupe 
“Katės ir Kačiukas”, padainuodami 
porą dainų. Tiesiog buvo keista 
žiūrėti į kai kuriuos inteligentus, ku
rių “burnos neužsidarė” per visa, 
programėlę, tuomi trukdydami ki
tiems klausyti. Ir iš kitos pusės: 
didžiulę grupę jaunimo susirinkusią 
į salę iš įvairių kambarėlių įtemptai 
besiklausančių išpildomų dainų.

Čia jau nėra vien ignoravimas, 
bet paprastas nemandagumas. Sunku 
visiškos tylos baliaus metu, ar vie
no kito, labiau įsilinksminusio, tar
to garsesnio žodžio, tačiau visiškas 
ignoravimas yra nedovanotinas.

Prisimenu Vokietijoj, po karo, 
anglų užkviesti gatroliavo Hamburgo 
studentų choras ir tautinių šokių 
grupė. Pasirodymas įvyko anglų 
karininkų klube ir buvo skaudu ir 
pikta iki ašarų, kai su vokietaitėm 
Įsilinksminę karininkai net nežvilg- 
terejo į tą pusę kur vyko programa.

Tai buvo svetimtaučiai ir jiems 
nerūpėjo nei mūsų dainos, nei šo
kiai, nei mūsų tautiniai drabužiai.

Neužmirškime, jog perdaug 
greitai ateis laikas, kad jeigu jau
nimas neperims Įvairių mūsų parei
gų, tai net ir pasilinksminti neturė
sime kur.

Todėl kreipkime daugiau dėme
sio į jų darbus, remkime juos daly
vaudami jų parengiamose, 'įvertin- 
kim jų Lietuvišką darbą, neatstum- 
kime jų savo šaltumu ir abejinigumu 
nes mūsų kelias yra1 tik vienas, o 
jie turi daug kelių, kuriais gali 
nueiti negrįžtamai.

Valė Neverauskienė
***

SKELBIMAS

Mūsų Pastogės spaustuvei yra 
reikalinga gerai mokanti rašyti 
mašinėlė moteris ar vyras , kurie 
galėtu būti veltui apmokinami rašy
ti kompozicijos mašina, Mūsų Pas
togės laikraščiui spausdinti. Darbas 
gali būti .atliekamas savo namuose. 
Dėl sąlygų kreiptis į_“M.P.” redak
torių telf. 77 - 6707.

1d U'

Lirr.uS me., 
bute įvyko Diskus^, 
rinkimas. Paskaita ska±. 
denis labai aktualia tema: ‘ .. 
na”. Aktuali ne vien dėl to, .. 
marihuanos vartojimas kaskart la
biau plinta ir ypatingai jaunimo tar
pe, bet taip pat dėl kylančios kon
troversijos: vartoti ar nevartoti,
kenksminga ar ne ir panašiai.

P. Lizdenio paskaita pradžioje 
bendrai aptarė marihuanos vartojimą, 
to pasėkoje kylanti susirūpinimą bei 
nuomonių skirtumą ir marihuanos 
vartotojų argumentus.. Po to sekė 
kiek statistikos, liečiančios mari
huanos vartojimą ir faktai apie jos 
kilmę, paruošimą ir vartojimo bū
dus. Pats pavadinimas yra kilęs is 
portugalų “Mariguongo” - apsvai- 
gint, gi pats produktas gaunamas is 
“hemp” augalo (canabis-sativa) ir 
gali būti vartojamas keliais būdais, 
bet laibiausiai paplitęs yra rūkymas. 
Paskaita išsamiai aptarė žmogaus 
organizto reakciją marijuanos įta
koje, duodama fizinius bei psichi

nius symptomus ne vien tuo momentu, 
bet ir pasėkoje nuolatinio ilgesnio 
vartojimo. Didžiausias marihuanos 
pavojus gludi tame, kad ji dažnai 
priveda prie stipresnių narkotikų 
vortojimo. Po to p. Lizdenis davė 
visą eilę marihuanos klausimą lie
čiančių citatų iš laikraščių straips
nių, daktarų, psichologų, soc. dar
buotojų ir pačių marihuanos vartoto
jų pasisakymų. Paskaitą užbaigė 
klausdamas, kodėl žmogus griebia
si narkotikų? Sis klausimas domina
vo ir po paskaitos sekusiose disku
sijose. Visi sutiko, kad dabartinis 
hektiškas gyvenimo tempas, kas
kart augančios ekonominės, socia
linės ir politinės problemos (kaip 
rašiniai neramumai, atominio karo 
grėsmė, Įtempti santikiai tarp komu
nistinių kraštų ir Vakarų pasaulio, 
pasaulio perpildymo problema ir 
1.1.) pagamino pasauly nepakeliamą 
nervini Įtempimą,. Žmogus pradeda 
ieškoti priemonių nors laikinai nuo 
problemų pabėgti ir dažnai girebiasi 
narkotikų. Tuo labiau, kad atmetęs 
senas vertybes, idealus ir principus, 
net paneigęs Dievo egiztenciją - vi
są tai, kas .jį anksčiau stiprino ir 
rėme sunkiose gyvenimo situacijose 
- žmogus dar nesurado naujų verty
bių, atsiradusią tuštumą užpildyti 
ir pasėkoje junta baimę, netikrumą, 
gyvenimo beprasmingumą. Tačiau 
darosi aišku, kad narkotikų vartoji
mas padėties nepagerins ir problemų 
nepašalins.

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugpjūčio mėn. 8 d. 6 vai. p.pieit.p. 
Žukų namuose . Paskaitą skaitys 
p. V. Nekrošius. Tema “Banginiai’.’

Tuo pačiu noriu trumpai pami
nėti, kad gegužes mėn. susirinki -

dos
kiekvieną paveiksią seKeme tumiu 
susidomėjimu, nes labai vykusiai ir 
aiškiai paveikslai perduodami. 
Labiausiai mus domino tai seno ir 
naujo Vilniaus vaizdai, buvę Vil
niaus gyventojai net atpažino kritu
sių bombų duobes II-me pasaulinia
me kare prieš Aušros Vartus. Skaid
rių paaiškinimus padarė p. J. Gai
lius, o apie Vatikaną ir Romą Kun. 
P. Dauknys.

Vakaro loterijos laimingą bilie- 
tą_ traukė Teresė Bungardaitė ir ka
lakutas su konjaku atiteko p. V. 
Bindokui, o šis savo laimę paleido 
apie stala šeimyninio vakaro labui.

Besišnekučiuojant prie vaišių 
stalo kilo mintis parinti aukų Vasa
rio 16-tai gimnazijai. Aplink stalą 
apkeliavusį lėkštė per taurių lietuvių 
rankas davė S25. aukų Vasario 
16-tos gimnazijai paremti. Pinigai 
įteikti G.L.S-gos Valdybai persiųsti.

Taip gražiai praslinko nepapras
to pobūdžio kultūrinis vakaras, lau
kiama daugiau panašių pobūvių.

Vilnietis

Iš Lietuvos
Kompozitorius Benjaminas Gor- 

bulskis, pasikalbėjime su “Komj. 
Tiesos” korepondentu teigia, kad 
populiariausia muzika Šių dienu 
Lietuvoje - lengvoji.Jo paties, gi
musio 1925 metais, muzika Lietuvo
je mieliau klausoma negu kitų “ rim
tųjų” kūrėjų sukurtoji.

Gorbulskis pažymi, kad Lietuvos 
jaunimas ypatingai domisi, esąs net 
“be galvos” dėl vad. big-bito muzi
kos. Gorbulskis tą muziką vertina 
teigiamai, nes ...ji esant progresyvi 
atitinkanti gyvenimo dinamiškumą.

Tačiau tai esąs ir mados daly
kas. Vis dėlto, Gorbulskio teigimu, 
toji muzika dar stipriai Lietuvoje 
gyvuoja, nors lietuvių kompozitorių 
Įnasąs esąs mažas. Tos big-bito 
grupės medžioja visaka (ir Vakarų 
muziką — E.), todėl jų menas esąs 
blogiauai> skonio surogatas. Kai ši 
mada praeis, tai, manoma, dabarti
nis Lietuvos jaunimas bus nepasi
ruošęs sudetingesniam muzikavimui.

Dar galima pridurti, kad prieš 
Įsivyraujant Lietuvoje big-bito 
muzikai, su jos triukšmu, Lietuvoje 
ir ne tik joje, buvo jaučiamas, di
džiulis susidomėjimas džiazu. Šiuo 
metu big-bito grupės, kaip “Ritmas”

KIEK SUŽINOJAU!
Poetė Aldona Prizgintaitė va

žinėja po Europą, lankėsi Lietuvoje 
buvo Vilniuje 6 dienas ir dabar jau 
pakeliui į Australiją.

S.m. birželio mėn. 20 d. pirma
gimės dukrelės sulaukė Renata ir 
Lory Gahan Jazbutytė. Dukrelei pa
rinkti Karlos Marijos vardai.

Renata yra ilgametė ir nuola
tinė Newcastle o lietuvių choristė. 
Be to, šiame chore dainuoja jos tė
velis Kostas Jazbutis ir sesutė J. 
Nekrošienė kartu su savo vyru V.

Nekrošium. Tarp kitko, Renata ir 
jos vyras priklauso ir Newcastle 
lietuvių diskusijų klubui.***

Vis daugiau Newcastle lietuvių 
pensininkų ir nepensininkų atsiduo
da žvejibai. Ir kai kurie iš jų yra 
sėkmingi žvejai. Tik, žinoma, nuo 
to nukenčia ne tik žuvys, bet ir lie
tuviškoji veikla...

***

Mirė rašytojas Antanas Venclo
va. Mirė birželio 28 d. Vilniuje, ei
damas 65-sius metus. Jis gimė 1906 
metais sausio 7 d. Trempimų kaime, 
Liubavo vaisė. Marijampolės apskr.

Nepriklausomoje Lietuvoje bai
gė Vytauto Didžiojo Universiteto 
humanitarinių mokslų fakultetą. Mo
kytojavo Klaipėdos ir Kauno “Auš
ros” gimanzijose.

1940 m. sovietinis okupantas 
A. Venclovą apskyrė švietimo “mi- 
nisteriu”. Venclova buvo atkaklus 
komunistas ir didelis sovietinis 
propagandistas. Palaidotas birželio 
30 d. Antakalnio kapinėse, Vilniuje.

* **
Leipcige vykusioje tarptautinė

je knygos meno parodoje, birželio 
mėn. du lietuviai laimėjo aukso ir 
bronzos medalius. Aukso medalis 
paskirtas grafikei B. Zilytei, ilius
travusiai A. Liobytės „Pasaką apie 
narsią Vilniaus mergaitę ir galva
žudį Zaliabardzdį“, o bronzos meda
lis teko B. Leonavičiui. Jis ilius
travo K. Jakubėno „Abėcėlę“.

***
Nizzos mieste atidarytas resto

ranas, pavadintas “Dante’s Inferno”. 
Ant iejimo durų užrašyta: “Air con
ditioned”.

***

“Nenuoramos”, “Kertukai” veikia 
ne tik Vilniuje, Kaune, bet ir kituo
se miestuose. * **

Lietuviai j Kubą iš okup. Lie
tuvos pradėjo keliauti nuo 1966 m. 
rudens. Inž. A. Dziaugys “Tiesoje” 
geg. 1 d., informuoja, kad pagal 
sovietų - Kubos susitarimą ūkio 
bendravimo srityje, anuomet į Kubą 
išvyko lietuviai melioracijas spe
cialistai. 1967 m. vasarą_ Kuboje 
buvo jau trylika lietuvių - visi 
melioratoriai. Dauguma lietuviu 
dirbo Pinar del Rio provincijoje, 
kai kuriems teko dirbti ir Havanoje. 
Kiti jų darbo bendrai, tai bulgarai 
ir patys kubiečiai. Lietuviams teko 
paruošti drėkinimo projektus.

Kuboje pasižymėjo lietuviai 
J. Černius ir A. Dumlianskas, su
darė Pinar del Rio provincijos 
pietines dalies vandens išteklių 
panaudojimo perspektyvinį planą. 
Šiuo metu Kuboje vieši dar keli 
lietuviai. Sįc
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Rimties valandėlei

ĮlyZjlA S- Gaidelis, S.J.

WWjl. KAS YRA MALDOS 
APAŠTALAVIMAS?

1. Maldos Apaštalavimas tai 
apaštališkas gyveni
mo būdas. Per krikštą ir su
tvirtinimo sakramentą pats Išgany
tojas visiems tikintiesiems patikė
jo apaštalavimą. Mūsų pašaukimas 
yra visus supažindinti su Bažnyčia 
ir jos vaidmeniu vietose ir aplinky
bėse, kur ji per Įtikėjusius Dievui 
gali tapti “žemės druska ir pasau
lio šviesa”. Šio visuotino pašauki
mo ribose Maldos apaštalai sudaro 
sąjungą, atseit - dvasinę tikinčiųjų 
bendruomenę, kurios nariai aukoja 
save ir dienos darbus (rūpesčius, 
kentėjimus, vargus ir džiaugsmus), 
drauge su eucharistine auka visos 
žmonijos išganymui.

Toks gyvenimo 
būdas primena kiekvienam, kad Kris
tus platino savo dangiškojo Tėvo 
karalystę mokindamas, gydydamas, 
tarnaudamas žmogui ir “gailėdama
sis minios”. Bet ir nuo pat pradžios 
Jis aukojo save ir savo gyvenimą 
pilnutiniai paklusdamas dangiška
jam Tėvui. Jis meldėsi už žmones 
ir savo išganytojiškąji darbą užant
spaudavo mirdamas ant kryžiaus ir 
prisikeldamas iš numirusiųjų, kad 
žmonės būtų išteisinti. Rom. 4,25/ 
Garbingai prisikėlęs, Jis tęsia am
žinąją kunigystę, kad mus užtartu. 
Žyd. 7,25.

Taigi MA nariai panašiai kaip 
Kristus aukoja save, savo kasdie- ' 
nius užsiėmimus, kentėjimus, mal
das ir džiaugsmus dėl žmonių išga
nymo ir Kristaus kunigystės dalinin
kų, kasdieninis aukojimas turi es
minės svarbos dieviškame išgany
mo plane.

2. Maldos Apaštalavimas tai 
p a š. a u k i ■ m a s mylėti. 
Apaštalas Sv. Povilas apibrėžia 
apaštališkąjį gyvenimo būdą sekan
čiai:...“kad Kristus tikėjimu gyven
tų jūsų širdyse ir kad jus būtumėte 
įsišaknyje ir sutvirtėje meilėje” 
Ef. 3.17. Tokiai meilei įkvėpti MA 
nariai skuba tiesiai prie Švenčiau
siosios Jėzaus Širdies. Čia jie 
“drauge su šventaisiais galės su
prasti koks yra plotis, aukštis ir gy
lis, taip pat pažinti visokį žinojimą 
viršijančią Kristaus meilę”. Ėf. 
3,18 ,- 19. Ietimi pervertoje Kris
taus Širdyje yra aiškiai parašyta vi
siems kaip Viešpats mylėjo žmo
nes, būtent - Jis mylėjo iki gelmių 
savo žmoniškumo, iki viršūnių savo 
dievybės, su visus žmones apiman
čiu pločiu ir per visus amžius besi
tęsiančiu ilgiu. Tokia visuotina 
meilė sugestijonuoja ir reikalauja 
abipusiškos meilės Kristui ir visiems 
žmonėms, _ kuriuo s Jis atėjo atpirkti. 
Kristaus Širdis - tai Maldos apašta
lų širdis!

MIRĖ MATULIENE

Staiga ir netikėtai mirė Matu
lienė iš Regents Park, Sydney. 
Plačiau apie velionę bus parašyta 
sekančiame M.P. numeryje.

MIRĖ M. LEVICKIENE

S.m. liepos men. 2 d. mirė Mi
chalina Levickiene 88 m. amžiaus 
žinomo vietos lietuvių veikėjo Juo
zo Levicko motina. (Antras jos sū
nus gyvena Amerikoje, o trečias - 
likęs tėvynėje). Močiutė Levickienė 
20 metų išgyveno Newcastle ir buvo 
visų lietuvių mylima ir gerbiama. 
Visiems mums yra žinoma, jog sū
nus Juozas ir jo žmona Jadvyga mo
čiutę savo namuose iki mirties rūpės 
tingai globojo ir jąja sūniškai rū
pinos. Močiutė, kol sveikata leido, 
buvo nuolatinė lietuviškų pamaldų 
lankytoja. Čia ji su Dievuliu lietu
viškai kalbėjos ir lietuviškai mel
dės...

Močiutė buvo palaidota liepos 
mėn. 5 d. Adamstown katalikų baž
nyčioje atlaikytos gedulingos mi
šios. Bažnyčioje buvo daug New
castle ir Sydnėjaus lietuvių.

Iš bažnyčios ilga automobilių 
virtinė palydėjo į Sandgate kapines 
amžinajam poilsiui. Po Kunigo at
kalbėtų maldų, žodį tarė Newcastle 
Apylinkės vice pirmininkas A; Šer
nas, nužymėdamas velionės nueita 
kelią - vargus ir džiaugsmus šioje 
žemėje. Po šios kalbos dalyviai su
giedojo giesmę “Marija, Marija..”

Po laidotuvių visi dalyviai bu
vo pakviesti į vaišingus J.J. Levic- ‘ 
kų namus maldai ir užkandžiams. 
Mūsų visų gili užuojauta J.J. Levic
kų šęimai.

M. Šeškus.

JAUNIMO KONGRESAS 72 

ma, pačios paskutinės mados, dai
nų ir muzikos plokštele išleista šiame 
kontinente.

Plokštelėje ■ Įrašyta 13 dainų: 
Ar tu meni?, Pienė, Tau jaunam, 
Ežerėlio saulė, Ten, kur būdavom 
dviese, Prie jūros, Diksilendas, 
Senelė, mylėti neleidžia, Tu neuž
miršk geriausio draugo, Odisėjo su
grįžimas, Tau, Mama, Gimtajam uos
tui, Na, palauk!

Solistų tarpe yra V. Malinaus
kas, D. Neimontaitė, J. Masanaus- 
kas, L. Ablenaitė, J. Žukauskas, 
K. Kaniauskaitė, E. Kuodis, N. 
Ščiukaitė, R. Siparis.

Plokštelės viršelį piešė dai
lininkas Romualdas Bukauskas.

Užsakykite tuoj pat, kadangi 
yra išleistas ribotas skaičius. Vie
nos plokštelės kaina tiktai $6.00. 
Prisiuntimas $0.75. Užsakant plokš
telę, malonėkite iš anksto prisiųsti 
pinigus. Su pagarba,

L. Stankevičius 
Montrealio Liet. Pusvalandžio

Vedėjas

Tauriai lietuvei
A.A. MICHALINAI LEVICKIENEI

mirus, jos sūnus Juozą, Mikolą Lietuvoje, Romą Amerikoje ir jų šeimas 
liūdesio valandoje giliai užjaučia ir kartu liūdi.

Grybu šeima

A.A. MICHALINAI LEVICKIENEI
mirus,sūnų Juozą Levicką ir jo šeimą, bei anukus giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Bajalių šeima

4DĖKA

s mane užjautusiems mano brangiam 
litus ir tą užuojautą pareiškusiems žo- 

■'V laikraščius.
-c.. -eiškiu gausiam artimųjų, prietelių ir tautiečių bū- 

,<o malda gausiai dalyvavusiems Sv. Mišiose už mirusiojo vėlę 
. o.iydėjusiems jį į Amžinos Ramybės vietą.

Ačiū visiems tiems, kurie pagerbdami velionio valią, vietoj tra
dicinių gėlių, duosniai aukojo Lietuvių Namams ar Sv. Mišioms.

Ypatingai mano padėka yra skiriama Kun. P. Daukniui,lankiusiam 
A.A. Alfonsą jo ligoje, paruošusiam jį sutikti savo Sutvėrėją ir palyj 
dėjusiam jo mirtingąjį kūną į Amžinybę. Taip pat Kun. P. Vaseriui uz 
visokeriopą paslaugą jo ligoje.

Dėkinga esu organizacijų atstovams, tariusiems atsisveikinimo 
žodį Mirusiųjų Mieste - L. B-nės V-bos pirmininkui G. Žemkalniui, L. 
Karių Ramovės atstovui J. Petraičiui, Lietuvių Namų Klubo Tarybos 
p-kui A. Bladzevičiui, “Dainos” Sambūrio atstovui P. Vaičaičiui ir p. 
I. Aleknai.

Nuoširdus ačiū L. Karių Ramovei ir jos pirmininkui p. V. Salkū- 
nui už A.A. Alfonso palaidojimą kaip tikro Lietuvos Kario. Melbourne 
Vyrų Oktetui, p. P. Morkūno vadovaujamam, už menišką giedojimą ge
dulingų Mišių metu. Dr. S. Statkui už medicinišką pagalbą jo ligoje. 
Šeimoms - I. Aleknos, A. Baltrukonio, S. Statkaus ir J. Petraičio - 
ir p. M. Medeišienei, parodžiusioms daug širdies A.A. Alfonsui ir man, 
ypač, kada aš jos buvau labiausiai reikalinga, bei paruošusioms šer
menų vaišes.

Dėkoju tiems, kurie suprasdami lietuviško laikraščio reikalingumą, 
pareiškė man užuojauta per “Tėviškės Aidus” ir "Mūsų Pastogę 
būtent - Melbourne L.B-nės Apyl. Valdybai, Melb. Lietuvių Namų Klu
bo Tarybai, Melb. Liet. Karių Ramovei, Melb. “Dainos” Sambūriui ir 
jos Dirigentui, Melb. Liet. Kat. Moterų D-jai, Melb. Parapijos Savait
galio Mokyklai, Melb. Liet. Gyvojo Rožančiaus Būreliui, p. Zakare- 
vičiams Sydnėjuje, p. Eskirtams Salėje, ir melbourniškiams - ponams 
Žitkevičiams, Statkams ir H. Antanaičiams, Meiliūnams, Mikailai, 
Vanagui, Aleknams, J. Antanaičiams, Dudėnams, Ramanauskams, 
Baltokienei, Matukevičiams ir Baltrukoniams.

Nuoširdus ačiū visiems, visiems!
Teresė Bikulčienė.

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

In.orr uoja savgausius klientus, kad persiunčia siuntinius 
j 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.

GALVENAIS BIROJS SIDNEYA ( HEAD OFFICE SYDNEY)

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

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

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

PARRAMATTA Tel: 635 - 9728
NEWCASTLE N.S.W..
WICKHAM: MURRAY’S H.F. SIORES 93 Norhtumberland Street, 

WICKHAM NEWCASTLE Tel: 61 - 180
NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter Street, 

NEWCASTLE Tel: 2 - 3596
MELBOURNE- VIC^ MURRAY’S H.F. STORES

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

MELBOURNE Tel: 63 - 7895
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SPORTIŠKAS AČIŪ

Sporto klubo “Kovo” metinis 
balius praėjo tikrai gražioje ir pui
kioje nuotaikoje ir jame buvę tikrai 
nesigaili. Pačiam klubui, išvysčius 
tokią didelę sportinę veiklą jaunimo 
tarpe Sydnejuje, šio baliaus pelnas 
atnešė tikrai gražios paramos, kas 
Įrodo, jog sydnejiškiai tautiečiai re
mia ir padeda savajam sportuojan
čiam jaunimui, už ką visiems ba
liaus dalyviams priklauso didelė 
sportininkų padėka.

Neskaitant Įėjimo ir gėrimų bu
feto, valgių bufetas, kuriam ypatingai 
gražiai vadovavo p. 3. Binkienė, 
atnešė $125 pelno, loterija - $121 ir 
kokteilių baras $67. Maistas, loteri
jos fantai ir gėrimai buvo suaukoti 
sportininkų bičiulių ir veteranų, 
Įrodžiusių, jog sportiškumo ryšys 
tarp dabartinių ir buvusių sportininkų 
ir rėmėjų yra gyvas ir našus.

Sporto klubo “Kovo” valdyba 
ir visi sportininkai reiškia nuoširdų 
sportini ačiū: Programos išpildyto- 
jams: O. ir V. Arams, K. ir V. Biti
nams, I. Ir V. Daudarams, O. ir J. 
Maksvyčiams, J. Dambrauskui, P. 
Rūteniui, A. Plukui ir šviesas tvar
kiusiam A. Simaičiui.

Valgių bufetui aukojusioms po
nioms: vyr. šeimininkei B. Binkie
nei, O. Statkienei, O. Arienei, K.

Kovo baliaus programos ispildytojos. 
Pirmoje eilėje p. O. Asevičienė ir 
p. J. Daudarienė, antroje eilėje p. 
K. Bitinienė ir p. O. Maksvytienė.

Bitinienei, S. Gulbinienei, Kabai- 
lienei, D. Karpavičienei, N. Mika
lauskienei, T. Dambrauskienei, S. 
Gustafson, N. Liutikaitei, I. Dauda- 
rienei, T. Simniškienei, E. Nagie- 
nei, A. Eismontienei, Kizelienei, 
Kaciušienei, G. Newman, Kataržie- 
nei, A. Kraucevičienei, O. Meiliū- 
nienei, M. Atkinson ir mielam tautie
čiui, nedavusiam savo pavardės ir 
paaukojusiam puikų lietuviška^ kmy
nini sūri.

Loterijos fantų aukotojams G. 
Antanėliui, S. Kavaliauskui ir kok
teilių barui aukojusiems sporto ve
teranams: Dr. L. Petrauskui, H. 
Meiliūnui, V. Koženiauskui, V. Dau- 
darui, J. Liutikui, V. Binkiui, V. 
Gulbinui, A. Mikalauskui, A. Gi- 
liauskui, A. Laukaičiui, V. Skrins- 
kai ir V. Arui.

***
KOVO KLUBE

Berniukai laimi finalus

Kovo jauniai iki 18-kos metų 
šiais metais ypatingai labai gražiai 
pasirodė, žaisdami savo žiemos krep
šinio pirmenybėse. Paskutines savo 
rungtynes jauniai žaidė finaliniame 
susitikime prieš St. George P.3.C. 
ir užtikrinančiai laimėjo 37:25 
(29:8); - Pirmąjį puslaikį koviečiai.  ̂

pradėjo labai gerai ir jau pačiose 
pirmose žaidimo minutėse paėmė va
dovavimą aikštėje i savo rankas. 
Gulbinas su Liubinsku ypatingai ge
rai nuįminėjo sviedinį nuo savo ir 
priešo krepšiu, kai mūsų jaunių gy
nyba ir žaidėjų dengimas buvo pui
kus.

Antrajame puslaikyje, jausdami 
gal per dideli savo pranašumą, jau
niai prarado savo žaidimo susikon
centravimą, pradėjo dengti žaidėjus 
gana blogai ir puolimas buvo blo
gas. Tačiau neskaitant višų šių 
blogybių, kurios ateityje neturėtų 
pasikartoti, nes žaidimas tęsiasi 
ne vieną, bet du puslaikius, jauniai 
turėdami didelę persvarą pirmajame 
puslaikyje, visvien įstengė išplėš
ti laimėjimą. Po šio finalinio lai
mėjimo koviečiai jauniai pateko į 
Didįjį Finalą ir jį žais prieš Banks- 
town jaunius. Paskutinėse rungty
nėse ankstyvas Gulbino ir Karpavi
čiaus kojų susižeidimas neleido ko
mandai pakelti didesnį taškų skai
čių ir gali atsiliepti paskutinėmis 
didžiojo finalo rungtynėms. Taškai: 
E. Karpavičius 11, M. JAubinskas 
10, R. Gulbinas 8, J. Šliogeris 5, 
V. Rimkus 3, Z. Karkowski, V. ir J. 
Kalgovai ir T. Jablonskis 0.

MERGAITĖS (iki 18 m.) - 
CANTERBURY 48:26 (16:10)

Kovo jaunes šias rungtynes su
žaidė labai gerai ir užsitikrino sau 
vietą į mergaičių pusfinalius, Kaip 
ir berniukai iki 18-kos metų, taip ir 
mergaitės yra padarę labai gerą ir 
gražią pažangą ir turi labai daug ga
limybių laimėti turnyro pirmąją vie
ta. Taškai: R. Aseviciutė 16, A. 
Kasperaitytė 15, R. Kasperaitytė 7, 
I. Kaciusytė 6, L. Karpavičiūtė 4, 
E. Šatkauskaitė, R. Eismontaitė, R. 
ir V. Laukaitytės, L. Kazlauskaitė 
ir L Geraghty 0.

MERGAITĖS LAIMI PUSFINALIUS

Kovo jaunės pusfinaliuose su
sitiko su Arncliffe Scots mergaitė
mis ir šias gana sunkias rungtynes 
laimėjo 32:20 (12:14). Pirmasis pus- 
laikis mūsų mergaičių buvo sužais
tas labai laisvai ir pasimetusiai, kas 
joms ir atnešė dviejų taškų pralai
mėjimą. Antrąjį puslaikį mūsų mer
gaitės irgi pradėjo gana blogai, mėty- 
damos labai blogai baudas ir paro
dydamos labai mažai komandinio 
žaidimo. Buvo daugiausiai indivi
dualus solistinei prasiveržimai, kas 
komandai nėra gerai ir tai ateityje 
turėtų būti vengtina. Paskutinėse 
10-jė minučių visa mergaičių koman
da susiėmė, pradėjo geriau mėtyti, 
kiečiau dengti priešininkes, kas 
joms leido taškų santykį pakelti 
savo naudai ir laimėti šias svarbias 
turnyro rungtynes. Ateityje toks ko- 
madinis stiprus žaidimas turėtų 
prasidėti jau nuo pačių pirmųjų žai
dimo minučių. Taškai: R. Aseviciutė 
16, A. Kasperaitytė 7, R. Kąsperai- 
tytė 5, I. Kaciusytė 4, E. Satkaus- 
kaitė, L. Genytė, R. Eismontaitė, 
R. ir V. Laukaitytės, L. Kazlaus
kaitė ir L. Geraghty 0.

SPORTO REPORTAŽAS IS 
MELBOURNO

VARPAS-W. FOOTSCRAY 
31:32 (16:8) 

Berniukai žemaių 16 m.

Priešininkai aukšti ir pirmas 
puslaikis baigiasi sunkiai iškovota 
8 taškų persvara.

Antrame puslaikyje priešas—.... ........... .....  - . 

neatleidžia ir beveik išlygina. Trum
pai nusišypso laimė ir vėl vedam 
8 taškais, išfaulavus Lekniųir Bra- 
nišką tenka atiduoti rungtynes vie
nu tašku. Taskus pelnė: Oželis, 
Leknius 11, Simankevicius 8, Liu- 
binas, Braniška 9 ir Pranauskas 3.

VARPAS - COBURG 
28:38 (11:16)

Berniukai žemiau 17 m.

Nuo pat pradžios nesiseka. 
Trys dideli priešininkai dominuoja 
prie krepšio, bet mūsiškiai išlaiko 
tempą ir daug neatsilieka. Antrame 
kelinyj dar blogiau, išfaulavus di
džiausią priešininką viltis atgyja, 
bet 10 tašku deficitą sunku atkovo
ti, Taškus pelnė: Pranckūnas, Vyš
niauskas, Braniška 7, Bužinskas 
20, Ragauskas 1.

Žiūrovas
***

VARPAS - NEWPORT (19:19) 
48-40

Berniukai žemiau 16 metų.

Pradžia liūdna. Per penkias 
minutes priešas veda 7 taškais. Ap
šilę mūsiškiai pradeda atsigauti, bet 
pasivyti sunku. Staigus laimės pra
švitimas ir iš deficito vieno taško 
persvara.

Antram kėlinyje priešas geriau 
karščiuojasi. Eilė baudų, kurias 
priešas geriau išnaudoja, bet geri 
metimai ir Varpas veda 8 taškais. 
Ta persvara išlaiko iki galo, ir Įeina 
į finalą!

Taškus pelnė: R. Leknius 20, 
P. Oželis 6, M. Simankevicius 4, 
D. Liubinas ir R. Braniška 14, J. 
Aranauskas 4.

Žiūrovas
***

NERIES KLUBE

Paskutiniu laiku gal neperd_aug 
žinių pasirodo spaudoje apie BLSK 
“Neries” veikla. Tai nereiškia, kad 
Nerieciai nieko neveikia.

Neries vyrų krepšinio pirma 
komanda dėl kažkokių priez'asčių 
buvo nukelta iš antros divizijos i 
ketvirta^. Nors nerieciai antroje divi
zijoje visuomet užimdavo vieta pir
mame ketvirtuke.

t Ketvirtoje divizijoje nerieciai 
pirmauja, ir daro gerą pažanga.

Neries merginos žaidžia Can
terbury distrikt. Jos taip pat pirmau
ja. Jos treniruojamos P. Smito, ir 
matosi rezultatai.

Stalo teniso sekcija veikia 
sėkmingai, yra dvi komandos. Jie 
žaidžia trečiadieni., vakarais, stalo 
teniso varžybose Summer Hill. Susi
organizavo ir Nerieciai golfininkai 
bet apie golfą kitą kartą bus plačiau 
Taip pat nerieciai ruošiasi savo 
metiniam baliui, kuris Įvyks šešta
dieni rugpiūčio mėn. 14 d. puikoje 
Australian Dancers Club salėje Lid- 
combe. Yra žinoma kad nerieciai turi 
jaunų meno jėgų, kurie ir išpildys 
baliaus programą. Praeity neriečių 
parengimai buvo mielai Sydnejuje 
laukiami, ir gana gausiai tautiečių 
lankomi. Tad ir šį karta, nerieciai 
laukia savo tėvelių, rėmėjų, ir ben
drai tautiečių. Atėję pamatysite 
gerą programą, linksmai pasidžiaug
site, gerai praleisite laiką. Tuo pa
čiu paremsite neriečius sportinin
kus, kurie tikrai yra reikalingi jūsų 
finansinės paramos.

Tad iki pasimatymo Neries 
Baliuje.

S.N.

• Prakaite dar niekas 
neprigėrė.

• Komplimentai yra 
kaip kvepalai — jie turi 
būti uostomi, o ne pra
ryjami.

• Jei netiki, kad pa
sisekimas yra laimės da
lykas — paklausk to, ku
ris nusivylė.

f i' i’ f f f . -

Kovo veteranas krepšininkas 
D. Kraucevičius (Jumbo) yra vienas 
iš ryškiausių sportininkų asmeny
bių dabartinėje vyrų I-je komandoje. 
Dalyvavęs jau 17-je lietuvių sporto 
švenčių, jis buvo vienas iš tų žai
dėjų, kai ankstyvesnioji Kovo ko- 
manada laimėjo tris metus iš eilės 
Australijos čempionų vardą. Jis ir 
dabar, kovieciams atjaunėjus, akty
viai žaidžia ir prieš du metus su 
Kovo vyrais vėl po ilgų metų par
sivežė lietuvių čempionų taurę į 
Sydnėjų. Be aktyvaus sporto jis 
buvo klubo pirmininkas ir daug kartų 
valdybos narys.

ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ

III žiemos sporto švente jau 
čia pat. Šiais metais atrodo bus 
rekordinis skaičius dalyvių nes 
kiek girdėjome iš Melbourne žada 
atvykti apie 30 slidinėto jų. iš Syd- 
nėjaus virš 20, iš Adelaidės 3-5 ir 
pora desėktų Canberiškių. Dar ne
sam nieko sužinoję iš kitų vieto
vių.

Nenumačius tokio gausaus daly
vių skaičiaus galėtų būti sunkumų 
su apgyvendinimu, bet rengėjai ti
kisi visus sutalpinti, nors ir reikė
tų susispausti. Turint galvoje kad 
suvažuojama ne liuksesinėm atosto
gom, bet sportui ir pabendravimui
- slidinėtojai atleis už neperdidžiau- 
sius ^patogumus.

Šioje Žiemos šventėje numato
mas pravesti jaunių žemiau 12 metu;
- jaunių žemiau 18 metų; moterų:- 
veteranų ir vyrų varžybas. Mergai
tės žemiau 18 metu galės pačios 
pasirinkti ir varžybas su jauniais 
ar su moterimis. Taip pat jauniai 
galės varžytis su vyrais jei to pa
geidautų. Visiems laimėtojams yra 
parūpintos dovanos. Kad išvengus 
vienam asmeniui po kelias dovanas, 
šiais metais bus duodama viena 
dovana bendrai už slalom ir greičio 
varžybas .išvedus geriausią laiką.

Daugiau atskirų pranešimų ne
bus siunčiama, todėl prašoma visus 
klubus ar pavienius asmenis kaip 
galint greičiau atsiųsti rengėjams 
skaičių atvykstančiųjų, kas labai 
palengvins organizavimo darbą.
Korespondencija prašome siųsti;
P. Pilka Box 150, Fyshwick A.C.T. 
2609.

Kaip jau buvo minėta anksty
vesniuose pranešimuose slidinėto
jai bus apgyvendinti klubų lodžėse 
kur maistą pasigaminti galės patys. 
Maisto krautuvės arti nėra ir mais
tas reikalingas atsivežti. Galima 
bus maitintis ir tenpat esančiame 
restorane. Restorane maistas yra 
labai geras, bet reikia perspėti, kad 
kainos yra gana aukštos.

Taip pat prašome visus atvyks
tančius stengtis atvykti neperdaug 
vėlai. Atvykstantieji registruojasi 
17 Clyde.St., Jindabyne penktadie
ni iki 12 vai. nakties iš kur bus 
palydėti į Gutega - nakvynės ir var
žybų vietą.

Tikėdamiesi gero sniego jus 
. laukui,,.... .Rengėją!

Musų. Pastogė Nr. 29.1971.7i26. psl. 7.L
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Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos Klubas rugpiūčio 15 d., sekmadieni,
4 vai. Bankstowno Lietuvių Namuose rengia rašytojo

PULGI0 ANDRIUŠIO 
PAGERBIMĄ - MINĖJIMĄ.

Programoje: būdingos ištraukos iš P. Andriušio kūrybos:
P. Andriušio pristatymas ir jo kūrybos charakteristika
- V. Kazokas
Lietuvių liaudies dainos - solo P. Rūtenis
Minėjimą praveda S. Skorulis

Pagerbdami savo didįjį rašytoją gausiai dalyvaukime šioje meno 
iškilmėje.

ATMINKITE ŠIUOS FAKTUS

KVIETIMAS MELBOURNO LIETUVIU 
KLUBO INFORMACIJOS

Neužregistravus iki rugpjūčio 2d.
ir vis 

tiek pašauktas karinei tarnybai neatsi
žvelgiant į Durtų rezultatus darant 
atranką.

Registracijos formuliarai gaunami 
pašto Įstaigose ir vietos darbo įstai
gose su atitinkama instrukcija.

rug-
piūčio 1971 m., jei jūsų gimtadienis 
sueina tarp 1 liepos 1971 m. ir 31 

gruodžio 1971 metų.

Visi vyrai, šiais metais tarp hwixicpwawB in iueinuuiu 
1 liepos ir 31 gruodžio sulaukė 20 Jus sah?e buti baustas iki $200 1 
metų, privalo registruotis dabar *“ —v*- n,
rinei tarybai.

Jus privalote registruotis 2

BEGISTRUOKES DABAR !
Visi Sydnėjaus dabartiniai ir 

buvusieji lietuvių savaitgalio mo
kyklų vedėjai, mokytojai ir šiame 
krašte kvalifikuoti ir savose profesi
jose dirbą pedagogai, yra kviečiami 
svarbiam pasitarimui š.m. rugpiūčio 
8 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p. 
“Dainavos” salėje Bankstown’e.

Pasitarimo tikslas:
(a) Surastibūdą, kaip Įtraukti didesnį 
mūsų jaunimo dalį į Lituanistikos 
institucijas.
(b) Surasti tinkamiausius pedagogi
kos metodus Įvairioms jaunimo gru
pėms,.
(c) Modernių pedagogikos būdų Įgy
vendinimo sunkumai ir galimybes.
(d) Sudaryti prie Apyl. Valdybos 
pagelbinĮ Lituanistikos Komitetą, 
kurio uždavinys būtų:
i)rūpintis esamomis lituanistinėmis 
institucijomis, kad palengvinus 
mokytojų darbą.
iijsteigti vaikų darželius.
iii) rūpintis lituanistiniais kursais 
suaugusiems.
iv) plėsti lituanistikos studijas laiš
kais per Čikagos 
tūtą.

Jei Tamsta 
pasitarimą, bet

Lituanistini Insti-

negalite atvykti į 
turite konkrečių 

pasiūlymų, nuoširdžiai prašome per
duoti savo mintis kolegoms ar pri
siųsti raštu Apyl. Valdybai, kuri 
Jūsų mintis perduos susirinkimui.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba. 
***

PADĖKA

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos vardu nuoširdžiai dėkoju 
p. B. Kiveriui, “Dainos” choro dai
nininkams; p. M. Umbražiūnienei, 
Meno Ansamblio dainininkams; p. M. 
Cox, p. A. Plukui, tautinių šokių 
šokėjams ir visiems tautiečiams 
kurie prisidėjo prie Pavergtų Tautų 
pasisekimo ir puikios lietuvių repre
zentacijos.

A. Reisgys 
Pirmininkas

GEELONGAS
Geel. Moterų D-jos susirinkimas 

Įvyko p-nios L. Skapinskienes bute. 
Šiame susirinkime buvo išrinkta nau
ja valdyba kurią sudaro šios ponios: 
pirmininkė - p. L. Skapinskiene, 
sekretorė - p. C. Vačekauskienė, 
kasininkė - E. Stukevičiene ir kan
didatės-?. R. Saldukienė, p. O. Ze- 
lenkevičienė. Geelongo Moterų Drau
gija tai darbščios bitelės ir auko
mis. remia Lietuvių Namų statybą. ,

A. Brazdžionienė
***

S.m. liepos 4 d. Lietuvių na
muose, įvyko Geel- Mot. D-jos susi
rinkimas. Susirinkimas praėjo dar
bingoj nuotaikoj. Kadangi , kai ku
rie dienotvarkės punktai buvo labai 
svarbus, sekretoriauti pakviestos*, 
p. R. Skėrienė ir M. Bindokienė. 
Susirinkimą, pravedė D-jos pirm. E. 
Jomantienė. Geel. Moterų D-ja 
veikia jau 3 metai bet jokių Įstatų 
iki šiol dar neturėjo. Todėl nauja 
valdyba patiekė D-jos įstatų projek
tą. Susirinkimo dalyvės projektą 
rūpestingai išstudijavo, pavedė val
dybai paruošti, sekančiame susi
rinkime įstatus patvirtinti. Nutarta 
visuot. susirinkimą šaukti rugp. 1 d. 
2 vai. Lietuvių Namuose. Reikia 
tikėtis, moterys suprasdamos reika
lo svarbumą užmirs smulkius kapry- 
zus ir sekančiame susirinkime vi
sos skaitlingai dalyvaus.

Sąryšy su Gėrimų licencija 
reikalingi tolimesni M.L.K. Statuto 
pakeitimai-papildymai. Tam atlikti, 
š.m. rugpiūčio mėn. 29 d. 3.30 vai. 
p.p. Melbourno Lietuvių Namuose, 
44-50 Errol St., Nth. Melbourne, šau
kiamas Specialus Melbourno Lietu
vių Klubo narių susirinkimas su 
sekančia darbotvarke:

1 .Susirinkimo atidarymas; 
2.Prezidiumo sudarymas;

3.Mandatų komsijos sudarymas
4.Statuto pakeitimai-papildy

mai;
5.Susirinkimo uždarymas.
Pilnas Statuto pakeitimų^papil- 

dymų tekstas bus iškabintas Klubo 
patalpose, skelbimų lentoje 21 die
nos laikotarpyje prieš Specialu susi
rinkimą.

Tuoj pat po Specialaus susi
rinkimo Įvyksta Metinis Melbourno 
Lietuvių Klubo narių susirinkimas. 
Susirinkimo darbotvarke:

I. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo sudarymas;
3. Mandatų Komisijos sudarymas
4. Rinkimų Komisijos praneši

mas;
5. M.L.K. Tarybos veiklos prane

šimas;
6. M.L.K. Tarybos financinis 

pranešimas;
7. Revizijos Komisijos prane

šimas;
8. Klausimai ir diskusijos del 

Tarybos pranešimų;
9-.1971-1972 m. sąmatos tvirti

nimas;
10.Einamieji reikalai;
II. Susirinkimo uždarymas.
Kandidatų sąrašas į M.L.K. 

Tarybą uždaromas š.m. liepos men. 
29 d. Balsavimo būdas: paštu.

Pastaba: nariams, atsilikusiems 
su nario mokesčiu virš dvejų metu, 
balsavimo korteles nebus siunčia
mos. Melb. Liet. Klubo Taryba.

AUKOS M.P. SPAUSTUVEI
K. Cieminis - $5.00
B. Zabiela - $20.00
3. Paškevičius (atitaisoma klaida)

$2.00
Dėkojame už aukas

M.P. Adm.

Jeigu nesate Australijos ar Britą 
pilietis, vistiek privalote registruotis. 
Karinei tarnybai šaukiami visi jauni 
vyrai nežiūrint ar jie Australijoje 
gimė ar ne.

Išimtys
Tik tie vyrai minėto amžiaus gru

pės neprivalo registruotis, jeigu Jie 
yra diplomatinėje tarnyboje, .yra Aus
tralijos aborizenų kilmės, pilna laika 
tarnauja laivyno. Sausumos ir oro Aus
tralijos karinėse pajėgose arba tie 
buvę padalinių nariai, pilnai juose 
dvejus metus atitarnavę.

NATIONAL
AUSTRALIA

IB®Jj|l|

"KVIZAS” ARTĖJA!
Melbourne Lietuviu Katalikų Moterų Draugijos ruošiamos 

LIETUVIŠKOS VARŽYBOS - KONCERTAS
įvyks š.m. rugpiūčio men. 8 d. 5 vai. Lietuvių Namuose.
Kviečiami visi - jauni ir seni, vaikingi.ir bevaikiai.
Ateikite pasižiūrėti ir pasiklausyti musų, jaunimo.
įėjimas pensininkams ir moksleivams 50 centu, kitiems - $1.00
Atminkite data - rugpjūčio mėli. 8 d.!

Nuoširdžiai kviečiame Jus ir Jūsų draugus į Sporto Klubo 
“VARPAS”

IĮ METIN\ BALIU
kuris Įvyks liepos 31 d., šeštadieni, Melbourne Lietuvių Namuose. 
Baliaus pradžia 7.30 vai. vak. Gros moderni kapela, veiks geras 
gėrimų bufetas, bus turtinga loterija ir šiaip visokių malonumų. 
Bilietų kaina, su vakariene, $3.50 suaugusiems, $2.50 jaunimui.

Bilietai gaunami pas R. Vyšniauskų Tel. 47 — 2798
J. Oželį “ Tel. 391 - 3702.

ŽADAT KELIAUTI ATEITYJE?
Visais kelionių, reikalais i. užsienį kreipkitės į mane (keliones tvar* 

kau nuo 1959 m.) Laivais arba lėktuvais į EuropaJ JAV, Kanadą, Aziją 
arba Pacifiko salas. Papigintos kainos. Padedu" tvarkyti dokumentus, 
užsakau viešbučius, geležinkelio bilietus, parūpinu keliones čekius. 
Patarnavimas veltui.

ALG. ŽILINSKAS
Southland Travel Centre, 245 Charman R(h, 
Cheltenham (Melb.) 3192
Telef. 550 - 1655 Vak. 93 - 4258

Ruoškitės grupinei kelionei j Jaun. Kongresą 1972 m.

Pattogt
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

"OUR HAVEN”
Xustralijos Lietuvių Bendruomenės 

laikraštis
LEIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba
Leidėjo ir „M.P.“ Administracijos 

adresas: Bo 5448, G.P.O ,
SYDNEY. N.S.W.2001.

REDAGUOJA REDAKCINĖ KOLEGIJA 
E. ir I. Jonaičiai, A. Laukaitis, 
ir P. Pullinen.
Atsakomasis redk. A. Mauragis,
Redakcijos adresas: 82 Victor Avc.,

Picnic Point N.S.W. 2213
Redakcijos tel. 77 - 6707.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
* «*

„M.P.“ prenumerata: metams $10,
Pusei metų $ 5,

Užsienyje metams $12,
Atskiro Nr. kaina 25 /*»*
Už skelbimų turinį neatsakoma.

Geel. Mot. D-jos Valdyba.
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