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Atsiribokite nuo Maskvos!
Įtakingas šveicarų dienraštis „Neue 

Zuercher Zeitung“ liepos 4 d. paskelbė įsi
dėmėtiną straipsnį apie Pekino prieš sovie
tus nukreiptąją agitaciją, kuri išryškinanti 
raudonosios Kinijos politinės strategijos 
pobūdį. Straipsnio autorius plačiai apžvel
gia Pekino kreipimąsi į ukrainiečius, teig
damas, kad 'kinai skatina tautines-komu- 
nistines tendencijas sovietų Ukrainoje. Dar 
nurodoma, kad komunistinė Kinija ieškan
ti ryšių su ukrainiečių nacionalistais išei
vijoje ir kad kinų vedamoji propaganda 
esanti gyva Tolimuosiuose Rytuose, 'kur gy
vena apie trys milijonai ukrainiečių, pir
moje eilėje Chabarovsko srity, išilgai Usu- 
■rio upės, kur jie įsikūrę kaip iškeldinti pi
liečiai, ištremtieji arba kaip kareiviai, tar
naują Raudonojoje armijoje.

Nuo šių metų pradžios kinai minėtose 
srityse platina lapelius-skrajukes ukrainie
čių kalba, ir juose galima įžiūrėti savotiš
ką Ukrainiečių Tautinio Fronto manifestą. 
Šis gi Frontas buvęs įkurtas kinų, o gal tai 
jų remiama ukrainiečių organizacija. La
peliuose paskelbtoje programoje pabrėžia
ma: Ukrainai reikia pasitraukti iš Sovietų 
Sąjungos, reikia sudaryti socialistinę uk
rainiečių „liaudies, respubliką“, šioji turė
tų atsiremti į žinomojo ukrainiečių tautinio 
komunisto ir Stalino priešo Mikolos Chvilo- 
vič pažiūras. Šis ukrainietis, rašytojas ir 
publicistas, po 1930 m. nusižudęs.

Lapeliuose į Sovietijoje gyvenančius uk
rainiečius kreipiamasi šiais žodžiais: „Atsi
ribokite nuo Maskvos! Tai vykdyti mus 
kviečia tarptautinis komunistas Mikola 
Chvilovič. Šalin naujoji*rusų imperija, ša
lin Ukrainoje vykdomasis rusinimas ir ko
lonizavimas! Šalin rusų panslavizmas! Pa
sisakome už Ukrainos respublikos pasitrau
kimą iš Sovietų Sąjungos sudėties. Ukrai
niečių socializmas neįmanomas be visiškos 
tautinės nepriklausomybės ir suverenumo. 
Tegyvuoja nepriklausoma ir suvereni uk
rainiečių socialistinė liaudies respublika!“

Toliau seka Ukrainiečių Tautinio Fronto 
kreipimasis.-Čia nurodoma į sovietų impe
rialistinius tikslus, primenama, kad Mask
va siekė Suomiją prijungti prie Rusijos, 
savo kolonijomis pavertė visą eilę Europos- 
valstybių ir sužlugdė Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybę. Be to, sovietai 
neketina Kinijai sugrąžinti rusų carų už
grobtųjų žemių. Teigiama, kad Maskvos 
įvykdytasis kraštų pavergimas reiškia ru
sų imperializmo ir tautinės priespaudos 
vykdymo politiką.

Kreipimesi teigiamai iškeliama Mao-tse- 
tungo politika, pasisakoma prieš Brežnevo 
sampratą ir nurodoma į jos galimus pada
rinius. Esą, „Maskva tylomis rengiasi vyk
dyti naujas agresijas prieš broliškus kraš
tus, kaip prieš Rumuniją, Albaniją, Jugo
slaviją ir prieš Kinijos respubliką“.

Pagaliau lapeliuose kreipiamasi į Raud. 
Armijoje tarnaujančius ukrainiečius: „Uk
rainiečiai, atsiminkite, kad jūsų tėvynė pa
vergta. Nesileiskite naujos Maskvos agre
sijos atveju būti išnaudojami, būti patran
kų mėsa. Nešaudykite į socialistinių kraš
tų karius. Atkreipkite ginklą prieš pavergė
ją. Įgyvendinkite Lenino šūkį— imperialis
tinį karą paversti karu prieš pavergėją. Jei 
tai nebūtų įmanoma, nekovodami pasįrin- 
kite karo belaisvių likimą“.

Šveicarų dienraštis mano, kad kinų pla
tinamieji lapeliai liudija kinų pastangas 
skatinti tautinio komunizmo mintį sovietų 
pavergtuose ar nuo sovietų priklausomuose 
kraštuose. Tos pastangos liečia ir Sovietų 
Sąjungos nuošė gyvenančias nerusiškas 
tautas.

Atrodo, kad Pekinas Ukrainoje įžiūri 
svarbų veiksnį, o iš to kyla ir pastangos 
remti, skatinti, stiprinti „tautinio komuniz
mo“ priedanga tas jėgas Sovietijoje, kurios 
siekia atsikratyti Maskvos imperializmo 
rusinimo bei kolonizacijos. (ET.TA)

Dagio skulptūra "Paėmę arklą, knygą, lyrą..."

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITES ATGARSIAI Iš kur atsirado Kanados -
Kasmet rengiama Pavergtųjų 

Tautų Savaitė JAV-se, šiais metais 
Įvyko liepos 18-24 d. JAV Kongreso 
Atst. Rūmu narys E.J. Derwinski 
(Illinois) siu metų gegužės 4 d. jau 
buvo atkreipęs dėmesį į Pavergtų 
Tautų Savaitės reikšmę. Jis savo 
kalboje buvo pažymėjęs, kad JAV 
vedančios kova už tautų laisvę 
apsisprendimą Pietų Vietname, Lao
se ir Kambodijoje ir, esą, kas tai 
kovai priešinasi, talkina komunistams, 
jiems sudarant naujus pavergtųjų 
kraštų sąrašus.

Atst. Derwinski atkreipė demesį. 
į ukrainiečio Dr. Lev. E. Dobrians- 
kio, Georgetown universiteto Vašing
tone profesoriaus, straipsni, Įdėta 
.šios vasaros laidoje, “Ukrainian 
Quarterly” žurnale, Straipsnis tiek 
svarbus, liečiąs pavergtas tautas, 
taip pat ir S. Kudirkos atvejį, kad 
atst. Derwinski pasiūlė su juo susi
pažinti Atst. Rūmų nariams bei vi
siems JAV gyventojams ir jį pa
teikė persispausdinti Kongreso lei
diny “Congr. Record”. L. Dobrians- 
ki savo straipsny, ryšium su artė
jančia Pavergtųjų Tautų Savaite, pa 
siūlė: JAV prezidentas turėtų pa
skelbti dar ryžtingesnę proklomaciją 
tų tautų atžvilgiu. Kongresas turėtų 
sudaryti specialią Atst. Rūmų komi
siją pavergtųjų tautų reikalu. Be to, 
ir JAV užsienio politika galėtų būti 
pertvarkyta, santykiuose su Sovietų 
Sąjunga labiau tikrove atsiremiant.

***

“Daily News”, milijoninio tiražo 
dienraštis New Yorke liepos 18 d. 
laidoje vedamajame primine Paverg- 
tųjųTautų Savaitės minėjimą JAV-se. 
Dienraštis, nurodęs į viltį paverg
tiems kraštams atgauti laisvę, tei
gia, kad laisvame pasauly skelbia
mos pažiūros, vad. agitacija iš da
lies sukurstė neramumus Lenkijoje 
ir Čekoslovakijoje, gi Rumunijai 
pavyko įsigyti daugiau laisvės.

Laikraštis mano, kad reikia 
siekti sovietinės vergų imperijos 
subyrėjimo iš vidaus. Kremliaus ti
ronai turėtų šiais metais, labiau 
negu anksčiau, pabūgti tos savai
tės proga keliamų minčių. Dienraštis 
atskirai kėlė reikalą ginkluotis 
Amerikai, nes, esą, laisvė nepakliū
ti į komunistinę vergiją verta bet 
kokios kainos.

***

“New York Times” š.m. liepos 
18 d. įdėtame Joseph Boley laiške 
“Protestas dėl Baltijos kraštų oku
pacijos” autorius, pagyręs dienraš
čio š.m. birželio 21 d. vedamąjį 
apie Baltijos kraštus toliau nurodė: 
keista, kad per 31 metus nei vienas 
JAV atstovas Jungt. Tautose nebu
vo reikalavęs, kad sovietai ati
trauktų savo okupacinius dalinius iš 
Baltijos valstybių. Pasak Boley, 
tokia tyla pasaulinėje organizacijoje 
visiškai atitinka rusų siekimams 
išnaikinti trijų senų bei kultūringų 
Baltijos kraštų gyventojus.

***

Sovietu Sąjungos draugystė
MASKVA. — Kanados prem

jeras Trudeau 'kreipėsi į sovie
tų j .emjerą Kosyginą ir prašė 
ne .aryti kliūčių žydams išvykti 
į Izraelį, bet sušiEaukė šaltos re
akcijos. Kosyginas jam atsakęs, 
kad rusai turi savo, politiką tuo 
reikalų ir pagal tai sprendžia 
kiek ir kur leisti kam emigruoti.
Maskvos diplomatiniuose sluok 

sniuose bent kiek stebimasi nau
ja “draugiškumo” sutartimi, pa
sirašyta Trudeau ir Kosygino.

P. E. Trudeau

Aiškinama, kad tai premjero 
noras parodyti, kad jis grįžo iš 
Maskvos ne- tuščiom rankom, 
kad ir jis gali pradėti “naują 
erą”, kad Kanada gali turėti 
savo atskirą užsienio politiką.

Kad tokią sutartį pasirašė 
Maskva, tai turėjo tam moty
vų: už poros savaičių Lisabo* 
noje prasidės NATO* posėdžiai; 
ir nori paveikti atskirus narius, 
kad jie palankiau kalbėtų apie 
Brežnevo pasiūlytą Europos ka-. 
riuomenių mažinimą. Antra, Ka
nada neseniai užmezgė diploma
tinius santykius su Peldngu, tai 
Maskvos protokolas turėtų būti 
atsvara prieš galimą svarstyk
lių palinkimą į Kinijos pusę. Ru
sų interesas reikalauja, kad ji 
būtų geruose santykiuose su 
tais, kurie šliejasi prie Kinijos. 
Pagaliau ir įdomiausia, kad ru
sai Amerikai nori atsilyginti tuo 
pačiu: Nixonas lankėsi ir buvo 
entuziastingai sutiktas Rumu
nijoj, sovietų panosėje, pas są
jungininką. Tai buvo atsakymas 
Amerikai, tam, kuris ateina žais
ti į svetimą kiemą, nesiklausęs! 
šeimininko, didžiojo brolio.
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ŠTAI IR UŽDAVINYS

Jau kelintame “M.P.” numeryje 
skelbiame apie moterų, spaudos 
darbininkių, ruošiamą didelę lote
riją visoje Australijoje. Si Įvyki 
neturėtume praleisti neatkreipę. į jį 
ypatingo dėmesio. Jis prieš musų 
akis iškyla kaip uždavinys, kaip 
egzaminas, kuri turime išspręsti.

Kuo ypatinga šioji loterija, kad 
į ją reikia tiek daug kreįpti dėmesio 
ir apie ją kalbėti? Ji ypatinga savo 
forma ir savo turiniu. Formaline savo 
puse ši loterija yra tuo ypatinga, 
kad ji apjungia abu musų laikraš
čius “M.P.” ir "T.A.” o tai reiš
kia, kad moterys randa reikalą ar
timai bendradarbiauti ir parodyti, 
kad esame tos pačios bendruomenės 
nariai, kad laikraščiai kurie eina 
yra bendruomenei reikalingi ir todėl 
pilnai remtini. Šitą jų balsą, kaip 
ir pačią loteriją, negalime ignoruoti, 
negalime negirdėti, priešingai pri
valome su entuziazmu paremti nes 
tai yra pradžia mūsų bendrųjų darbų. 
Žodžių esame daug gražių^ prikal
bėję, bet kaip su darbais? Štai mo
terys rado būdą ir dabar įrodykime 
kad mokame bendradarbiauti.

Loterijos esminė pusė, arba 
jos turinys, yra didžiai vertinga ir 
užgirtina. Juk tai norima paremti 
musų spauda. Spauda turi begalo 
didelės reikšmės mūsų visai veik
lai, bet ji brangiai kainuoja, skai
tančiųjų žmonių skaičius nėra di
delis, todėl nuolat ir nuolat ją reikia 
paremti įvairiais kitais būdais.

Moterys į tą darbą įdėjo daug 
širdies suaukojo ir surinko daug 
vertingų fantų, dabar reikalinga iš
platinti loterijos biletus,, išparduoti 
kad loterija pasisektų. Tas pasku
tinis veiksmas priklauso nuo mušti 
visų. Tikslas ir priemonės geros, 
kiek būsime sąmoningi ir paremsime 
jų darbą ir savo spaudą. Australi
joje loterijos yra labai populiarios, 
beveik nėra šeimos kuri nepirktų 
loterijos biLetų, ir nemėgintų savo 
laimės. Įvairios socialinės ir lab
daros organizacijos bei instituci
jos sukaupia nemažas pinigų sumas. 
Kodėl mums tuo nepasinaudoti.

Be abejo, sunkiausiai bus tuos 
bile tus išplatinti, bet gi būdami 
sąmoningi ir norėdami paremti lote
rijos tikslus, patys kreipkimės į 
platintojus prašydami atsiųsti kiek 
bil etų, nelaukime kol kas nors mums 
pasiūlys.

Taigi stovime prieš uždavinį 
kurį reikia išspręsti. Spręskime są
moningai ir susipažinę su reikalu, 
paremkime savo spaudą bei paro
dykime solidarumą tautinėje veik
loje.

PAREMKIME SAVO 
SPAUDĄ

Mūsų Pastogės ir Tėviškes Aidų 
loterijos bileitai jau platinami, gali
ma gauti visuose lietuviškuose kios
kuose ir pas Apylinkių Valdybos na
rius bei kitus pareigūnus. Bile tų pla
tinimas tęsis iki gruodžio mėn 1 d. 
Biletu kaina 50 centu.

Loterija turi daug brangių fąntų 
kaip pav. dail. Urbono, Stankūnienės, 
Jokubauskienes paveikslai , Ievos 
Pccienės metaline skulptūra ir daug 
kitų vertingų dalykų ir knygų.

Dėkit svarą, dėkit centą, 
Padarysime darbą šventą.

Organizatorės.
***

* Su pirmu vyno stiklu - avi
nėlis, su antru - liūtas, su trečiu 
- kiaulė.

(Talmudas).
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LAKVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪSŲ GARBĖS REIKALAS.

Gerb. Redaktoriau,

Mane nustebino p. Aleknos 
laiškas atspausdintas MP Nr. 28, 
kuriame jis mane laiko per prasta 
svarstyti bemdruomenės reikalus. 
Aš esu tokią pat tremtinė ir lietuve 
kaip ir visi kiti, man lietuviški rei 
kalai rūpiikaip ir visiems kitiems, ir aš 
turiu tą teisę pasakyti ką manau. Kad 
turtingieji seneliai nori sau turėti 
patogius namus, kad jiems nebūtų 
nuobodu tai jų reikalas, tegul jie 
ir statosi, bet Sydnejaus lietuvės 
moterys turėtų galvoti biškį plačiau. 
Mes neturime dar kaip reikiant lie
tuviškų namų, ar nebūtų buvę geriau, 
kad mūsų moterų draugija būtų padė
jusi pirmiau pastatyti bendrus na
mus, o turtingųjų senelių namai ga
lėtų dar palaukti, nes kaip p. Alekna 
rašo - musu seneliai yra gerai įsi

SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBE
Nors po to, kai susijungė Syd- 

nėjaus ir Bankstowno Lietuvių Klubai 
kalbos ir aptilo, bet Klubo valdyba 
išsijuosus dirba, kad įsigijus licen- 
zijuoto klubo teises, tačiau ir prie 
geriausių norų bei pastangų ne vis
kas nuo Klubo valdybos priklauso.

Licenzijuoto klubo teisėms Įgy
ti paruošti visi planai ir užvesta by
la. Reikalą gerokai sutrukdė skaudi 
klubo advokato J.P. Mr. O’Neil liga, 
kuris po sunkios operacijos net ketu
ris menesius buvo pasitraukęs iš pa
reigų. Klubo valdyba turėjo kantriai 
laukti, nes Mr. O’Neil yra sąžinin
gas ir garsus advokatas, žinomas vi
soje N.S.W. valstijoje.

Minėtam advokatui būnant ligo
ninėje, Sydnejaus ir Bankstowno 
Liet, klubų susijungimo dokumentus 
tvarkė jo mažiau patyrę padėjėjai, ir 
rezultate už Bankstowno namus buvo 
užkrauta $4845.00 valstybės mokes
čių - "stamp duty”. Klubo valdyba, 
ieškodama išeities, per parlamento 
narį ir didelį lietuvių bičiulį Mr. 
N.J. Kearns, pasiekė net N.S.W prem
jerą Mr. Askin. Pagal galiojančius 
vietos ' įstatymus mokesčių sumažinti 
nebuvo galima, tai premjero parėdymu 
$3035.00 minėtos sumos buvo sumo
kėta iš valstybės iždo. Klubui teliko 
tik sumokėti $1810.00.

Už padarytus patarnavimus ir 
parodytą palankumą Klubo valdyba 
giliai dėkinga N.S.W.' premijenri p. 
Askin ir parlamento nariui p. Kearns.

Šiuo metu Sydnejaus ir Banks
towno namai teisiškai sujungti ir 
visi formalumai sutvarkyti, byla už
vesta klubo licenzijai gauti. Patiek
ti klubo planai Bankstowno miesto 
savivaldybės patvirtinti. Taip pat ir 
iš susisiekimo policijos gautas pa
lankus pritarimas. Klubo turtas Lid- 
combe stengiamasi likviduoti jį par
duodant. Tikimasi gauti už turimą že
mės sklypą apie $50.000.

Kaip matytis, Klubo valdyba de
da visas pastangas, kad užsibrėžti 
planai būtų realizuoti. Tačiau rezulta
tai priklausys ne vien • tik nuo klubo 
vadovybės, bet ir nuo visų klubo narių 
Kaip tik baigiasi dabar finansiniai 
metai. Visi klubo nariai kvieičiami 
apsimokėti nario mokestį, o taip-pat 
kviečiami ir visi tautiečiai stoti ir tap
ti klubo nariais: tiek teisme, tiek ir 
kitose Įstaigose klubo svoris', ir pres
tižas priklauso nuo narių gausumo ir 
jų ’drausmingumo.

Palyginus su kitoms lietuvių ko
lonijoms Sydnėjus yra skurdžiausia 
kolonija, neturinti tinkamų savų namų. 
Dabar po tiek daug Įtampų ir nugalė

kūrę. Moterų tikslas neturėtų būti 
vien tik turtingųjų senelių globa, 
yra daug kitų reikalų, ypač jaunimo 
globa ir reikalinga jiems pagalba.

Tam riedančiam moterų vežimė
liui niekas baslių nekaišioja, bet 
kad jis rieda ne laiku ir ne tuo keliu, 
tai daugumas tautiečių mato ir taip 
pat galvoja kaip ir as.

Su pagarba,
M. Jūraitienė,

Sydney.

Redakcija mano kad ta 
tema daugiau rašyti nebe
reikėtų.

Red.

jus visas kliūtis, kurios ilgus metus 
pastojo kelia šios kolonijos darniai 
veiklai, belieka tik vienas kelias - 
stoti visiems vieningai ir jungtinėmis 
jėgomis siekti užsibrėžto tikslo.
Įsteigus pilnateisi klubą įsisteigs
vienas gražus Sydnejaus lietuvių cent
ras, o taip pat suklestės mūsų tauti
nis ir klutūrinis gyvenimas bei veikla. 
Licenzijuoto klubo ekonominės ir kul
tūrinės reikšmės nereikia nei aiškinti 
už tenka tik pažvelgti, kaip gyvuoja 
ir verčiasi kitos tautinės grupės, tu
rinčios savus klubus.

Dabar kaip niekuomet yra būtinas 
visų lietuvių vieningumas, entuziaz
mas ir bendromis jėgomis siekimas to 
kas užtikrins kolonijos ateitį.

***

VYTAUTAS 
SIMOKAITIS

Už bandymą nukreipti 
iš Vilniaus į Palangą 
skrendantį lėktuvą į Šve
diją sovietų teisme Vil
niuje nuteistasis Vytautas 
Jonas SimbkaitiS/ gimė 
1936 m. liepos 2 d. Kau
ne. Baigė Kauno Poli
technikos institutą ir bu
vo silikatų inžinierius- 
technologas. Priklausė 
profesiniam liaudies an
sambliui ’’Lietuva”.

***

SUPRATIMO STOKA AR 
TRUMPAREGIŠKUMAS

K. Pašmutas
Prieš kelis metus Melboumo 

lietuviai aimanavo, kad neturi savų 
patalpų, savo lietuviškai veiklai kur 
reikštis. Kada melburniškiai samdy
davo gana menką, taip vadinama M.U. 
saliukę savo parengimams, tai joje 
susirinkę sakydavo: "Kad nors tokią 
saliukę turėtume savo lietuviškiems 
parengimams, tai jau būtų didelė 
lengvata mūsų lietuviškoje veikloje.”

Lietuviškoji Melbourno visuome
nė tą mūsų pageidavimą, suprato,kada 
tuometinės Liet. Namų Tarybos, 
vadovaujamos pirmininko p. Petrašiū- 
no, buvo perkami šiandien turimieji 
LIETUVIU NAMAI Melbourne. Reikia 
pastebėti, kad trugdytoju, buvoir tuo
met. Nepabūgę trugdymų aktyvieji 
melboumiškiai nutarė, kad nieko ne
liko, kaip kietai nusistatyti ir pirkti, 
taip ir nupirkome.

Namus nupirkus visi džiaugėmės 
kada koncertinėje salėje įvyko pirm
asis DAINOS SAMBŪRIO, dainų kon
certas, sale netalpino žmonių reiškia 
visuomenė pilnai įvertino tuometines 
tarybos drąsų žygį perkant namus.

Bet ar ilgam laikui? Prasidėjo 
nauji nepasitenkinimai.

O kokia padėtis Lietuvių Namų 
Melbourne dabar? Šiuo laiku Lietuvių 
Namų Tarybai yra reikalingi, darbinin
kai, nes Taryba užsiėmusi dideliais 
vandens takų-rynų ir stogų dengimo 
darbais. Kur visi tie kritikai ir jų rė
mėjai, kiek jų ateina dirbti? Vieton, 
kad ateiti Tarybai ir padėti, jie sten
giasi skleisti visokius gandus ir nori 
nuslopinti entuziazmą dirbančiuosiuo
se. Jie prikiša dirbantiems, kam čia 
dirbti, kam čia vargti, vistiek valdžia 
namus paims, nusavins. Arba sklei
dimas nuomones, kad namai per dideli 
ir reikia juos parduoti. Tai girdisi, 
ne tik iš pavienių asmenų, bet ir iš 
daugelio mūsų “aukštesnio” luomo 
tautiečių, kuriems atrodo, mūsų lietu
viškas veikimas jau nusibodo.

NAMAI nors ir dideli, bet tuo 
laiku juose nebuvo tinkamos salės 
šokiams. Sekanti Namu Taryba, su 
pirmininku inž. A. Jokūbąusku.mutarė 
statyti naują salę atžymint, LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBES 50 METU 
JUBILIEJŲ. ‘

Vajus buvo tuoj pravestas, 
kuriam, rašančiam šias eilutes teko 
vadovauti ir tautiečiai gausiai pri
tarė salės statybai ir trumpu laiku 
buvo surinkta $3,000. Dėka p. Joku- 
bausko, salei statyti buvo gautas 
leidimas ir salė pastatyta, bet iš 
salės atidarymo AKTO dingo salės 
pilnas pavadinimas, būtent LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS50 METŲ 
JUBILIEJINE SALĖ, liko tik Jubi
liejinė Sale. KODĖL? Namu Taryba 
neapsižiūrėjo ir leido Akto sudary
tojui jį taip parašyti, kaip jam pa
tinka, o nesilaikyti to kas Tarybos 
posėdyje buvo nutarta, užprotoko
luota ir skelbiant vajų, tautiečiams 
paskelbta? Salės atidarymo metu 
kitas vaizdas, kuriuo tautiečiai la
bai nusivylė. Po naujos salės pasta
tymo vėl kritikai atskubėjo su prie
kaištais Tarybai ir statybos vado
vams, kas stebėtina, kad vis tie 
patys žmones nepatenkinti tiek 
anais_laikais,tiek ir dabar.
Nori atstatyti 
Babilono senovę

Bagdadas. — Irako vyriau
sybė užsimanė atstatyti Babilo
no miesto istorines įžymybes: 
garsųjį bokštą, kabančius so- 
dus-parkus, karališkus rūmus 
ir 3,000 sėdimų vietų graikiš 
ką amfiteatrą, ten dar buvusi 
III šimtm. prieš Kristaus erą. 
Visam projektui Įvykdyti rei
kia apie 29 mil. dol. Užkalbin
tos privačios fondacijos atsisa
kė to darbo imtis. Dabar pra
šymas bus nukreiptas į UNES
CO.
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POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas

KONTROVERSINIS VIZITAS I 
PEKINĄ*

Jeigu taip prieš penkis metus 
Amerikos prezidentas būtų panorėjęs 
aplankyti kom. Kiniją, daug kam tuo 
metu būtų atrodę, kad prezidentas 
kada nors miltuotu maišu per galvą 
gavo, arba visai sukvailėjo nuo vals
tybinių rūpesčių.

Amerikos prezidento vizitas į 
Pekiną, niekad nebuvo svarstomas, 
bandomas ar projektuojamas. Ir koks 
gi tikslas būtų Washingotnui kreiptis 
ar lėkti į Pekiną, jei Mao Tsetungas 
pakankamai įrodė sao “taikos ges
tais“ Korėjoje ir vėliau Vietname. 
Kokia gi būtų ironija spausti kinie
čiams rankas po to kai Pekino dėka 
nuo 1950 metų pietryčių Azijoje kas
diena Pekino spaudoje pilamos pamaz
gos “imperialistiniams vakarams ir 
kitiems bėgantiems šunims į vakarus” 
Ir taip nuo vaikų darželio ligi priva
lomos karo tarnybos, Kinijoje skie
pijama vaikams ir jaunimui kokie 
baisūs imperialistiniai vakarai, kaip 
reikia saugotis ir amžinai ruoštis 
neišvengiamam darbo žmonių karui 
prieš kapitalistinius imperialistus, 
popierinius tigrus, bėgančius šunis, 
fašistus...

Taigi, po tokio užkietėjusio ideo
loginio nusistatymo vakarams; po dvie
jų karų; po 20 su viršum metus neapy
kantos ir nuolatinių intrigų su visu 
pasauliu, staiga pasikeitusios Pekino 
pažiūros vakarams verčia rimtai susi
mąstyti - ko dabar siekia Pekinas nau
jomis politinėms kombinacijoms Azi
joje?

Svarstant prez. Nixon vizitą kom. 
Kinijon iškyla ir pats opiausias klau
simas dėl kurio ne tiek susirūpinęs 
Washingtonas, kiek Tokio, taipgi ir 
Maskva. O čia tas klausimas kaip tik 
liečia JAV-bių ir kom. Kinijos diplo
matinių santykių užuomazga., kurių 
ligi šiol nebuvo. Dėl to, daugiausiai 
yra abejotina ar diplomatiniai santy
kiai su Pekinu išspręs dalį Azijos

LAISVO APSISPRENDIMO TEISE IR

J. TAUTOS
Emery Reves, „Taikos anato

mijos“, autorius gyvenąs Prancū
zijoje, Dap Martin, parašė ir „N.Y. 
Times“ š.m. gegužės mėn. 4 d. pa
skelbė jo Įsidėmėtiną laišką apie 
laisvo apsisprendimo teisę ir Jungt. 
Tautas. Jo nuomone, pasauly ste 
bime kraujo praliejimą bei vargą dėl 
to, kad blogai suprantamas laisvo 
apsisprendimo dėsnis. Esą, per 25 
metus J. Tautos rėmė pastangas 
spalvotų tautų, kurios siekė nepri
klausomybės, norėjo atsikratyti 
Vakarų baltųjų varžtų. Tačiau, jei 
baltųjų kraštai siekė pasinaudoti 
tuo laisvo apsisprendimo dėsniu, 
tai J. Tautos ne tik tų siekių nepa
mindavo, bet, priešingai, rėmė, mo
raliniu bei politiniu požiūriu, tau
tas, kurios kitas pavergdavo. Apie 
tai galėtų liudyti Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir kitos tautos. Autorius siūlo 
J. Tautoms, jau turinčioms 25 m. 
patyrimą, išaiškinti, jog: laisvas 
apsisprendimas, atrodo, naudotinas 
tik spalvuotiesiems (negrams ir 
kt.), siekiant išsilaisvinti iš bal
tųjų varžtų, gi baltieji, norėdami 
išsilaisvinti iš kitų baltųjų vergi
jos, tokių teisių neturi. Reves nuo
mone, tai išsiaiškinus, nebebus 
progos kalbėti apie J- Tautų orga
nizaciją,kaip įtariamą vis labiau 
naudojant dviveidišką politiką.

* *

problemų, ar priešingai, sujauks visus 
Azijos reikalus į neišpainiojama^ cha
osą kokį neperseniausiai pergyveno » 
Kultūrinė Kinijos Revoliucija?

***

ANTROJI ROMA

Diplomatams, aukštiems parei
gūnams, valstybių galvoms ir net biz
nieriams visad buvo didelė garbė va
žinėjant po pasaulį stabtelėti Romoje. 
O kas aplankydavo Romą, tas papras
tai turėdavo ten pamatyti ir patį po
piežių. Žinoma, gauti audiencija^ pas 
Šventąjį Tėvą niekad nebuvo paprasta, 
kadangi tokia garbė ne visiems ir ne 
visada suteikiama. Bet syki patekus 
į laimingųjų tarpą, ypač krikščioniui 
ir tuo labiau katalikui, tai buvo vie
nas reikšmingiausių įvykių ir gyveni
me prisimintinų dienų.

Šv. Tėvo svarba ir audiencijos 
praktika galiavo šimtmečiais. Ir ji 
galbūt būtų gailavus toliau jei ne 
mažas politinis incidentas kuris pa
grindinai gali pakeisti Romos diplo
matinio pirmavimo tvarką.

Gi įvyko šitaip,kad po Ameri
kos pinpongistų pravertos bambuko 
sienos, visų žvilgsnis ir visi keliai 
atsidūrė Pekine, iš ten t.y. Pekino 
sugrįžę pasakoja, kad įkvėpti “nauju 
Pekino atsivertimu”, ten suteikiama 
ne tik garbė ir atlaidai kaip Romoje 
bet pritarimas ir visokeriopa Cou En- 
Lai palaima žygiams.

O, kad pravarčiau važiuoti į 
Pekiną bet ne į Romą, tai gali pasa
kyti ir Australijos darbiečių partijos 
lyderis Gough Whitlam neseniai su
grįžęs iš gastrolių^ po kom. Kiniją. 
Pavyzdžiui, prieš kurį laiką Whitlam 
iš vis nebuvo žinomas politiniame 
pasaulyje. Dabar po išsamių kalbų su 
premjeru Cou En Lai, iš sykio 800 
mil. kiniečių sužinojo kas jis yra, ir 
kur ta tolimoji Australija randasi.

Taigi sugrįžęs Australijon ir 
įgavęs daugiau savim pasitikėjimo, 
darbiečių lyderis gana išdidžiai gynė 
neapdairius savo pasisakymus Pekine. 
Įrodydamas, kad darbieciai sykiu su 
Maskva ir Pekinu rimtai nusistatę 
prieš “imperialistinį” karą Vietname.

“N.Y. Times” š.m. liepos 13 d. 
Įdėjo J. Landis laišką, kuriame pa
sisakoma prieš liepos 6 d. Įdėta 
H.W. Thatcher laišką apie komuniz
mo baimę Amerikoje. Šis tvirtinęs, 
kad JAV-bės jėga siekusios sulai- 
lyti kitus kraštus, kad tik jie nepa
tektų į komunizmo jungą. Landis dėl 
to ir klausiau ar tas “sulaikymas” 
siektinas su Čekoslovakijos Įvykiais 
1968 m. rugpiūčio mėn., ar 1956 m. 
sukilimu Vengrijoje, ar Estijos 
Latvijos ir Lietuvos gyventojais, 
virtusiais sovietų agresijos, rusini
mo bei masinių išvežimu aukomis?

***

LIETUVIAI DVASININKAI 
VAKARŲ PASAULYJE

Italijos religinių informacijų 
agentūra “Ansa” š.m. birželio 12 d. 
laidoje, pasinaudojusi ‘Elta - Press’ 
biuletenio, Romoje leidžiamo italų 
kalba, žiniomis, pateikė duomenis 
apie katalikų Bažnyčios padėti 
Lietuvoje ir informacijos apie lie
tuvius dvasininkus Vakarų pasaulio 
kraštuose. Iš paskelbtos informaci
jos ryškėja pasunkėjusi Bažnyčios 
padėtis okup. Lietuvoje.

Elta pateikė statistines žinias 
pagal duomenis, paskelbtus JAV 
lietuvių dvasininkų 1970 m. leidiny 
“Elenchus Sacerdotum Lituanorum 
in Variis Statibus”. Jame nurodyta, 
kad išeivijoje, iš 550 lietuvių kuni
gų, JAV-se gyvena 449, 23 - Kana
doje, 45 - vak Europoje, 25 - P. A- 
merikoje, 7 - Australijoje, po viena 
Azijoje ir Afrikoje. Iš laisvame pa
sauly veikiančių. 139 parapijų, be
veik visos yra JAV-se. Tas if kitas 
žinias, Eltos žiniomis pasinaudoju
si, pateikė italų “Ansa” agentūra.

***

Vasario 16-tos gimnazijos prekine puse. Australijos lietuviai važinė
dami po Europą visados aplanko ir Vasario 16-tos gimnaziją, čia matome 
ant laiptu p. J. Gailių šeima iš Geelongo. Nuotrauka J. Gailiaus.

Tėvas Bernatonis grįžęs iš 
Amerikos po sėkmingos rinkliavos 
Vasario 16 Gimanzijai, paklaustas - 
kokius Įspūdžius parsivežė iš 
kelionės atsakėt
- Lankydamas Amerikos ir Kanados 
lietuvius patyriau, kad daugelis jų 
daug labiau sielojasi Vasario 16 
gimnazija, negu Vokietijos lietuviai* 
Tiesa, kad Amerikos ir Kanados lie
tuviai daugiau uždirba, bet ir sunkiau 
dirba, negu Vokietijos gyventojai.

Esu labai dėkingas visiems 
aukotojams, o taip pat ir tiems, ku
rie padėjo man ši sunkų elgetavimo

KVIETIMAS

Visi Sydnejaus ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti rašyto
jo

PULGIO ANDRIUŠIO MINĖJIME
kuris Įvyks rugpiūčio 15 d., sekmadienį, 4 vai. Dainavos salėje Bankstowne'.

Daugeliui sydnėjiškių lietuvių Pulgis Andriušis yra senas pažįs
tamas, net bičiulis, o visiems kitiems jis žinomas iš jo gausių ir įvairių raš
tų. Jis taip pat vienas iš tų retų dailiojo žodžio rašytojų ir sakytojų, kuriais 
pagrįstai didžiuojasi visa tauta. Sydnėjiskiai lietuviai gali didžiuotis turėję 
jį savo tarpe ir laikę savu.

Minėjimą rengia Sydnejaus Plunksnos Klubas, talkinamas vietinių pa
jėgų ir svečių (P. Rūtenis). Prie įėjimo bus renkamos aukos kurios atskai
čius išlaidas bus pasiųstos Komitetui Adelaidėje, kuris rūpinasi P. Andriu- 
šio paminklo statymu, arba bus panaudotos jo raštams išleisti.

Taip pat minėjimo metu bus surengta P. Andriušio išleistu veikalu paro
dėlė, kuria organizuoja P. Alekna.

Dar kartą maloniai kviečiami visi šiame minėjime dalyvauti ir pagerbti 
mūsų didįjį žodžio meistrą.

Rengėjai

PULGIO ANDRIUŠIO 

ANTKAPIUI AUKOJO

Paskelbta anksčiau $67.05
Bėgyje savaitės papildomai gauta 
iš
A.L.3. Geelongo Apylinkės V-ba 

$25.00 
(pagal aukų lapą Nr. 9)
A.L.B. Albury Apylinkes V-ba

$9.00
(pagal aukų lapą Nr. 6)
Iki šiol gauta $101.05

Tolimesni aukotojai bus skel
biami ir vėliau.

Komitetas prašo pinigus siųsti 
adresuojant:

“PULGIS ANDRIUŠIS FUND” 
c/o J. Riauba, 9 Harrow St., 
Dover Gardens, S.A. 5048.
Š.m. liepos mėn. 29 d. įvyks 

“Jury Komisijos” posėdis, kuri 
atrinks premijuotą antkapio projektą, 
ir atidarius voką, paskelbs šio laik
raščio skaitytojams, premijuotą 
antkapį.

Be to komitetas prašo, organi
zacijų, kad nedelstų su gautais aukų 
lapais ir galimai greičiau, gražintų 
juos komitetui.

“Jury Komisijai” paskelbus 
premijuotą antkapį, komitetas surinks 
pasiūlymus iš antkapio gaminančių 
firmų ir užsakys, kad antkapis bū
tinai būtų pastatytas a.a. Pulgio 

uždavinį sėkmingai atlikti, ir labai 
atsiprašau, jei kam per daug įkyrė
jau. Norėčiau, kad gaučiau progos 
visiems bent- dalinai atsilyginti 
savo patarnavimais.

***
Vasario 16-jai reikia naujo ben

drabučio mokiniams gyventi. Jo sta
tyba kainuosenti $390.000, du treč
dalių duoda Vakarų Vokietijos fede
ralinė valdžia.Trečdalį, taigi $130.000 
turi sudėti patys lietuviai. Vakarų 
Vokietijos lietuviai žada sudėti apie 
$20.000. visiems kitiems lieka su^ 
aukoti $100.000.

Andriušio metinėms, t.y. s.m. gruod
žio mėn. 19 d.

Komitetas prašo visų, Pulgio 
Andriušio gerbėjų, prisidėti ir savo 
auka, nes laikas bėga labai greitai 
ir komitetas negali delsti su ant
kapio pastatymu.

Pulgio Andriušio Antkapio 
Statymo Komitetas

PULGIO ANDRIUŠIO ANTKAPIUI 
KONKURSO JURY KOMISIJOS 

AKTAS
Adelaide, 1971 m. liepos mėn. 

29 d. Jury Komisija susidedanti iš 
pirmininko - Antano Lapšio, sekre
toriaus Juozo Riaubos ir narių: Vy
tauto Kapočiuno, Viktoro Baltučio ir 
Leono Pakalnio, susirinko posėdžiui 
Lietuvių Katalikų Centre. St. Peters 
ir atidarė konkursui atsiųstus projek
tus, Pulgio Andriušio Antkapiui.

Peržiurėjus gautus projektus, 
Jury Komisija balsų dauguma pripa
žino, kad projektas, pažymėtas 
“Sudiev Kvietkeli -2”, atatinka pas
kelbtoms, lietuviškoje spaudoje, kon
kurso sąlygom ir yra premijuotinas.

Atidarius uždarą voką, paaiškėjo 
kad premijuotino projekto autorius 
yra Architektas Edmundas Arbas, 
306 - 22 nd St., Santa Monika, Cali
fornia, 90402, U.S.A, kuriam ir sky- 
riama $100.00 premija.

Jury Komisija, atliko jai paves
tas funkcijas ir šiuoaktu baigė savo 
darbą. , - - -
Mūsų Pastogė Nr. 31. 1971.8.9. psl. 3
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i INŽ. A. ADOMĖNO 50 M. 

SUKAKTIS

Australijos Naftos ir Dažų Che
mikų D-jos žurnalas š.m. vasario 
m. laidoje patalpino platų straipsnį 
liečiantį inž. Alfos Adomėno pro
fesinę darbuotę keliose chemikų 
technologų organizacijose ir ypač 
pabrėžiantį jo reikšmingus atsieki- 
mus plastinių medžiagų ir dažu, 
technologijoje. Straipsnyje patiekta 
jo biografija, kur paminima jo lie
tuviška kilmė ir profesinis pasiruo
šimas Lietuvos universitete.

Jei jau svetimieji taip gražiai 
mokėjo pagerbti Alfą Adomėną jo 
50-ties amžiaus sukaktyje, tai jau
čiu reikalą, nors jau kiek pavėluotai, 
peržvelgti ir su M.P. skaitytojais 
pasidalinti inž. A. Adomėno nueitų 
keliu ir jo našią veiklą ne tik pro
fesiniame, betir lietuviškame visuo
meniniame darbe.

A. Adomėnas gimė 1920 m. 
gruodžio 16 d. Rokiškio apskrityje. 
Mokėsi Biržų gimnazijoje ir po to 
Vytauto Didžiojo Universitete. 
Technikos fakultete. Chemi jos Tech
nologijos skyriuje - kurį 1944 m. 
baigė gaudamas Inžinieriaus - Tech
nologo laipsnį. Tais pat metais pa
sitraukė į Vokietija, ir dirbo chemi
nėje pramonėje, o vėliau persikėlė 
į Greveno D.P. stovyklą. Čia dirbo 
lietuvių komitete. 1947. m. sukūrė 
šeimą vesdamas AldonąSleževičiutę. 
1947 m. su šeima persikėlė į Ang
liją, kur Įsijungė į lietuviškų veik
lą - pirmininkaudamas Anglijos 
Lietuvių Sąjungos Kettering sky
riui. 1956 m. buvo savo darbdavių 
(Lewis Berger Ltd.) perkeltas su 
visa šeima į Sydnėjų.

Pianistas A. Smetona
Pianistas pasižymėjo ir Europoj

A. Smetona, gimęs 1939 m. 
Paryžiuje, yra pianistės Biru
tės Nasvytytės- - Smetonienės 
ir teisininko Juliaus Smetonos 
sūnus. Jaunasis Smetona yra 
studijavęs Paryžiuje, nuo 1950 
metų JAV-se Clevelande, nuo 
1957 m. — New Yorke. 1963 m. 
Smetona, baigęs studijas New 
Yorko Juillard muzikos mokyk
loje, gavo magistro laipsnį.

Mūsų Pastoge Nr. 31. 1971.8.9 psl. 4

Nuo pat atvykimo į Sydnejų 
dienos, ponų Adomėnų šeima giliai 
pritapo prie čionykščio lietuviško 
gyvenimo. Dukras Ritą ir Dalią, ir 
sūnų Liną, Įjungė į. savaitgalio 
mokyklą, skautus, tautinių šokių 
bei lietuvių sportininkų vienetus.

Ponai Adomėnai nuo pat atvykimo 
uoliai dalyvauja lietuviškose orga
nizacijose, parengimuose, susibū
rimuose. A. Adomėnas ėjo eilę at
sakingų pareigų lietuvių bendruome
nėje: dirbo Krašto Valdyboje, Syd- 
nėjaus Apylinkės Valdyboje, Syd- 
nėjaus Lietuvių Inž. ir Arch. D-jos 
Valdybose, pirmininkavo Skautų 
Tėvu komitete ir t.t. Šiuo metu 
Krašto Valdybos pakviestas eina 
M.P. Administracinės Komisijos 

pirmininko pareigas.
A.Adomėno tautine..- visuome

ninė veikla Australijos lietuviams 
jau gerai žinoma, bet jo profesinis 
darbas ir atsiekimai daugumai mažai 
girdėti. Daugiau apie jo profesinę 
darbuotę žino jo kolegos Sydnėjaus 
Inž. ir Arch. D-jos nariai, kuriems 
jis susirinkimuose yra skaitęs eilę 

turiningų paskaitų.
A. Adomėnas dirba Shell Che

mical laboratorijos vedėju, kur ga
minama plastikoms žaliava. Plasti
nių medžiagų gamybos, tyrimo ir jų 
savybių reikalais jis yra atspausdi
nęs septynias išsamias studijas 
Australijos ir Anglijos technikinėje 
spaudoje, skaitęs eilę paskaitų 
Naftos ir Dažų Chemikų D-jos suva
žiavimuose. A. Adomėnas dėl savo 
straipsnių ir paskaitų yra susilau
kęs gražių atsiliepimų ir įvertinimų 
Australijos technikinėje spaudoje. 
Jis yra narys eilės profesinių orga
nizacijų: - Oil and Colour Chemist’s 
Assoc., Australasian Corrosion 
Assoc., Plastics Institue of Aus
tralia, Standards Association of 
Australia, - kur jis renkamas į komi
tetus, pa-komitetus ir net dirba re
dakciniame darbe prie technikinės 
spaudos.

Arčiau pažįstantieji A. Ado
mėną giliai brangina jo draugiškumą, 
taikingumą, atvirumą ir kuklumą. 
Pats mažai kalba, bet daugiau klau
sosi, moka kitais labiau domėtis 
ir jų reikalus suprasti. Gal už tai 
ir jo profesinis darbas svetimųjų 
aukštai įvertintas, savųjų iki šiol 
liko lyg ir nepastebėtas.

Sveikindami A. Adomėnų jo 
garbingo amžiaus jubiliejuje, džiau
giamės jo lietuviška visuomenine 
veikla, o taip pat jo gražiais atsie- 
kimais profesinėje srityje. Linkime 
jam ir toliau taip kūrybingai dar
buotis. Ilgiausių metų!

Iz. Jonaitis.

Jis yra su konocertais pasi
rodęs Clevelande, Chicagoje, 
Bostone, Detroite, Washingtone 
ir kituose miestuose, skambino 
ir .New Yorko radiofonuose. 
1963-64 m. Smetona, kaip Ful
bright stipendijatas, gyveno ir 
skambino Vokietijoje. Jis yra 
gavęs Rockefellerio fondo pre
miją ir atžymėtas premijomis 
Genevoje ir Paryžiuje.
Vertino The Times ir kt. spauda

Pianistas 1967 m. balandžio 
mėn. turėjo koncertą Londono 
Wigmore salėje. Tuo metu dien 
rastis “The Times” ypač ver
tino pianisto ritmą, puikią tech
niką. Kitas Londono dienraštis 
— “The Daily Telegraph” lie
tuvio pasirodymą nusakė žo
džiais “grandiose playifig”.

Pianisto talentą, jo muzikalu
mą, ypač gerą techniką kėlė 
Vak. Vokietijos spauda, kaip 
“Die Welt”, “Frankfurter All- 
gemeine”, “Hamburger Abend- 
blatt” ir kt. Panašiai rašė ir 
šveicarų spauda.

REPORTAŽAS IS 
ADELAIDĖS LIETUVIU 

NAMU

Atėjęs į lietuvių Namus jokio 
rūpesčio neturėsi. Baro vedėjas 
Petras tuoj tave užklaus - ką gersi? 
Pirmąjį išgėręs stačiomis, su antru 
prisėdi ieškoti, kas išklausys tavo 
savaitinio skundo, arba patirto 
džiaugsmo.Po to tuojau prisistatys, 
kas nors iš moterų sekcijos ir pasi
teiraus kada esi valgęs? Kai ims 
girti kugeli, cepelinus ir bulvinius 
blynus su grietinėle, tavo apetitas 
ima daug greičiau augti negu... 
tautinė ambicija. Namuose padaryta 
priesaika, laikytis šiokios tokios 
dietines tvarkos, sugriuva kaip kortų 
namelis. Po cepelinų, sūrokam pa
daže, perstatai diržo sagtį viena 
skylute i prieki. Nusiraugėjęs ir 
apsaugai, kad nepradėtu ėsti riemuo, 
užsakai stiklą tikrų apynių “Kiupe- 
riuko”. Staiga tavo akys nušvinta, 
tautinė dvasia pakyla. Pasijunti 
turtingas ir išdidus. Rymai už stalo 
leisdamas tirštus dūmus, nuo kurių 
didžiulės langatiesės parudo ir at
brizgę. Baro gale pro plačiai ati
darytų durų skersmenį matai kaip į 
tave maloniai šypsosi solistės: 
Vanda Stankus,. Birutė Tamošiūniene 
ir dar gimnazistės šypseną nepametus 
Aldona Stempužienė. Prisikimšęs 
gūžį vis tik jauti dvasini alki, at
seit “ubagystę...” Tyliai išlenki 
į J. Bačiūno biblioteką. Čia tau 
niekas nieko nesiūlo. Iš stiklinės 
vitrinos šaukiasi tavęs K. Gliaudos 
“Simas”, žaliais viršeliais pasipuo
šęs neužmirštamas adelaidiškis 
“Gaidžių” Pulgis Andriušis, musų, 
sakyčiau, tremties “Mozė” B. Braz
džionis ir kiti. Atlieki prieš juos 
tarsi išpažinti ir jau krapštydamas 
nagu kišenes gelmėse gulintį kam
puotą sidabro gabalą užsiduodi sau 
“pakūtą”.

Už stalo sėdi - moteris, balta 
kaip vyšnios viršūnė, - Prašau man 
Poezijos Pilnatį ir Aid. Stempužie- 
nės plokštelę. Susimokėjęs tautie
tis dirsteli dar į, Velykinius ameri
koniškus laikraščių aprašymus ir tuo
jau skuba į barą^ Čia dabar pats 
zirzimas eina apie naujuosius įvy
kius. - Povilas Zarnagalys Įkištas 
3 mėn. už girta yažiavimą ne savo 
puse. - Anicetas Česnakas atsimušęs 
į policijos vado mašina, nesiskubino 
sustoti ir užgriuvo, ant, jo nuomone 
ne vietoj stovėjusio vyskupo limu
zino. Turėjo pusti i pūsle. Rado ge
rokai perdėta. Areštavo, bet palei
do. Dievas žino, kaip bus. Tai yra 
mūsų natūralaus gyvenimo iškarpa.

Rašiau jums iki įkyrėjimo apie 
tai, kaip mes baliavojame. Dabar 
truputį apie tai, kaip mes skaitome

knygas. Šneku su bibliotekos ir 
kiosko vedėja teisininke Ę. Reiso- 
niene.

Kl. - Kaip eina mūsų dvasinės 
mitybos biznis?

Ats. - Finansinius metus už
baigiau 1.7. Lietuviška knyga - lie
tuvio tremtinio puošniame name, su 
puikiu limuzinu garaže - yra retas 
svečias. Spinta lūžta nuo kailių, 
klimpsti eidamas per storus kilimus, 
bet apart telefono abonentų sąrašo 
ir pas mėsininką gauto kalendoriaus 
beveik jokių knygų nėra. Nežiūrint 
į tai, vistiek pasisekė parduoti apie 
500 egz. knygų.

Kl. - Taigi, čiut ne stebuklas. 
Išeina, kas trečias adelaidiskis 
pirko vieną knygą.

Ats. - Nevisai taip. Mat užsa
kiniai ateina iš Sydnėjaus, Melbourne 
Canberros ir net tolimojo Hobarto. 
Taigi ne visa garbė tenka adelai- 
diškiams.

Kl. - O kaip reikalai su plokš
telėmis?

Ats. - Neblogai. Metų bėgyje 
parduota virš 200. Jas daugiausiai 
pirko adelaidiškiai, bet keliolika 
pasiųsta į kitas kolonijas.

Kl. - Taigi lieka keli doleriai 
pelno?

Ats. - Taip. Bet jis visas iki 
cento eina bibliotekos plėtimui.Sie- 
met už gautą pelną įsigijome 189 
naujus leidinius.

Kl. - Kokios knygos turėjo ge
riausią pasisekimą?

Ats. - Ber. Brazdžionio Poezi
jos Pilnatis. Jos išpardaviau virš 
20 egz.

Kl. - Kaip sekasi su keliu tomu 
ir aukštos kainos knygomis pav. 
“Mūsų Lietuva” kuri kainuoja $40?

Ats. - Jos adelaidiškiams par
davėm, rodos 5 ar 6 egz. Eiliniams 
skaitytojui ji neįkandama. . Ji puošia 
tik kelių “aristokratų” knygų len
tynas.

Kl. - Matau liaudies dirbiniu. 
Kaip dalykai su jais?

Ats. - Nusiskųsti negalima. Po 
truputį, eina viskas.

Kl. - Tai visai plačiai išsiša
kojusiai prekybai reikia gi plataus 
susirašinėjimo. Kas ta visa atlieka?

Ats. - Visada keliuosi 6 vai. 
ryto. Iki pusryčių parašau 2 laiškus. 
Po pietų, vieną. Vidutiniškai kas
dien išeina 2 laiškai. Sekmadieniais 
bibliotekoje man talkininkauja p.p. 
L. Garbaliauskas ir J. Urbonas, 
be jų būtų neįmanoma pilna biblio
tekos funkcija, baigė pokalbį p. E. 
Reisonienė. Tai reto pasišventimo 
pensininke, tikrai pateisinanti Kau
no ir Sorbonos universitetuose įgytą 
dvasinį idealizmą.

VI. Dumčius.

•1
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

L.S.B. VYR. SKAUTININKO 

PRANEŠIMAS
Mieli Broliai ir Sesės Skautai, 

netrukus būsiu pas Jus. Mane 
skiria nuo Jūsų tūkstančiai myliu, 
bet mes esame artimi mūsų širdyse, 
idealuose ir lietuviškame darbe. Ma
lonu bus man matyti Jus. mieli bro
liai ir sesės, ir praleisti kartu bent 
keletą dienų.

Bandysiu aplankyti visus skau
tiškus vienetus, susipažinti su Vado- 
Vais', skautais ir jų darbo sąlygomis. 
Iš tolo žiūrint malonu matyti gražia 
skautišką veiklą Australijos rajone. 
Skautiškas jaunimas, kaip ir visur, 
yra veiklus ne tiktai skautiškoje, bet 
ir bendrai lietuviškoje veikloje.

Tai iki malonaus pasimatymo. 
Budėkime, 

Jūsų
Vyr. sktn. Petras Molis 

L.S.B. Vyriausias Skautininkas 
***

(KAZYS BRADONAS
SAULĖ IR POETAS

Tirpydama padangių korį, 
Varvantj žvaigždėmis, 
Saulė mirti nenori., 
Lygiai kaip mano širdis.

Numetusi mėlyną skraistę, 
Aptaško ją spalvomis — 
Saulė nori pažaisti, 
Lygiai kaip mano širdis,

Svaigindamosi kūryba, 
žaidžia su ugnimi... 
Palauki Tu žariją dar gyvą 
Nuoga ranka imi.

AITVARAS

Galiu ramiausiai gidėti 
Ant sauso istorijos šieno, 
Kai liepsnos pleškina klėtį 
Ir nieko nežino,

Kad po pamatu kaista lobis 
Baltu sidabrinių monetų — 
Čia viskas bus mano grobis, 
Kad niekam galvos neskaudėtų...

Galiu dar kiek palūkėti 
Ant sauso istorijos šieno, 
Kol tos liepsnos pleškina klėtį 
Ir nieko nežino.

"DŽIUGO” TUNTAS DĖKOJA

S.m. liepos men. 10 d. Įvykusiam 
“Džiugo” Tunto metiniam pobūviui 
sėkmingai pravesti daug padėjo auko
mis ir darbu skautų-čių tėvai, skau
tės ir rėmėjai.

Dėkojame ponioms aukojusioms 
pyragus, o ypatingai daug dirbusioms 
parengime bei dovanojusioms fantus 
loterijai: p.p. Vingrienei, Petruševi
čienei, Baubinienei, AdamaviČienei 
Skaut. Petruseviciutei ir Vaičiulytei.

Sąryšy su Įvykusiu pobūviu skau
tų veiklai paremti aukojo:
p.p. Vaitiekūnai - $10.00
p. A. Karazijiene - 7.00
Skaut. VH. Kesminienė - 5.00
p. A. Žilinskas - 3.50
p. Kesminiene - 5.00
p.p. Vyšniauskai - 7.00

viso $37.50

Visiems nuoširdus ačiū.
“Džiugo” Tunto Skautų 

Tėvų Komitetas

VYSKUPAS SHEEN APIE 
NAUJUOSIUS LAIKUS

Žinomas pamokslininkas 
ir laikraščių bendradarbis 
vyskupas Sheen neseniai pa
reiškė spaudoje tarp kitko 
tokias pastabas, liečiančias 
vadinamuosius ’’naujuosius 
laikus*':

’’Jeigu pastoriai, rabinai 
ir kunigai, kurie šiandien 
propaguoja bombardavimus, 
turto naikinimą ir pavojų 
žmogaus gyvybei, būtų tą 
pat skelbę prieš 20 metų, jie 
būtų buvę laikomi krimina
listais ir spauda juos būtų 
tiesiog nukryžiavusi. O šian
dien jie dėl tų ’’idėjų“ yra 
garbinami...

Vakar buvę valkatos šian
dien laikomi didvyriais. Va
karykštės-padugnės šiandien 
yra ’’visuomenės grietinėlė“.

Taip pat pasikeitė pažiū
ra ir į kriminalistus. Praei
tyje jie buvo laikomi visuo
menės priešais, vėliau ”sim-

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Lietuvių Veteranų Sąjungos 
“Ramovė” Skyriaus Valdyba š.m. 
liepos men. 25 d. (sekmadienį) 
Lidcombe, surengė tragiškai žuvu
siu transatlantinių lakūnų Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno minėjimą.

11.30 vai. Įvyko pamaldos kata
likų bažnyčioje, kur organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis ir pamaldų 
metu giedojo “Dainos” Choras. Kun. 
P. Butkus pasakė gražų tai dienai 
pritaikinta^ pamokslą.

Apie 1 vai. parapijos salėje 
įvyko _ iškilmingas minėjimas, kuri 
atidarė L.V.S. “Ramovės” Sydne- 
jaus Skyriaus Valdybos Pirmininkas 
S. Pačėsa. Tragiškai žuvę didvyriai 
pagerbti tylos ir susikaupimo minu
te. Gerai paruoštą paskaitą skai
tė p. J. Petniūnas. Meninėje 
dalyje p. D. Bartkevičienė gražiai 
padeklamavo J. Aisčio eilerašti - 
amžių giesmę. Sydnejaus “Dainos” 
Choras, vadovaujamas dirigento p. 
B. Kiverio puikiai sudainavo tai 
dienai pritaikintas 3 dainas. Minė
jimas baigtas Tautos Himnu. Į 
minėjimą, atsilankė gausus būrys 
tautiečiu.

S.P.
PRANEŠIMAS

Kariuomenės Šventė tik lapkri
čio pabaigoj, bet Sydnejaus Ramovė- 
nai jau griebėsi darbo, kad viską lai
ku suspėti suorganizuoti. Juk šiais 
metais per Kariuomenės Šventę Syd
nejaus Skyriui sukanka 15 metų nuo 
jo Įsikūrimo ir ta proga norima pašven
tinti Skyriaus vėliavą. Tai reiškia, 
kad artinasi triguba didelė šventė, 
kurią norima pravesti kuo iškilmin
giausia. Vėliavos projektą jau baigia 
ruošti visiems gerai žinomas meninin 
kas p. A. Plūkas, o vėliau bus ati
duota i, dirbtuve galutinai užbaigti. 
Kad garantuotai lėšų pakaktų, tai su
daromas vėliavos fundatorių sąrašas. 
Valdybos yra nustatyta, kad fundato
rium būti - reikia aukoti ne mažiau 
$25, - Mažiau aukojusieji ramovėnai 
bus užskaityti rėmėjais. Norintieji 
būti fundatoriais ir vėliavos rėmėjais 
iki š.m. rugpjūčio mėn. 27 d. regis
truojasi pas Skyriaus Valdybos na
rius. Praėjus nustatytam laikui ir 
surinkus pinigus, visų aukotojų pa
vardės bus skelbiamos spaudoje. 
Greitu laiku numatoma šaukti visų 
Sydnejaus organizacijų, ir meninių 
pajėgų, vadovųpasitarimą.kad iš anks
to nustatytų ir sudarytų visą šventės 
programą. Į šių šventę numatoma kvies 
ti L.V.S. Centro Valdybos atstovą iš 
Amerikos - Chicagos ir visų Austra
lijoje esančiu L.V.S. “Ramove” 
Skyrių atstovai. Vėliau bus skelbia
mos smulkesnės informacijos.

L.V.S. “Ramovė” Š.S. Valdyba 
***

patingais bomais“, kol paga
liau filmų aktoriai pavertė 
juos ’’gražiais mažais žmo- 
neliais“.

Dabar, "pagal vyskupą, e- 
są madoje antiherojai, anti- 
moralistai ir visokie kiti an
ti. O revoliucijas ir riaušes 
kurstantieji dvasininkai jau 
virsta antireligininkais...

DAINA PIRMAJAM 
TRAUKINIUI LIETUVOJE

"Muzikos Žinios” rašo, kad 
kompoz. V. Strolia netikėtai už
tiko žydo Schulamith dainą "Das 
Lied fun Eisenbahn”, parašytą 
paminėti pirmajam traukiniui, iš
vestam per Lietuvą 1870 metais- 
Dainą jis surado kongresiniame 
knygyne Vašingtone.

PERTHAS

Vakarų Australijos Pertho ap. 
Valdybos suruoštas pobūvis š.m. 
liepos 24 d. sklandžiai praėjo. Lote
rijai fantus aukojo ponai Kuzmickai, 
Lukošiai, Babarskai, Liutikai. La
bai gražiai išpuoštoj salei svečiai 
gražiai pasilinksmino, buvo dar šis 
tas paįvarinta. Svečiai skiristydamies 
pageidavo dar daugiau panašiu pasi
linksminimų.

Už tat Pertho Ap. Valdyba 
vėl ruošia š.m. rugpjūčio 21 d. pirmą 
karta Literatūros vakarą. Vakaras 
įvyks ne Leedevilles salėj, kaip pa
prastai, bet North Perth Wiew St. 
Town Hall. Visus tautiečius kviečia
me skaitlingai iš arti ir toli dalyvauti 
ir praleisti vėl kartu keletą linksmų 
valandų savųjų tarpe. Tat ligi greito 
pasimatimo mieli tautiečiai.

Pertho Ap. Valdyba

CANBERRA
Nesenai į Canberra, atsikėlė gy

venti gyd. A. Jankus su šeima, dirba 
ligoninėje kaip specialistas. Per ši 
palyginti trumpą laiką,gyd. A. Jankus 
spėjo susipažinti su eilę lietuvių, 
buvo visu mielai sutiktas kaip naujas 
mūsų bendruomenes narys. Pereitą 
choro repeticiją jau mateme gyd. A. 
Jankų choristų tarpe.

Naujam mūsų bendruomenes na
riui linkime laimingo Įsikūrimo ir 
geriausios sėkmės. 

***
Aną dieną teko susitikti su Can- 

berroje atostogaujančiu Vietnamo 
helikopterio pilotu D.C. Bartašium 

Malonus svečias aplankė Canberros 
lietuvių klubą, ir turėjo progos susi
pažinti su lietuviais. Nors pats pilo
tas kalba lietuviškai silpnai, bet 
jo tėvas puikiai, mat ir man teko su 
juo pasikalbėti telefonu, kai sūnus 

skambino tėvui į Ameriką. Pasirodo 
jo tėvas yra aukštas policijos parei
gūnas Amerikoje.

Bartasius tikisi išeitiįatsargą, 
nes jo sutartis greitai pasibaigs. 
Linkime greitai ir sveikam sugrįšti 
namo šiam mielam tautiečiui.

A.
***

MELBOURNE ŠAUKIAMAS 
JAUNIMO SUSIRINKIMAS

Visas jaunimas, kuris norėtų 
vykti į II Pasaulinio Lietuvių jau
nimo Kongresą, - Chicago 1972 m. 
arba kuris domisi Kongresu yra pra
šomi atvykti į Lietuvių Namus š.m. 
rugpiūčio mėn. 22 d. (sekmadieni) 
5 vai. p.p.

Norint daugiau informacijų 
prašom skambinti tel. 857 248.

Jaunimo Kongreso Komitetas 
(Melb.) 

***

Sydnejaus Lietuvių Klubo patal
pose, Lidcombe, taupumo sumetimais 
telefonas išjungtas.

Klubo reikalais prašome kreiptis 
klubo pirm. Telef. 60—2120.

Klubo valdyba

PADĖKA

Poniai T. Vingilienei už paauko
tas Sydnejaus Lietuvių "Klubo biblio
tekai 22 knygas, reiškiame nuoširdžią 
padėką.

Klubo Valdyba
***

Atsiprašome Moterų Loterijos 
Organizatorių, kad del vietos stokos 
fantų ilgo sąrašo negalime spaus
dint? MP.

Red.
**■*
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KAP. ROMUALDO 
MARCINKAUS TRAGEDIJA

Kas gi Lietuvoje iš sporto 
entuziastu ir, ypatingai futbolą 
mėgstančių nežinojo ar nebuvo gir
dėjęs kapitono Romo Marcinkaus 
vardo. Jis buvo Kaune futbolo rung
tynių lankytojų numylėtinis, nepa
mainomas centro saugas, nepakei. 
čiamas LFLS komandos ir Lietuvos 
rinktines futbolo kapitonas.

Vidutinio ūgio, puikiai fiziškai 
sudėtas, judrus kaip žaibas, R. Mar
cinkus mokėjo švelniai šypsotis, 
buvo tas tikrasis sportininkas 

dželtelmenas, labai jautrus drau
gams ir domėjosi ne tik futbolo 
kamuoliu, bet ir menu, muzika, lite
ratūra.

Kilęs iš Jurbarko, nuo jaunų 
moksleivio dienų pamėgęs sportą, 
jis 1927 m. baigė gimnaziją ir stojo 
Karo Mokyklon, kurią baigęs buvo 
nusiųstas i pėstininkų pulką, bet 
čia neilgai buvo ir įstojo i Aviaci
jos Mokyklą, užsivelka mėlyną uni
formą ir greitai pagarsėja, kaip 
stiprių nervų karo lakūnas. Pasi
daro oro žvalgas ir greitu laiku lėk
tuvo pilotas. Nepaliaudamas žaisti 
futbolą, jis pamėgsta ir kitą sporto 
šaką. - parašiutizmą, kuris tada Lie
tuvoje buvo tik pradėjęs vystytis ir 
su parašiutu šokinėjo tik keli as
menys. 1943 metais vasarą buvo 
Lietuvoje organizuota tik nesenai 
Kauno dirbtuves pastatytu “Anbo 
- 4” eskadrilės skridimas aplink 
Europą, į kurią ir leitenantas Mar
cinkus buvo įtrauktas. Trys lėktuvai 
su penkiais lakūnais ir vienu mec
haniku sėkmingai nuskrido 10.000 
kilometrų, iš jų 1200 km. virš jūros 
2300 km. per kalnus ir buvo nutūpę 
16-je didžiųjų Europos miestų ir 
sostinių. Jie skrido per Baltijos, 
Siaurės jūras, Švediją, Alpių viršū
nes, virš Viduržemio jūros, per Kar
patus, Rumuniją,Sov. Rusijos miškus 
ir kt. Tuo laiku lėktuvuose nebuvo 
nei radio, nei astronominių orienta
vimosi prietaisų, tik žemėlapiai, 
kurių kiekvienas žvalgas turėjo apie 
100 lapų, iš kai kurių vieno ilgis 
siekdavo iki 5 metrų ilgumo ir jais 
reikėjo mokėti naudotis atviroje, 
stiprių vėjų perpučiamoje kabinoje.

1939 metais rugsėjo mėnesį 
prasideda II-sis P. Karas. Krenta 
Lenkija ir štai, beveik niekam 
nepastebint, nei jokio pėdsako 
nepalikęs, iš Kauno dingsta kapito
nas R. Marcinkus. Sportininkai ypač 
gailėjosi netekę patyrusio futboli
ninko, gero ir nuoširdaus draugo, 
kuris ne vieną kartą po rungtynių 
vesdavosi visą komandą pietų, 
apmokėdamas juos iš savo pinigų. 
Ypatingai jo netekę liūdėjo patys 
jauhieji lietuviai futbolininkai ir 
jaunieji gimnastai, iš kurių jis buvo 
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tada suorganizavęs pačia pirmąją 
vaikų gimnastų komandą. Niekas 
nežinojo, kur jis dingo, nors buvo 
kalbama, kad jis Vakaruose.

Ilgus metus po karo dar buvo 
tikrai nežinoma kap. Marcinkaus pa
skutinių gyvenimo dienų odisėjos, 
kol pagaliau paaiškėjo, jog jis 
skraidė Vakarų fronte ir kovojo prieš 
vokiečius, kol pagaliau buvo nu
muštas ir pateko i garsiąją Stalag 
Luft 3 belaisvių stovyklą, kurioje 
buvo 80 lakūnų belaisvių ir jie 
išsikasė požemini tuneli, bandė 
pabėgti, bet buvo, išskyrus keturis, 
sugauti ir asmeniniu Hitlerio įsaky
mu, 50-tis bėgusių lakūnų buvo 
vokiečių esesininkų sušaudyti. Taip 
pasibaigė šio tauraus lietuvio 
sportininko lakūno tragiškas gyve
nimas.

Anglijos Karo Aviacijos archy
vuose yra išlikęs Anglijon atvyku
sio kap. Marcinkaus tarnybinis ra
portas “Memorandum by Flight lt. 
R. Marcinkus”, kur jis plačiai 
aprašo įvykius nuo Lietuvos iki 
atvykimo į Angliją, kuriuos sutrum
pintai čia patieksim.

1940 m. kap. R. Marcinkus 
buvo nusiųstas į Prancūzijos oro 
pajėgas, kaip karinis lakūnas karo 
laikotarpiui ir jis buvo paskirtas 
vadovauti lietuviams,karo lakūnams 
kurie turėjo vėliau atvykti į Prancū
ziją, tačiau po kurio laiko buvo gau
tas'' Prancūzijos vyriausybės prane
šimas, jog apie Lietuvos lakūnų iš
važiavimą į Prancūziją sužinojo 
vokiečiu šnipai ir, padarius labai 
kietą spaudimą iš Vokietijos, Lietu
vos vyriausybė atsisakė išleisti 
karo lakūnus. Po šio Įvykio kap. 
Marcinkus buvo pakviestas Įstoti 
į Prancūzijos karo aviaciją, ir joje 
buvo iki Prancūzijos kapituliacijos. 
Po to jis buvo pasiųstas i Alžyrą 
ir ten demobilizuotas. Prancūzijos 
aviacijoje jis per visą karą kovėsi 
naikintuvu ir bombonešiu eskadri
lėse. Jis yra numuses tris vokiečių 
lėktuvus ir už tai, be kitų atsižymė- 
jimų, buvo gavęs garsųjį Prancū
zijos “Crois de Guerre”. Vėliau 
aplinkiniais keliais per Maroka, 
Gibraltarą, kap. Marcinkus atvyko 
į Londoną ir buvo priimtas į Angli
jos Karališkąją Karo Aviaciją ir 
paskirtas Į tuo laiku pačia, pavojin
giausią aviacijos dalį - naktinių 
naikintuvų eskadrile karininko 
laipsniu (Flight Itn., kas atitiko 
Lietuvos ir Prancūzijos kapitono 
laipsniui).

Skraidydamas virš Lamanšo 
kanalo kap. Marcinkus jau du kartus 
anksčiau buvo vokiečių numuštas, 
bet abu kartus laimingai jį anglai iš
griebė iš vandens. Deja, trečią kartą 
numuštas kitoje pusėje kanalo jis 
buvo vokiečių sugautas ir tokių 
būdų jis 1942 m. vasario men. 12 d. 
pateko į belaisvę. Būdamas belais
vėje jis Įsirašė į Londono universi

tetą ir korespondenciniu būdu studi
javo. Vėlesnis jo ir draugų lakūnų 
gyvenimas buvo labai gražiai apra
šytas knygoje “Great Escape”, pa
gal kurią buvo pastatyta ir filmas.

Kap. R. Marcinkus buvo sugau
tas Rytprūsiuose ir po sušaudymo 
palaidotas su kitais lakūnais 
Stalag Luft 3 kapinėse. Dabar ten 
yra pastatytas puikus paminklas - 
mauzoliejus.Kapinės yra dabar la
bai gražiai prižiūrimos ir, jeigu 
bent kurio lakūno giminės norėtų 
atsiimti lakūnų palaikus, jie gali 
padaryti, tačiau to nieks nepadarė 
ir šiuo mauzoliejumi be giminių la
bai rūpinasi buvę lakūnai draugai 
ir Anglijos Karo Aviacija.

Anglijos Oro Ministerijos as
meninėje R. Marcinkaus byloje yra 
įrašyta: "Toli nuo savo tėvynės 
ilsisi drąsus lietuvio lakūno naikin
tojo R. Marcinkaus palaikai. Karo 
audros nublokštas jis nenorėjo būti 
nuošalyje ir pasirinko ypatingai 
pavojingą lakūno naikintojo profesi
ją, išmoko pilotuoti tuo metu buvu
sius pačius greičiausius ir geriau
sius britų lėktuvus ir savo noru ir 
tauria širdimi stojo kovon prieš 
hitlerinę Vokietiją. Jis drąsiai 
vykdė savo kilnią pareigą ir nusi
pelnė Anglijos karines pagarbos. 
Tokį jį atsimena jo draugai ir vado
vybė - bebaimį pilotą, kuris panie
kinęs mirtį, skrido, trokšdamas 
žūtbūtinai susigrumti”.

***
ATIDEDAMA ŽIEMOS SP. ŠVENTĖ

Pirmiausia turime atsiprašyti 
visų slidinėtojų, kad sudarėme nepa
togumų atšaukdami žiemos sporto 
švente^ numatytu laiku. Atidėjimui į 
vėlesnį laikae buvo dvi priežąstys.

1 .Mūsų užsakytas Gutega Ski 
Club paskutiniu metu pareiškė, kad 
negalės mums užleisti viso klubo ir 
mes negalime ten daryti numatyto 
pobūvio. Kitų patalpų Gutegoje nesant 
neturėjome galimybės surengti pobūvį 
kuris, manau, visiems yra mielas ir 
rengėjų nuomone yra būtinas.

2.Dar ši laišką^ rašant padoraus 
sniego nei Gutegoje, nei Thredbo nei 
Smiggin’s Hole nėra. Viertintėlė vieta 
kur įmanoma slidinėti yra Perisher 
Valley. Kas bus už 10 dienų sunku 
pasakyti, bet rizikos nedrisome imtis.

Manoma, kad atidėjimas nesu- 
trugdys slidinetoju ir visi susirinksi
me rugsėjo mėn. 18-19 dienai. Varžy
bos įvyks rugsėjo mėn 18 d. Perisher 
Valley. Skubotai ir su vargais 
gavome Jindabynei tris flatus ir pen
kis karavanus kur ir bus slidinėtojai 
apgyvendinti. Flatuose, kur bus viskas 
paruošta nakvynei - paklodės, ant
klodės ir maisto gaminimosi reikmenys 
kainuos po $4.00 per žmogų vienai 
nakčiai. Karavanuose, kur reikalinga 
turėti savo patalinę kaina bus apie 
$2.50 nakčiai per asmenį. UŽ užsaky
tas nakvynes jau yra sumokėtas de
pozitas, tad prašome kaip galint 
greičiau - nevėliau rugpiūčio men. 
25 d. prisiųsti tikslų sąrašą dalyvau
jančių slidininkų ir paimti iš jų de
pozitą. Visos kitos varžybų ir regis
travimo sąlygos pasilieka tos pačios.

Tikėdamiesi, kad šįmet bus 
vėlyvas sezonas ir numatytu laiku 
bus daugiau sniego negu dabar, gal
vojame kad slidinėtojų neapvilsime.

Visais klausimais ir dalyvau
jančių sąrašus prašome siųsti P. 
Pilkai Box 150 Fishwick A.C.T. 
2609.
Su pagarba ir sportiškais linkėjimais 

Žiemos Sporto Šventės 
Regimo Komiteto Pirm.

NORINTIEJI SKLANDYTI
Atšilus orui (tikrai data bus pra

nešta užinteresuotiems vėliau) numa
toma viena sekmadienį Sydnėjaus 
Camden’o aerodrome pravesti sklan
dymo išvyką, kuriai vadovaus ir susi- 
įdomavusius pasklandys mums žino
mas veteranas sportininkas Dr. Leo
nas Petrauskas, kuris šiuo metu šioje 
sklandymo mokykloje yra instruktorius. 
Norintieji šioje išvykoje dalyvauti 
iš anksto praneša “Sporto Skyriaus” 
redaktoriui A. Laukaičiui.

JURGIS LIUTIKAS

Jau eilė metų Sydnėjaus “Kovo” 
komandoje žaidžia “Big George” 
(taip ji australai krepšininkai vadina) 
Prieš kurį laikac atvykęs įSydnėjų 
pasižvalgyti ir truputį pasportuoti, 
nes jo šeimos gyvenamoje vietoje 
Aukckland, N. Zelandijoje, lietuviško 
sportinio gyvenimo nebuvo, Jurgis 
taip ir pasiliko jau eilė metu Sydne- 
juje, “lietuviškai suaustralėjęs”. 
Pradėję^ žaisti krepšinį, jis repre
zentuoja “Kovą”, jo blogosiomis ir 
pačiomis iškiliausiomis dienomis, 
žaisdamas centro puolėjo pozicijoje. 
Be krepšinio Jurgis yra entuziastiš
kas žiemos sporto mėgėjas ir repre
zentuoja “Kovą” žiemos šventėse.

Nors N. Zelandiečiams tas ir ne
labai patinka, bet Jurgis prisitraukė 
ir savo seserį Natą, taip pat aktyvią 
kovietę, įSydnėjų ir, atrodo, po pasku
tinio karto, pavaišinęs skaniais 
sportiškais B-B-Q kepsniais savo 
mamytę ir parodęs gražias krepšinio 
rungtynes savo teveliuįar tik jis 
jų į Sydnejų neatsivilios?

Koviečiai tikisi, jeigu tik nepa
pus šilti moteriški vėjai, dar ilgai 
Jurgį matyti savo aktyviame gyveni
me. Laikykis “Big George”!

***

MELBOURNAS

VARPAS -W. F00TSWAY 
40-38 (20-16)

Berniukai žemiau 16 m.

FINALAS

Pradžia lėta vos po 4 taškus 
po astuonių minučių. O baudų daug.. 
Tempas paspartėja, bet rezultatai 
vis lygus. Pora geru pasuočiu ir 
mūsiškiai veda penkiais taškais, 
bet iki pirmo kelinio galo to skirtumo 
nepajėgia išlaikyti.

Antram kėlinyje jaučiasi dide
lė įtampa. Rezultatas kyla greitai, 
bet skirtumas nedidėja. Betgi baudų 
skaičius irgi kyla, o Varpo komando
je tik šeši. Vienas iŠ priešų net 
iki muštynių daėjo, ir taip vienu 
oponentu mažiau. Dar vienas susi
dūrimas, ir dar vienu priešu mažiau. 
Karštis didėja, ir trecias oponentas 
išfaulotas, bet rezultatai beveik 
vietoj stovi. Vėl trys baudos iš eilės 
Tris taškai skirtumas ir viena minu
tė ir mūsų FINALAS!

Taškus pelnė: Leknius 13, 
Braniška 12, Oželis 5, Simanke; 
vičius 10, Liubinas ir Balbata 0.

***

Būna ir laip
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X Rimties valandėlei
II. KAIP IŠVYSTYTI IR 
PUOSELETI SAVYJE 

.APAŠTALIŠKĄJĮ PAŠAUKIMĄ
S. Gaidelis, S.J.

Pašaukimas apaštalauti reika
lingas sąmoningo puoselėjimo - turi
me išmokti mylėti. Tam tikslui pa
siekti yra patartina tinkama progra
ma, ji net reikalinga. Maldos Apašta
lavimo sąjunga, kuria daugelis 
popiežių patvirtino ir užgyrė, kaip 
tik teikia tokią programą. Ji yra MA 
narių apaštališko gyvenimo būdo 
vienybės, ryšio ir dinamizmo palaiky
toja^ ir puoselėtoja.
1. Šv. Mišių auka ir kasdienis ryt
metinis aukojimas.Maldos Apašta
lavimo nariai būdami Kristaus kuni
gystės dalininkais koncentruoja vi
są savo dvasinį gyvenimą i Sv. Mi
šių aukos atnašavimą ir išgyvenimą. 
Tai taip ir turi būti, nes “Liturgija 
tai šventas veiksmas viršijantis 
visus Įeitus. Nėra jam lygaus efektin
gume kito veiksmo mūsų Bažnyčioje. 
Liturgija yra viršūnė, į kurią kryps
ta Bažnyčios veikla, ir kartu šalti
nis, iš kurio plaukia visa jo galia” 
(Sv. Liturgijos konstitucija 1,10). 
Tad labai natūralu ir svarbu, kad 
Maldos apaštalai, kurie taip sielo 
jasi dėl žmonių išganymo ir Dievo 
garbės, turi dažnai, aktyviai ir pil
nai dalyvauti eucharistinėje aukoje. 
Taip dalyvauti yra visų krikščionių 
teisė ir pareiga,, nes krikštu jie yra 
pasidarę išrinktoji giminė, karališko
ji kunigystė, šventoji tauta, Įsigytie
ji žmonės” (Šv. Liturg. konst. 1,14). 
Ir pats esminis pilnutinio dalyvavimo 
aukoje dalykas yra savęs paaukoji
mas. Bažnyčia rimtai rūpinasi, kad 
žmonės aukodami skaisčiąją atnašą 
ne vien kunigo rankomis, bet ir jie 
patys drauge su kunigu išmoktu auko
ti save pačius” (Sv. Liturg. konst. 
1,48). Idealiausiai toks paaukojimas 
savęs vyksta kasdienėse šv. Mišiose. 
Maldos apaštalai negalėdami kasdien 
asmeniškai dalyvauti šv. Mišiose, to
ki kunigišką aukojimą savęs daro, 
jungiantis bent mintimis su šventa 
auka ant altoriaus.

Vatikano II suvažiavimas MA 
kasdienio rytmetinio aukojimo dva
sinė pasaulinio^ masto reikšmė pa
brėžia labai įspūdingais ir įkvėpian
čiais žodžiais: “Ką Kristaus glau
džiai sujungia su savo gyvenimu ir 
uždaviniu, tam taip pat suteikia dalį 
savo kunigystės pareigų, Įgalindamas 
dvasiniu kultu garbinti Dievą ir gel
bėti žmones. Todėl pasauliečiai, bū
dami pasišventę Kristui ir sustiprin
ti Šventosios Dvasios yra įstabiu 
būdu šaukiami ir ruošiami nešti vis 
gausesnių jos vaisių. Juk visi jų 
darbai, maldos ir apaštalavimo pas
tangos, vedybinis ir šeimyninis gyve
nimas, kasdieninis triūsas ir sielos 
bei kūno poilsis, jei tik tai atliekama 
Dvasioje, net kantriai pakeliami gy
venimo sunkumai, per Jėzų Kristų 
tampa Dievui patinkamomis dvasinė
mis atnašomis (pig. 1 Petr. 2,5). 
Eucharistines aukos metu drauge su 
Viešpaties kūnu karstu pamaldumu 
jos įteikiamos Tėvui. Tokiu būdu 
ir pasauliečiai, kaip visur šventai 
veikią garbintojai, patį pasaulį 
pašvenčių Dievui” (Bažnyčia, dogm. 
konst, IV,34).

Siam aukojimui atbaigti ir tobu
lėti meilėje Maldos apaštalai jungia
si su Kristumi šv. Komunijoje, mei
lės sakramente kuodažniausiai net 
kasdien, jei tai tik įmanoma. Taip 
atsigaivinus velykinėje puotoje ir su
sijungus tarpusavyje, jų kasdienis 
gyvenimas tampa gyvu liudininku 
Kristaus tiesai ir pavyzdžiu Jo mei
lės pastangų kitiems. “Eucharisti
joje atnaujintoji Viešpaties sandora 
su žmonėmis žadina ir uždega tikin
čiuosiuose karštą meilę Kristui” 
(Šv. Liturg. konst. 1,10).

***

A.A. EDVARDUI KYBARTUI

miras, jo žmonai p. Valei ir šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
M. ir E. Migevičiai 
L. ir V. Deikai

I. ir A. Dudaičiai

Skausmo ir liūdesio valandoje mirus..

A.A. VACLOVUI BUTKEVIČIUI
jo žmoną Moniką ir dukrą_su šeima giliai užjaučia

D. ir J. Daubarai

Liūdesio valandoje mirus
A.A. EDVARDUI KYBARTUI

jo žmoną Valę ir sūnus Edvardac ir Šauliu nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. "" c

A. Giliauskas
A. Laukaitis

Gilaus liūdesio valandoje mirus
A.A. EDVARDUI KYBARTUI

jo žmoną Valę ir sūnus Edvardą ir Saulių užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Irena ir Vladas Daudarai

PADĖKA

brangiam tėveliui A.A. JURGIUI MILIAUSKUI mirus, širdingai dė- 
« f-r T T~r • — V 1   — J  J 2 - - — 04 n O 1—T» * z-)
Bendruomenės Valdybai, Kūrėjams - Savanoriams, Lietuvių Karių 
tautinių šokiu grupei, p. Valaičiui, p. Klimaičiui, ir visai Perth’o

Mūsų 1___ o_____
kojame gerb. Kun. L. Kemešiui už laidotuvių apeigas. Širdingas ačiū Perth’o 
Lietuvių 
Ramovei, 
lietuvių bendruomenei už bendra, maldą, gėles ir gausų dalyvavimą apeigose, 
palydint mūsų mylimą tėvelį į amžiną poilsio vietą.

Liūdinčios
Šidlauskų, Jono ir Igno Miliauskų, Zylių ir Blauzdžiūnų seimos

PADĖKA

L.V.S. “Ramove” Sydnejaus Skyriaus Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie Dariaus ir Girėno minė
jimo š.m. liepos mėn. 25 d. Ypatinga padėka reiškiame kun. P. Butkui už 
pamaldas ir gražų tai dienai pritaikinta pamokslą, organizacijoms, kurios pa
maldų metu dalyvavo su vėliavomis bažnyčioje, p. J Petniunui už gerą pa
skaita, p. D'. Bartkevičienei už gražią deklamaciją, “Dainos” Choro dirigenj 
tui p". B. Kiveriui ir visam chorui už giedojimą bažnyčioje pamaldų metu ir uz 
gražias dainas iškilmingo minėjimo dalies metu.

L.V.S. “Ramovė” S.S. Valdyba

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Kiek teko patirti Mūsų Pastoges 

Administracinė Komisija jau svarstė 
SPAUDOS BALIAUS REIKALUS. 
Balius kaip žinote Įvyks 18 rugsėjo 
Didžiojoje Ukraineičiu salėje Lid- 
combe. M.P. redaktorius kreipsis Į 
mūsų dailininkus su prašymu paauko
ti paveikslų Spaudos Baliaus lote
rijai, kad mūsų rėmėjai atsilankę i 
balių galėtų pasidžiaugti turtinga 
loterija. Šią kilnią tradiciją mūsų 
dailininkai kiekvienais metais pa
laiko. Ačiū jiems.

***

Nauja moterų p-kė E. Bemai- 
tienė pareiškė: “Nebijau juodžiau
sio virtuvės darbo. Lietuviškų barš
čių taipogi kugelio ir cepelinų pa
galba stengsimės patraukti kuo dau
giau lankytojų į L. Namus. Kadangi 
namai jau išmokėti tai rūpinsimės 
jų puošimu ir jaukumu. Guosime 
ligonius .rūpinsimės savaitgalio 
mokyklos mitibat, nepakęsime tin
ginių ir tuščių ambicijų.”

***
Teisininkas Algis Radzevičius 

išvyko į kelionę apie pasaulį. Ilgesnį 
laiką numato pagyventi Anglijoje.

***

Adelaidės A.V. P-kas Maksas 
Reinkė pagijo ir pradėjo aktyviai 
eiti pirmininko pareigas.

***
11.7. Įvykusiame Ap. V-bos 

posėdy nutarta:
Iki paskutinio atodūsio 

dirbusiam bendruomenės spaudoje, 
žurnalistui Vladui Radzevičiui su
ruošti metinių progą akademiją. Bus 
išleistas specijalus velioniui skir
tas “M.P.” numeris. Be Ap- V-bos 
ir teisininkų draugijos finansinę 
paramą pažadėjo ir kitos organiza
cijos,’gavusios iš a.a. Vlado Radze
vičiaus plunksnos didelę moralinę 
paramą.

***

Ponai Ratkevičiai iš Indonezi
joje praleistų atostogų grįžo, p. Dr. 
Nemyra Surnaitė - Ratkevičienė par
sivežė aibes puošniausių sari, ku
riais negali atsidžiaugti.

***

Teisininkas, žurnalistas Juozas 
Binkevičius, savo artimųjų ir draugų 
tarpe, atšventė 65 metų amžiaus su
kaktį. Ilgiausių Metų!

***

MIRĖ JADVYGA MATULIENĖ , 
KVEDERAITĖ - FEDERAVIČIUTE

Liepos mėn. 18 d. staiga ir ne
tikėtai mirė savo bute a.a. Jadvyga 
Matulienė, kuri Sydnejaus lietuviams 
buvo gerai žinoma gailestingoji sesuo. 
Ji dirbo iki pat mirties Lidcombes 
Senelių ligoninėje virš 20 metų. Jos 
Vyras Kazimieras Matulis buvęs Lie
tuvoje Saugumo Departamento viršinin
kas mirė prieš kelis metus. Matuliai 
buvo gražiai įsikūrę Australijoje ir 
labai ramiai gyveno. Mirus vyrui ve
lionė jautėsi vieniša, bet dėl savo 
labai gero būdo turėjo ratelį draugų su 
kuriais ji draugavo ir palaikė artimus 
ryšius su lietuviais, ypač su lietuvių 
bažnyčia, kur ja buvo galima sutikti 
per kiekvienas pamaldas.

Velionė buvo gimusi Rusijoje, 
Petrapilyje ten gyveno ir baigė pradžios 
mokslus. Pirmajam pasauliniam ka
rui pasibaigus grizo su tėvais į Kau
ną ir čia apsigyveno. Kaune baigė 
gailestingųjų seserų kursus ir vėliau 
dirbo Kauno karo ligoninėje ir Rau
dono Kryžiaus ligoninėje. Antram pa
sauliniam karui siaučiant velionė su 
vyru atsidūrė kaip tremtine Vokieti
joje, gi karui pasibaigus emigravo į 
Australiją_ ir Čia apsigyveno Sydney.

Liepos 24 d. velionė buvo pa
laidota Sydnejaus lietuvių kapuose 
Rookwood šalia savo mylimo vyro 
Kazimiero.. Gedulingas pamaldas at
laikė kun. P. Butkus padedant kun. 
Martuzui. Nemažas būrelis draugų 
palydėjo velionę į amžinąją vietą 
kur atsisveikinimo žodį nuo draugų 
tarė inž. A. Jakštas: - Ilsėkis, Jad
vyga, ramybėje šioje Pietų Kryžiaus 
žemėje ir amžinoji Šviesa teapgaubia 
tave.

VI. Miniotas
***

Grįžo iš ligoninės Aldona Kapo- 
cienė - Bernotaitė, išgulėjusi ligoni
nėj du su puse menesio. Buvo sunkiai 
apdeginta, veidas išliko nepaliestas 
ir žymių ant kūno ne daug paliko. Svei
kiname Aldoną sugrįžusią i šeimą.

***

P. E. Reisonienes ir p. J. Kut- 
kienės sesute Marija pasisvečiauvusi 
6 mėnesius Australijoje, daugiausia 
Adelaidėje, grizo į Lietuvą.

***

LIETUVOJE dabar yra 325 šimtą 
mečiai žmonės. Bet pries dešimtį me
tų šimtamečių buVo daug daugiau, net 
451. Aštuoniosdešimtys muošimčių 
šimtamečių yra moterys. Pati seniau
sioji Lietuvos gyventoja esanti Mari
jona Globienė, gyvenanti Paprūdžio 
kaime, ties Raseiniais. Ji gimė 1849 
metais.

***
BALTU FEDERACIJOS Monrea

lio skyrius kreipėsi į Loyolos univer
sitetą, prašydamas pradėti paskaitas 
apie Baltijos valstybes. J ife įtikinėjo, 

kad atsirastų pakankamas skaičius 
klausytoju. Šio universiteto prof. L. 
Laszlo sutinka toki kursą vesti.

***

Mūsų Pastogė Nr. 31. 1971.8.9. psl. 7

7



Canberros Lietuviai Studentai Ruošią Linksmą1

V AKA RA.

BALIŲ
VIETA: Canberros Lietuvių Klubas

LAIKAS: 1971 m. RugpiūČio Mėn. 21 d. 7.30 v.
MUZIKA: 5 Asmenų Geras Orkestras.
ĮĖJIMAS: $4.00 asmeniui ($3.00 studentams)

Su Gera Vakariene
✓

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI IR LINKSMAI PRALEISTI VAKARĄ.
Valdyba

Kas nori susitikti senus pažįstamus, maloniai praleisti laiką, 
išsiblaškyti, išgirsti, ko dar negirdėjo, tas maloniai kviečiamas 
atsilankyti i Melbourne Dainos Sambūrio ruošiamą

----  BALIŲ
Kuris įvyks š.m. rugpiūcio men. 21 d. 7.30 vai. vakare Melbourne 

Lietuvių Namuose.
Gros gera kapela. Veiks turtingas bufetas.

Įėjimas $2.00
Bilietai gaunami pas p. B. Vingri tel:81 4737 

Melb. Dainos Sambūrio Valdyba

PADĖKA

Dėkojame Melbourne vyrų oktetui, vad. p. P. Morkūno už puikiai išpil
dytą koncertą Canberroje, Lietuviu Klubo patalpose š.m. liepos mėn. 17 d.

Dėkojame p. Balsiams, Ceiciams, Geniams, Labučiams, Katauskams, 
p. Martišiams, p. Palubinskams už Melbourne vyrų okteto dalyviams suteik
tą nakvyne ir globą Canberroje.

Dėkojame visoms moterims 'uz talka ir maistą ruošiant vakarienę Mel
bourne vyrų okteto dalyviams.
J Uz aukas padengti Melbourne okteto dalyvių kelionės išlaidas ačiū: A. 
Ceičiui - $7.00, Z. Sipavičiui ir P. Pilkatpo $5.00, A. Kaspariūnui $4.00, V. 
Geniui $3.00, A. Balsiui, P. Gružauskui, Šimkui, K. Keraičiui ir V. Marti
šiui po $2.00, A. Švedui ir A. VelioniŠkiui po $1.00. Viso $36.00.

Canberros A-kės Valdyba.

MŪSŲ. PASTOGES SKAITYTOJAMS
Pagal Pašto Valdybos naujas taisykles, laikraščiams persiun

timo lengvatos (bulk postage) yra teikiamos tik tiems laikraščiams 
kurių 90% prenumeratorių, laiku apsimoka prenumeratos mokestį. 
Šiuo metu tikrinant M.P. prenumeratorių kartoteka, paaiškėjo kad 
tik 50% prenumeratorių yra apsimokėję prenumeratos mokesti už 
šiuosmetus. Pašto Valdybos Inspektorius, kaip ir pereitais metais, 
darys tikrinimą už poros mėnesių, ir iš gautų rezultatų, padarys 
išvadas ar Musų Pastogė turi gauti persiuntimo lengvatas, kurių 
negavus pašto išlaidos padidės trigubai.

Šiuo prašomi visi Mūsų Pastogės skaitytojai nedelsiant sumo
kėti prenumeratos mokestį, kad Mūsų Pastoj ir toliau galėtų Jus 
lankyti ir jungti mus visus Australijos lietuvius Bendruomenėn.

Pren. mokestį prašome siųsti: Musų Pastogė Box 4558 G.P.O. 
Sydney N.S.W. 2001 arba įmokėti Mūsų Pastogės platintojams:

Sydnėjuje P. Alekna ir A. Vinevičius Lidcombe. Melbourne: 
B. Vingrys Hawthorne ir N. Butkūnas^Geelonge, J. Gailius - New
town. Adelaidėje - E. Reisonienė ir A. Kubilius Spaudos Kioskai. 
Canberroj V. Balsys.

Mūsų Pastoges Administraciją,

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

kau nuo 1959 m.) Laivais arba lėktuvais į Europą, 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 Rd.6 
Cheltenham (Melb.) 3192
Telef. 550 - 1655 Vak. 93 - 4258

Ruoškitės grupinei kelionei j Jaun. Kongresą 1972 m.

PIGESNĖS KELIONĖS Į. EUkOPĄ
UŽSISAKYKITE BILIETUS PER

PALANGA"- TRAVEL 

632 GEORGE ST., SYDNEY

TEL. 26 - 3526
_ PATARNAUJAME VISAIS KELIONIŲ REIKALAIS IR I KITAS 
S A LLS. _ KJ2FLP KITES L JFTi ly iš y į _ _ __ _ &

PADĖKA

Visiems mane lankiusiems ligo
ninėje, mane uzjautusiems ir paguodu- 
siems mano didžioje nelaimėje, reiš
kiu gilią padėką.

Aldona Kapočiene

gyvūnijai žalingos
NAFTOS ATLIEKOS

Ištirta, kad vandens gyvūni
jai itin žąlingps naftos atliekos. 
Didėjant mašinų, traktorių ir 
kiįpkių susisiekimo skaičiui, 
vandenyą vis labiau teršiami 
naftos produktais. Nustatyta, 
kad vienas litras naftos arba 
plaunamųjų medžiagų, sugadi
na apie milijoną litrų vandens. 
Dėlto technikos plovimo aikšte
les bei sandėlius reikia rengti 
kiek galima toliau nuo vandens 
telkinių. Be to, būtina, kad iš 
šių vietų nebūtų nuotakio van
dens baseinų link.

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

In.orr uoja sav gausius klientus, kad persiunčia siuntinius 
į USSR, Ukrainos SSR, Estijos J5SR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR 
kaip ir anksčiau nustatytomis sąlygomis.

Mes taip pat persiunčiame p i ri 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 Kitcchncr Parade 

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

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

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

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

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

MELBOURNE Tel: 63 - 7895

mtsn
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

**0UR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bendruomenes 
laikraštis

LSIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba 
adresas: Box 130 P.O. Rundel St., 

Adelaide.
Leidėjo ir “M.P.” Administracijos 

adresas: Box 4558 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 Ave., 

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

trumpina savo nuožiūra.
Administracijos tel. 649 — 9062. 
“M.P.” prenumerata: metams $10.00 

pusei metų $ 5.00 
Užsienyje metams$12.00

Atskiro nr. kaina - 25 cent.
Už skelbimų turinį neatsakoma 

***

Mūsų Pastoge Nr. 31. 1971.8.9. psl. 8

8


	1971-Nr31-MUSU-PASTOGE-0001
	1971-Nr31-MUSU-PASTOGE-0002
	1971-Nr31-MUSU-PASTOGE-0003
	1971-Nr31-MUSU-PASTOGE-0004
	1971-Nr31-MUSU-PASTOGE-0005
	1971-Nr31-MUSU-PASTOGE-0006
	1971-Nr31-MUSU-PASTOGE-0007
	1971-Nr31-MUSU-PASTOGE-0008

