
/XXII/ 1971.8.23 REGISTERED FOR POSTING AS A NEWSPAPER CATEGORY B.
1971^.23Nr. 38/11617

NORILSKO ŽUDYNĖS naujas priešo ginklas
Šią vasarą Londone išleista Jo

seph Berger knyga įdomi keliais po
žiūriais. Autorius knygoje-atsimini- 
muose pasakoja apie Baltijos VSlS“ 
tybių karininkų žudymų Norilsko 
Stovykloje, antra, Įdomi ir autoriaus 
praeitis.Joseph Berger, žydą kilmės, 
atsirado Vakaruose, Sovietą Sąjungo
je buvęs Kominternonariu ir 21 metus 
buvęs kalėjimuose bei priverčiamojo 
darbo stovyklose.

Bergeris, gimęs 1904 metais Len
kijoje, Krokuvoje, būdamas 15 metą 
amžiaus, emigravo j Palestiną, įstojo 
į komunistą partiją, virto tos partijos 
Palestinoje sekretorium. Apsilanke^s 
Maskvoje ir buvęs priimtas. Stalino, 
Berger buvo išsiąstas į Berlyną, se
kretorium Antiimperialistinės Lygos, 
1927 m. įsteigtos Briusely. Porą me
tą kalintas Berlyne, jis 193 2 metais 
vadovauja Artimąją Rytą skyriui Ko
minterno centre Maskvoje. 1935 m., . 
stalininią valymą metu suimtas, Ber
geris buvo kalinamas, išsiąstas į sto
vyklas Sibire, turėjęs ir laimės, nes 
porąkartą j is buvęs nubaustas mirties 
bausme, bet jos išvengęs. 1951 m. 
jis paleidžiamas iš stovyklos, bet 
paliktas gyventi Sibire. 1956 m. jis 
reabilituotas ir, kadangi gimęs Kro
kuvoje, gavo Lenkijos pilietybę. Ber
geris iškeliauja į Lanki a metus dir
ba Tarptautiniu klausimą institute 
Varšuvoje ir su šeima išemigruoja į 
Izra,elį. Šiuo metu jis gyvena Tel 
Avive ir dėsto Bar Han universitete.

Berger knyga-atsįminimai pava
dinti „Shipwreck of a Generation“, 
The Memoirs of Joseph Berger, Har- 
vill Press, London, 1971. Knyga ver
ta dėmesio. Šį kartą pasitenkinsime 
atpasakoję tas jos vietas, kuriose lie
čiamas Lietuvos karią likimas Nor
ilsko stovykloje. Panašus likimas 
palietė ir estų bei latviu karius - 
vienoje laidą (liepos 20) tai iškėlė 
New Jersey leidžiamas lenką dien
raštis „Nowy Dziennik“. Bergerio pa
skelbti duomenys, galimas dalykas, 
yrapirmieji, liečiąlietuvią karią „Ka- 
tyną“._

Jis štai ką pasakoja: sovietams 
1940 m. okupavus Baltijos valsty
bes, tą kraštą karininkams buvę su
teikti sovietą armijos laipsniai. Jie 
privalėję pareikšti esą lojalūs ir liko 
savo tarnybose. Metams po okupaci
jos praslinkus, 1941 m. birželio mėn. 
vidury sovietai pareiškė: per 1.000 
karininką (250 estą, apie 400 latvią 
ir 400 lietuvią) turi išvykti, tariamam 
apmokymui, į Maskvą. Įsakymas pa
lietęs beveik pilną tą kraštą karinin
kijos korpusą, gi įsakymo „apmokyti“ 
išvengę, turėjo slėptis, atsidūrė po
grindy ir prasidėjus vokiečią-sovietą 
karui jie aktyviai veikė prieš rusus.

Tik Maskvoje atsiradę, tie kar
ininkai buvę nuginkluoti, suimti ir 
išgabenti į siaurės Sibirą, į Norilsko 
stovyklą. Čia minėtas Bergeris buvęs 
tą karią tragedijos liudininku. Esą, 
stovykla buvusi tiek perpildyta, kad 
nebuvo įmanoma karius atskirti nuo 
kitą.

Netrukus suimtiesiems kariams 
buvo pranešta, kad jiems teks atsa
kyti „teisme“. Nuėjo niekais karią 
skundai Maskvos karinėms įstaigoms 
pareiškimai apie lojalumą bei sutiki
mas tarnauti kiekviename, koks be
būtą nurodytas, kariniame daliny.

Ir...prasidėjo mirties nuospren- 
džią vykdymas. Baltijos valstybią 
kariai buvo pavieniui iškviečiami iš 
ją vienučią, NKVD karininkas per- 
skaitydavęs kaltinimo aktą, nurody
damas, pagal kurį „straipsnį“ karys 
kaltinamas, pvz. už ryšius su pogrin
džiu, „penktosios“ kolonos organiza
vimą, prieš sovietus nukreiptus pasi
sakymus ir kt. Estą kariai buvę kal

tinami nuslopinę, 1924 metais , Ta
line įvykusį komunistą sąmokslą.

Kaltinamiesiems buvo leista 5- 
10 minučią tarti žodį., po to jiems 
buvęs perskaitytas mirties nuospren
dis. Jis buvęs vykdomas Maskvai pa
tvirtinus - pagal Bergerį, atsakymo 
netekdavę ilgai laukti. Iš viso NOI- 
ilske nužudyta apie 400 Baltijos val
stybių kariu. Mirties nuosprendžiai 
neturėjo nieko bendro su karią polit
iniais įsitikinimais. Atsiminimą kny
gos autoriui atrodo, kad buvęs duotas 
įsakymas sušaudyti atitinkamą baltą 
karią skaičią. Kai „norma“ buvusi 
išpildyta, kiti buvę palikti gyvi, at
seit, ją laukė ilgi kalinimo metai sto
vyklose ir, dažnu atveju, aiški lėta, 
mirtis Sibire. Bergeris nenurodė, kiek 
buvo sušaudyta lietuvią, estą bei lat
vią karią. Netektą abejoti, kad Nor- 
ilske žuvo, ten palaidoti bent 100 ar 
daugiau lietuvių karių.

Beje, įdomūs ir autoriaus pateik
ti triją tautybią karią apibūdinimai. 
Ją vienintelis „nusikaltimas“ buvęs 
tai, kad jie, kaip kariai, tarnavę sa
voms tėvynėms.

Lietuviai, pasak Bergerio, daž
niausia nemokėję rusiškai, jie buvę 
aiškaus tautinio nusistatymo. Gal dėl 
to jie sugebėję prisitaikyti prie sto
vyklos sąlygą, jie buvo suorganizavę 
savo darbo_ brigadas, dirbę sunkiai ir 
ne kartą virš normos. Daugumas lie
tuvią karią buvo iš turtingesnią ūkin
inką, jie turėję vidurinį išsilavinimą 
ir ją tarpe buvęs ne vienas intelek
tualas.

Latvią buvusios dvi grupės: vie
ni elgėsi lietuvią pavyzdžiu: kiti gi 
nuolat protestavo, stovyklos vadovy
bę kaltino kalinią teisią pažeidimu ir 
atsisakydavo kalbėti rusiškai. Dar 
kitokie buvę estai: jiems gyvenimas 
atrodė neturįs prasmės, jie vengdavo 
darbo, žudydavosi .ne tik pavieniai, 
bet ir grupėmis. Porai metą praslin
kus ją beliko tik sauja.

Washingtonas. — Nixonas yra 
tiek susirūpinęs narkotikų varto
jimu kariuomenėj, esančioj Viet
name, kad galvoja prašyti Kon
greso sudaryti atskirą agentūrą, 
kuri kontroliuotų ir koordinuotų 
kovą su narkotikais.

Neseniai Jame Reston The New 
York Times laikrašty rašė, kad 
greičiausias kelias kareiviui iš
vengti kautynių Vietname, yra 
pradėti naudoti narkotikus. Jeigu 
kareivis užsikabins ir už heroino, 
jis jau baigtas viskam, armijai 
ir gyvenimui. Jis gyvens tik tam 
vienam pomėgiui — narkoti
kams. Tai yra taip tragiška, kad 
ir čia galima pritaikinti Nikitos 
Chruščiovo pasakymą, kad bus 
toks metas, kada gyvieji pavydės 
įnirusiems — rašo Reston.

MIRĖ GARBĖS 
KONSULAS 

ŠALNA
BOSTONAS. — Birželio 19 

Bostone mirė Lietuvos garbės 
konsulas Antanas' O. Šalna 
(Shallna). Buvo gimęs 1894 va
sario 28 Scrantone, Pa. Buvo 
Suffolk (Mass.) apskr. aukštes
niojo teismo auditorius (teisė
jas be jury), So. Boston Savings 
Bank patikėtinis ir vienas to 
banko advokatų. I pas. karo me
tu tarnavo armijoje ir grįžo j. 
lt. laipsniu. Dirbo visokiose 
įstaigose, turėjo savo advokatū
ros kontorą. Priklausė visai ei
lei amerikiečių organizaęįjų ir 
klubų. Gynė Lietuvos reikalus 
amerikiečių įstaigose, dėkojo 
Amerikos vyriausybei visomis 
progomis, kad paskelbdavo ne
pripažinimą okupacijos, parašė 
visą eilę straipsnių, ginančių 
Lietuvą ir Pabaltijį.

Sunkus gydymas
Pasitraukiąs iš pareigų armijos 

sekretorius Stanley Resor kongre
se sakė, kad Vietname heroiną 
vartoja tarp 10 ir 15 procentų vi
sų kareivių. Karinė vadovybė įs
teigė rehabilitacijos centrą, ir da
bar tokie kariai pirmiau bus gy
domi ir tik vėliau paleisti namo. 
Gydymas gali būti ilgas, sunkus 
ir niekas nėra tikras, kad žmo
gus, grįžęs į gyvenimą, vėl nepra
dės vartoti.

Pietryčių Azijos heroinas yra 
stiprus, lengvai gaunamas ir pi
gus. Jis rūkomas, jo nereikia įsi
leisti adatomis. Iš karto jis pa
lengvina žmogui kovos valandą, 
Set praėjus tam momentui, ima 
aiškėti, kad be jo tas jaunas ka
rys jau negali gyventi.

Beviltiška kova

Heroinas daugiausia gauna
mas Vid. Rytuose. Čia tačiau ne 
taip pat beviltiška kova, kai ben
dradarbiauja ir Turkija, ir Liba
nas, ir Prancūzija. Per tuos 
kraštus stengiamasi įvežti į Ame
riką ir gerai uždirbti. Su Meksika 
dar glaudesnis bendradarbiavi
mas. Bet Vietname už vis blo
giausia. Amerika ten turi nema
žą kontrolę, bet ir aukščiausiose 
valdžios viršūnėse narkotikai y- 
ra kasdieninė būtinybė.

Tų faktų akivaizdoje Kongrese 
yra balsų, kad reikia visiems kar
tu, karo priešininkams ir “ere
liams” susijungti naujai kovai, 
kovai už sveiką amerikietį ir pasi
tikti užsimaskavusi priešą iš tos 
pusės, iš kurios nesitikėjo nei tie, 
kurie buvo pramatė visus priešo 
ėjimus, išskyrus tą vieną.

Britai vyksta dirbti 
į V. Vokietiją

LONDONAS. — Britanijoje 
yra tam tikro susijaudinimo, 
kad užsidaro Gdasgowe- didelė 
laivų statykla Upper Clyde ir 
daugelis tos firmos darbininkų 
žada važiuoti dirbti į V. Vokie
tiją.

Vakarų Vokietijoj dirba apie 
15,000 britų, o vokiečių amba
sada Londone sako, kad netru
kus atvyks dar 20,000. Tiek leis
ta išduoti vizų -ir- darbo leidimų, 
fflš viso V. Vokietijoj yra 2 mili
jonai svetimšalių darbininkų.

Vatikanas nesitaria 
su Kinija

VATIKANAS. — Vatikanas 
paneigė britų laikraščiuose pa
skelbtą žinią, kad Kinija ir Va
tikanas tariasi atstatyti norma
lius diplomatinius santykius.
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SKAITYTOJU ŠEIMA

Mūsų Pastoge turi giliai pras
mingą vardą. Kiekvienas laikraščio 
skaitytojas tampa vienos didelės 
šeimos narys. Visi pasijuntame lyg 
po vienu stogu būtume, vienuose na
muose gyventume ir vienu likimu da- 
lintumemes. Tai iš tikrųjų ir turėtu 
būti, nes MP nėra komercinis laikraš
tis, o giliai tautinis idealistinis ir 
todėl visiems brangus ir visų vienodai 
išlaikomas, nes tai yra bendruomenės 
laikraštis. Iš to kyla ir dvejopos pa
reigos. Laikraštis turi visiems tar
nauti, visų, reikalais rūpintis ir apie 
visus žinoti. Laikraštyje turi konc
entruotis visit musų vadovaujančių 
vienetų ir junginių veikla, vadovau
jančios. idėjos ir pažiūros, laikraštis 
turi būti įvairus kaip yra įvairi pati 
skaitytojų šeima arba bendruomenė. 
Iš kitos pusės laikraščio skaitytojai 
turi jausti savo pareigą, tame laikraš
tyje aktyviai pasireikšti. Vieni rašo 
ir atiduoda savo duoklę su kaupu, 
kiti nieko nerašo, o galėtų. Sakysime 
kad ir tokiame ‘ Kiek aš sužinojau’ 
skyriuje, kaip būtų malonu žinoti dau
giau iš visų mūsų apylinkių. Trumpos 
žinutės, bet kaip jas įdomu skaityti, 
šį tą sužinoti kas kur dedasi mūsą 
kasdieniniuose reikaluose. Čia kiek
vienas gali parašyti trumpą laiškelį 
redakcijai.

Mūsų skaitytojai kartais būna 
perdėtai jautrus. Kas nors nepatiko 
ne taip paraše, ne taip suprato, tuoj 
piktai reaguoja ir net grąsina nutrauk
ti laikraščio skaitymą. Kai kurie taip 
padare anuo nesutarimo metu ir dar 
iki šiol negrįžo į. mūsų skaitytojų 
šeimą. O laikas būtu, pamiršti tuos 
visus nesutarimus ir jungtis į vieną 
šeimą. Nėra namų be dūmų,sako sena 
mūsų patarlė, taigi tuos Įvairius dū
mus dūmelius reikia priimti kaip na
tūralų reiškinį. Reikia dėl daugelio 
dalykų pakovoti ir pasiginčyti, bet 
nereikia iš tos pačios šeimos tarpo 
pasišalinti, pabėgti. Mes daug kal
bame apie sąmoningumą kitu, bet kaip 
mažai pažiūrime į save, kaip nesu
gebame nugalėti savo užsispyrimo, 
savo tuščios ambicijos.

Kiekvienas sąmoningas tautietis 
rodos turėtų skaityti savo bendruome
nės laikraštį, vistiek ar jis būtų poz
icijoje ar opozicijoje, jam reikia žinoti 
kas dedasi jo šeimoje, jis negali 
ignoruoti visumos balso ir pasitraukti 
į savo ‘pilį’, kaip koks senų laikų 
feodalas., ir ten užsidaryti.

Kiekvienais metais MP yra ruo
šianti'' Spaudos Baliai didesnėse lie
tuvių kolonijose. Tai savo rūšies 
šeimos šventės į kurias sueiname 
prie vieno stalo įr čia geroje nuotai
koje pabendraujame ir paremiame sa
vo spaudą. Ir šiais metais būtų gera 
proga susitikti vėl visiems, ypač su 
tais, kurie del vienokių ar kitokių 
priežasčių yra nuo mūsų šeimos ati
trukę , pasitraukę. Visi jauskime pa
reiga stiprinti savo bendruomenės 
laikraštį ir savo plačios šeimos gerus 
santikius.

Patikslinimas
Praeitame MP numeryje įvyko 

labai nemaloni klaida per jaunų spau
stuvininkų neapsižiūrėjimą sukeistos 
fotografijos; vietoje' Vaclovas Ratas 
- Pelkių paukščiai’ įdėta Vakarų 
Australijos jaunimas. Labai atsipra
šome paliestųjų asmenų.

Red.
*****

Ką padės žmogui laimėtas pasaulis, 
jeigu jis įstums į vargą savo vaiko 
sielą.'

H. Pestalozzi;
. ***

Kas negali atlikti tėvo pareigų, tas 
neturi teisės būti tėvu.

J. Ruosseau.
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Izraelis gamina ginklus sau ir kitiems
Ką tik pateko spaudon pluoš

tas užuominų, kad Izraelis ga
mina visą eilę komplikuotų 
ginklų ne tik sau, bet ir dau
gumai kitų valstybių. Ypač Af 
rikai, kur Izraelio įklimpimas 
daugelyje •gyvenimo sričių yra 
gana gilus.

Bent kelios bendrovės Izrae
lyje rūpinasi karinio invento
riaus gamyba, todėl kasdien Iz
raelis vis mažiau ir mažiau da
rosi priklausomas nuo užsienio 
ginklų srityje. Geriausios pa
saulio žydų smegenys yra su
telktos į geriausias laboratori
jas tyrinėjimų ir projektavimo 
darbams.- Todėl kalbant apie 
žydų-arabų karinio pajėgume 
balansą, dažnai gali būti šau
doma pro šalį —■ ką Egiptas 
gauna iš Rusijos, gali būti 
keleriopai atsverta Izraelio ka
rinės gamybos produktais.

Dająnąs neseniai tuo reikalu 
yra taip pasakęs: “Aš noriu pa
brėžti, kad naminė ginklų ga
myba plačiai padengia svarbias 
apsiginklavimo sritis”.

Vasario 16-sios gimnazijos mokiniai ekskursuoja po Vokietiją. 
Prie Martyno Liuterio paminklo Wormse, dešinėje ekskursijos vad
ovas mok. P. Skėrys ir kairėj viršuj J. Lukošius, Vokietijos Kraš
to Valdybos reikalų vedėjas.

KAIP UŽAUGINTI 
NENAUDĖLĮ?

šiuos patarimus paruošė Hous
ton© (Texas) policijos departa
mentas.

1. Pradėkite kūdikiui duoti 
viską, ko jis tik nori. Užaugęs 
jis manys, kad kiti jam skolingi 
ir turi jį išlaikyti.

2. Kai jis nusikeiks, pasijuoki
te. Jis manys, kad tik jis yra 
labai gudrus. >

3. Niekad neminėkite dvasi
nių dalykų. Laukite llgi 21 metų 
— tada pats “apsispręs”.

4. Surinkite visa, ką jis išmė 
to: knygas, batus, drabužius. 
Viską padarykite, kad jis įpras
tų kitus kaltinti už savo netvar
ką.

5. Barkitės jo akivaizdoje. Jis 
nebus užgautas, kai jūs išsiskir- 
site.

6. Duokite vaikui pinigų tiek, 
kiek nor’

Izraelio inžinieriai patys pro
jektus gamina, žvalgybos tarny
ba perka jų užsieniuose (ką tik 
nubaustas Šveicarijos aeronau
tikos inžinierius už pardavimą 
Izraeliui prancūzų Mirage ko
vos lėktuvų naujųjų motorų 
braižinių). Net skleidžiami gan
dai, kad Izraelio aviacijos pra
monė jau greit masiniai ga
mins geresnius kovos lėktuvus, 
negu prancūzų Mirage ir Ame
rikos Phantom.

Niekas nežino, kiek Izraelio 
aviacijos pramonėj dirba dar
bininkų, bet tikriausiai dau
giau, negu Izraelio kariuome
nėj yra karių. Egipte parodyta 
Sovietų technologija seniai nu
galėta Izraelio laboratorijose ir 
projektavimo institutuose. Spe
cialistus ruošia garsiausias pa
sauly Technion institutas Haifo- 
je. Izraelio vyriausybė nesigaili 
pinigų karo pramonei tobulinti. 
Izraelio karo pramonės gami
niai, ypač jos elektronikos da
lis, turi daug pirkėjų-Afrikos 
kraštuose.

BALTIEJI IR SPALVOTIEJI 
MOKYTOJAI

Chicagoje sudarytas mokyto 
jų rasinio integravimo planas, 
pagal kurį tose pačiose mokyk
lose bus baltųjų ir spalvotųjų 
mokytojų, tačiau taip bus tvar
koma, kad baltųjų mokyklose 
nebūtų daugiau kaip 75% bal
tųjų mokytojų, o spalvotųjų mo
kyklose —- nedaugiau kaip 75% 
spalvotų mokytojų, šį mokyklų 
vadovybės planą patvirtino Chi- 
cagos mokytojų vadovybė, už jį 
pasisakydama 148 balsais, o 
prieš — 109. Tačiau pirmadienį 
bus dar atsiklausta visų moky
tojų ir tas referendumas nu
spręs, ar bus šis planas priim
tas*

KAIP APSISAUGOTI IR 
PASVEIKTI NUO GRIPO?
Gripas epidemiškai pasireiškia 

tik orui atšalus. Karščio ir šalčio 
metu juomi sergama rečiau. Gri
pą .sukelia gripo virusas, kurio 
esama trijų rūšių. Gripo virusą 
galima matyti tik elektronišku 
mikroskopu padidinant 130.000 
kartų. Jis tada atrodo, kaip maža 
elektros lemputė kriaušės formos. 
Gripu užsikrečiama per kvėpavi
mo organus ir takus, pav. per bur
ną ir nosį, bet galima gripu su
sirgti virusui patekus į gleives: 
akių, nosies, gerklės ir kt. Gyvy
bės procesas tokiais atvejais pra
deda kovą su įsibrovusiais viru
sais, gleivės pradeda niežėti. Toje 
kovoje žūsta daug virusų; jie vir
sta labai veikiančiais nuodais en- 
dotoxinomis vadinamais. Gyvybės 
procesas tuos, nuodus iš organiz
mo šalina, sukeldamas sekreciją 
t. y gleivių skysčių padidėjimą. 
Tokiu būdu -pasireiškia akių aša
rojimas ir nosies varvėjimas, taip 
pat seilėjimasis. Ligonis kosti. 
Gripu susirgusio asmens kosuliu, 
nosies varvėjimu ir ašaromis ga
lima užsikrėsti. Gripo virusai pa
tekę per gleives į kraują, ten ne
paprastai greitai ir gausiai dau 
ginasi ir pasklinda po visą or
ganizmą. Organizmas pradeda 
smarkią kovą su virusais. Tos 
kovos pažymys — karštis. Paky
la kūno temperatūra neretai iki 
40 laipsnių G. Jei organizmas jau 
nas, neišsieikvojęs ir nenuvargęs, 
jis sutrukdo virusų infekciją ir 
kaikada organizmui pavyksta ir 
be mediciniškos pagalbos gripą 
nusilpninti, o ypatingais atvejais 
net visai nugalėti. Bet jei orga
nizmas nusilpęs nuo neseniai per
gyventų ligų, girtavimų, blogo 
maisto, rūkymo arba seksualiai 
išsieikvojęs, tai gripas ima viršų. 
Tada ir medicina, ypatingai jei 
ji pavėluota, nieko nebegali pa
dėti.

Gripo" virusai labai neatsparūs 
temperūtYtrai. Gripo virusais ap
krėstoms gleivėms kvėpavimo or
ganuose k. a. burnoje, gerklėje, 
nosyje ir plaučių bronchuose ga
lima pagelbėti jei kvėpuojama 
karštu oru, bet sausu oru ne ga
rais ir kambariai gerai išvėdinti 
ir gerokai pakūrenti. Gripu susir
gus reikia imti aspirino, jis nai
kina gripo virusus, sukelia kovos 
karštį ir prakaitavimą. Su prakai 
fu organizmas išstumia žuvusius 
virusus ir padeda pasveikti. Gri
pu susirgus negalima maudytis, ne 
galima alkoholio gerti, nes jis 
silpnina leukocitų kovą su infek
cija. Negalima rūkyti, nes 'niko
tinas erzina gleives ir silpnina jų 
atsparumą prieš infekciją. Reikia 
vengti visokio organizmo silpnė
jimo : nesisvaiginti alkoholiniais 
gėrimais, seksualiniu gyvenimu 
iki pasveikimo laikytis visiškos 
abstinencijos. 'Pradėjus gripui 
epidemiškai siausti, kasdien no
sies skylutes jtepfi mostele 'Men
thol 0.5 — 50 gr. boro mosties 
kiekyje. Pradėjus galvai skaudė
ti imti 1 tabletę aspirino ir gulti 
kuriam laikui lovon.

- “N.”— Dr. J. A. Stankaitis.

Vasario šešioliktos gimnazijoj 
mokytojauja iš Amerikos nuvykusi 
Aldona Regelytė. Ten pat yra ir trys 
mokiniai iš Amerikos: Birute Motie-. 
jūnaitė, Gediminas Mažeika ir Algis 
Avižienis.

Patikslinimas
‘MP’ Nr. 25 (1153) is 28.6.1971 

‘Studentų Žodis’ skyriuje tilpo žinutė 
liečianti mano asmenį kuri neatitinka 
teisybei. Ten sakoma kad aš dirbu 
pas dantistą Alf. Vasiliauską.

Aš dirbu Dept, of Education ži
nioje, vaikų mokykloje kaipo vaiku 
dantistė.

Su pagarba,
V. Juciutė

2



KNYGA KRYŽKELĖJE

p. Malakūnienės įvedamieji žodžiai 
tarti atidarant pirmąjį lietuvišką kny
gos pristatymą 'Melbourne, l‘.8~.'7'l.

Žodis ir knyga 
.......PRADŽIOJE BUVO ŽODIS.......

-Tesiranda! - Tarė Viešpats.
-Tesiranda! - vanduo, žemė, dan

gus ir jo skliautai.
-Tesiranda šviesa!
-Tesiranda! - kartojo Viešpats ir 

kūrė pasaulius, jo augmeniją, gyvū
nus ir visą regimą ir neregimą dulkę:.

Ir sukūrė Dievas Žmogų, į savo 
Veidą panašą, ir įkvėpė jam dvasią. 
Ir leido jam gyventi žemėje ir naudo
tis ir pažinti ir ištirti viską, kas že
mėje, kas po žeme, kas vandenyse ir 
dangaus erdvėse vyksta. Žmogus pa
mėgo Dievo kūrinius ir pats panoro 
kurti. Ne vien materialines gerybes ir 
kūnus - žmogus norėjo išlikti pats. 
Jis turėjo palikti ženklus tiems kurie 
ateis po jo, kad jie išgirstą ir suprasi- 
tą žmogaus dvasinį palikimą.

Žmogus išmoko naudoti žodį.
'Žodis ne žvirblis - išlėkė ir 

nesugausi’, sakoma priežodyje - nuo 
kurią amžių?'Niekas nežino.

Reikėjo tą žodį stabilizuoti, pa
kinkyti, reikėjo jam duoti kūną, kad 
Per jį gyventą žmogaus dvasia!

Žmogus ėmė kurti nemirštamąpa- 
saulį iš žodžią.

Buvo amžiai - kai kietame akme
nyje tokiu pat kietu akmeniu, įrankiu 
žmogus kalė, brėžė simbolius - savo 
mintis.

Buvo...
Buvo metai, - kada jis pagerinęs 

ir įrankius ir medžiagą kalė, braižė, 
piešė ieroglifus, ženklus, vaizdus 
lentelėse, papyruso pergamentuose - 
slėpė juos, saugojo neprieinamose 
vietose, kad dvasinis turtas išliktą 
ilgiau, negu medžiaginis.

Atėjo metai, kada pametęs plak
tukus, teptukus - žmogus griebėsi 
plunksnos. Rašė raštą žinovai, rašė 
samdomi, rašė savanoriai. Rašė pa
linkę pasišventėliai, vienuoliai - už
daryti už aukštą mūrą, prie menkos 
šviesos..Rašė ir rašė.

Gimė knyga su Guttenbergo iš
radimu žodis galėjo sustingti spau
dos raidžių ženkluose. Lengvai galė
jo būti surenkamas, pakartojamas, pa
dauginimas ir daugeliui rankų pasie
kiamas. Nenykstancios mintys tapo 
atviros, panešamos ir daugumai pri
einamos.

Žodžiai augo. Žodžiai -tapo duo
na kasdieninė - kaip poetai šiandien 
sako:

‘ ...Augo žodžiai.
Jie prasimušė pro usnį ir pro 

svėrę 
Jie prasimušė pro akmenį ir 

plieną- 
Niekas neįveiks, 
Nebeišmindžios jų!’

II. Lietuviškas žodis, lietuviška 
knyga

Baltos pievos, juodos avys - 
Kas išmano, tas pagano’.
Nelengvas buvo lietuviškos kny

gos kelias. Žodis keliavo iš lūpų į 
lūpas - dainose, pasakose, padavi
muose, patarlėse, mįslėse...Spaus
dinta rūbą jis Įgijo (1547m) su Maž
vydo ‘ Katechizmo prastais žodžiais’ 
kada gimė pirmoji lietuviška knyga.

Ligi kol bajorai, dvarininkai, ku
nigaikščiai, dvasiškiai naudodami 
lenkų, lotynų, prancūzų ar gudų bei 
rusų kalbas - naudojosi ir jų raštais.

Kaimietis, baudžiauninkas savo 
grubiomis nuo sunkaus darbo ranko

mis ir vargo prislėgtom blakstienom - 
tik šventadieniais slebizuodamas 
‘ ba-be-bo-bu’ tepaganė tas aveles.’

0 tačiau lietuviškas žodis ne
stovėjo vietoje. Jis rinkosi atkakliai 
i knygas. Augo jaunoji karta - vis 
daugiau važiavo mokslų ieškoti že
mesniojo bei vidutinio luomo vaikų. 
Vis daugiau atsirado kunigų, daktarų 
‘daraktorių’, mokytojų, o su jais au
go ir kūrėjų skaičius.

Be ‘ Šventųjų Živatai’, be ‘kan
tiškų’, maldaknygių, šventraščių, 
šimtmetinių kalendorių, bei ‘ Sapnų 
išguldymų’ ir ‘ Magelano kelionių’ - 
gimė vis naujos knygos. Atėjo Donel
aitis, Daukantas, Baranauskas, Mai
ronis, Kudirka, Putinas, Krėvė, Braz
džionis ir tt. ir tt.

Gimė periodinė spauda - ‘ Aušra’ 
‘Varpas’ ... ir visi kiti, kurie atėjo 

S. m. Rugpjūčio 1 d. Melbourne lietuviškos knygos Pristatymo da
lyviai: M. Malakunienė, A. Zubras, A. Baltrukonienė (p. J. Grigai
tienei susirgus - perskaitė jos rašinį).

jų pėdomis. Atsirado žmonių vis ger
iau ir vis dažniau galinčių ‘ tose bal
tose pievose tas aveles paganyti’.

Augo poezija, augo proza.
O per tuos kelis Nepriklausomy

bes dešimtmečius, galėtume sakyti - 
Lietuva knygomis pražydo. Rašytojas 
jau galėjo pakelti gal v-*1 jis buvo 
išskiriamas, įvertinam .emijomis 
paminėjimais šventėse.

Knyga tapo nuolatinis ir pagei
daujamas svečias lietuvio namuose.

Reikia atsiminti, kad lietuvis 
buvo išmokęs knyga gerbti ir vertinti. 
Su dideliu pasišventimu ir rizika ga
beno knygas iš Prūsų spaudos drau
dimo laikais; slėpė nuo žandarų, da
lijosi su savo kaimynais. Net mano 
senelis, tik ant švarios baltos stal
tiesės pasidėjęs atsargiai atversdavo 
šventas mišių knygas bei giesmynus, 
o pabaigus - užvertęs pabučiuodavo 
ir vėl užkeldavo jas aukštai po bal
kiais pritaisyton lentynėlėn kad mūsų 
vaikiškos rankos jų niekad nepasiek
tų. Knyga jam buvo turtas, sunkiai 
įgyjama brangenybė, kuria jis didžiai 
gerbė ir to paties mokė savo vaikus 
bei anukus.

III. Išeivijos kūrėjas ir jo darbai 
...‘Idėjos, jei didžios. 
Nemiršta kaip žmones’...

Kas rašo, sakome, matyt mėgsta 
rašyti. Mes ’ vyrenieji priimame tai, 
kaip faktą: rase, kad turėjo rašyti, - 
tam juk jis ir rašytojas, tam poetas... 
Kaip lakštingala, negi galėtų negie
doti?

Kiek laiko jis tam rašymui sugai- 

.premijas seniau Lietuvoje, skaitėme, 
kad ir Amerikoje vienam kitam pavyk
sta gauti geradarių paaukotas kelių 
šimtų dolerių premijas už savo kūrinį 
- tai ir viskas. Ir tai ne reguliariai - 
tik laimingu atveju. Daugelis ir šito 
nesulaukia.

Turbut retas pagalvoja, kad;ir 
rašytojas turi valgyti, turi turėti pa
stogę, išlaikyti savo šeimą ir tt.

Jeigu jau vietinis šio krašto ra
šytojas retas pragyvena vien ‘ iš ra
šymo’, nors jo knygos yra skaitomos 
tūkstančių žmonių ir perkamos biblio
tekoms, mokykloms, skaitykloms ir 
verčiamos į svetimas kalbas - tai ką 
besakyti apie rašantį lietuvį, kurių 
darbus vien saujelė z'monių nuperka.

Skaitome,^ kad paliktoje Tėvynė
je nei rašančių, nei skaitančių ne
trūksta. Lietuviškas žodis, nors spau

džiamas prie žemės, nors rusinamas, 
vis kelia galvą į saulę. Kiekviena 
geresnė grožinė knyga yra išperkama 
vos pasirodžiusi.

Tik čia mums ‘ laisviems tarp 
laisvų’ tos vertybės ir pirmenybės 
sąvokos susimaišė. Televizija, radio 
plokštelės,laikraščiai, teatrai bom
barduoja akis, ausis, pojūčius - daro
mės atbukę, tingūs - skęstame vakarų 
pseud o-kultūroj savąją užmiršdami.

Vakaruose lietuvis rašytojas var
žtų neturi ir nejaučia. Jis laisvai ga
lėtų skelbti savo idėjas, savo mintis 
tačiau jam trūksta leidėjui Ir nėra 
vilties, kad tos sąlygos pagerėtų. O 
tos knygos kurios surado leidėjus, 
kurios gimė per autoriaus dideli pa
siaukojimą ir darbą - ir iš tų didžioji 
dalis kur nors ‘ trūnija’ leidėjų san
deliuose, platintojų dėžėse. Mūsų 
žmogus, užsiėmep materialinių gery
bių kaupimu, norėjimu pasirodyti ger
iau už Joną.

Ne bepr i s iruoš ia jų nusipirkti, 
nes, girdi, neturįs laiko skaityti...

Ir taip sukas tas amžinas ratas. 
Knyga yra tapusi, lyg ta ‘ marti už 
vartų’, kurios mes nepageidaujam - 
todėl nebeisileidžiam į savo namus.

Anot a.a. A. Krauso pasakymo: - 
Turi žmonės gražius namus turi dar 
gražesnes lentynas, o lietuviškai kny
gai vietos kaip nebuvo, taip ir nėra..’

Knyga pati dar beldžiasi į mūsų 
paradines - didžiąsias duris. Nejaugi 
esame tiek užsiėmė (busy in the back 
yard), kaip anglai sako, kad nebegir- 
dime spaudžiamo skambučio?

šta, iš ko duona valgo, kiek uždirba 
- atrodo neaktualu ir nesvarbu.

Girdėjom apie retkarčiais duotas
MusųPast

IV. Atsiduriam kryžkelėj
-I vieną pusę pirmyn eina rašytojas, 
O skaitytojas žengia atbulas.-

Kiek jau išbarstyta, palikta pa
kelėse gerų kūrėjų, dvasinių jėgų, 
kiek fiziniai pakirstų jau užklojome 
žeme ir kiek beliko? Kiek nutilo, nu
tyla ir dar nutils už geležines uždan
gos? Kas suskaitys, kas, kaip toje 
dainoje ' surokuos’?

Kryžkelėse šakojasi keliai. Mes 
patys juos pasirenkam, mes patys ir 
eisime.

Nejau tik už geležinės uždan
gos lietuviškas; žodis teišliks atei
čiai gyvas, o mumyse tik merdėjantis
- nei skaitomas, nei pergyvenamas?

Žodis yra kaip kūdikis jam rei
kia nuolatinio dėmesio, globos ir mei
lės.

Argi lietuviška knyga nedarosi 
panaši į tą pasakų karalaitę Sniegulę
- tik dvigubai marinama:
Ten * tėvynėje ji kasdien springsta 
Maitinama rusiškuoju komunizmo 

, obuoliu,
0 čia - mūsų pačių kasdien guldoma 
Vis i gilesnį grabą ir užklojama 
Užmiršimo dulkėmis.

Tačiau, kaip ir toje pasakoje 
Lietuviškoji Žodžio Karalaitė nemir
šta! Ji tik miega. Guli grabe ir negali 
pati prakalbėti, negali atsikelti. Rei
kia ją paliesti, paimti į,gyvas rankas
- reikia to meiles pabučiavimo!

Kur tie karalaičiai?
Amžinos atminties didysis mūsų 

Melbourne knygnešys Antanas Krau
sas visą savo gyvenimą buvo Knygos 
Riteriu. Jis jas globojo, jis rinkę, 
saugojo, išrašinėjo, siūlė, siuntinėjo 
ir kur tik ėjo - vis nešėsi savo knygų 
maišelį. Jam užteko noro, energijos 
ir pasiaukojimo lietuviškam žodžiui, 
jis buvo pasiryžęs gyvybę atiduoti.

Ir atidavė. Kai staiga mirtis ji 
paguldė nelaiku - jo ryšelis liko ant 
viešojo kelio, kelelio. Turime, tiesa, 
dar vieną tikrą knygnešį Melbourne - 
tai p. N. Butkūnas, kuris jau ilgus 
metus savo stalą knygomis apkrauna 
ir nukrauna sekmadieniais prie baž
nyčios mažojoje parapijos salikėje - 
bet negi uždėsi žmogui dvigubą naš
tą?

Ne vienas su nerimu dūsavome: 
kas stos į Krauso pėdas kas perims 
jo pareigas ir jo vargą? Kas pakels 
jo palikta knygą nuo viešojo kelio?

Ir štai, žiūrėk, pakilo viena is 
mūsų pačių - taip pat kaip ir mes 
pavargstanti. Atėjo p. A. Matukevi- 
čįenė ir savo kad ir silpnomis moter
iškomis rankomis, susirišo p. Krauso 
paliktą knygų pundelį ir užsidėjusi 
ant savo pečių jau stovi prie mūsų 
sąžinės durų. Knyga vėl eina ieškoti 
savojo Princo - skaitytojo.

Todėl šiandiena, kol dar turime 
idealistų rašančių, kol dar turime pa
sišventėlių knygnešių - palengvinki
me jų našta, palengvinkime naujai 
pradėjusiai p. Matukevičienei, pagerb
kime senuosius knygnešius Melbourne 
Sydnėjuje, Adelaidėje ir kiekviename 
kampely - kur knyga eina ieškoti sa
vo skaitytojo taurių rankų nešama.

EIKIME VISI VIENU KELIU!
Neškime knygą į savo namus.

A. Matukevičienė

Širdies darbe
Yra organizacijų darbais ir nuo

pelnais garsių. Jų aprašimai, pagy
rimai ir padėkos užima kartais pla
čias skiltis mūsų laikraščiuose.

Yra organizacijų dirbančių sun
kiai apvalius metus, kurių darbai ne
garsinami didelėmis raidėmis mūsų 
spaudoje, bet jie labai labai reika-: 
lingi, be jų gyventi ir išsilaikyti ne
galėtume- Viena tokių organizacijų 
yra Melbourno Lietuvių Soc. Globos 
Moterų Draugi ja. .Kaip šeimoje mama, 
taip tautinės bendruomenės gyvenime 
ir veikloje; žinome, kad reikale ar 
be’doje turime į ką kreiptis. Ar reika-
las butų pagelba vargan patekusiam 
tautiečiui, ar parengimo vaišėms pa-

(Nukelta j 4 pual.)
ogė Nr.33.1971.8.23.ps!.3
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Širdies darbe
(Atkelta isSpušl.)

ruošti, ar tautinės kultūros išlaiky- 
'■mui. Visur, visuose darbuose neap
sieiname ir randame Soc. Globos Mo
terų D-ją.

Pirminis ir svarbiausias d-jos 
tikslas yra šalpa.

-Gyvenimas ne visiems vienodai 
geras-- Sako D-jos pirmininkė p. Emi
lija Seikienė. Šiuo metu turime dvy
liką nuolatiniai šelpiamų ir globoja
mų psichinių . ligonių . įvairiose viet
ose. Turime senelių kurie, neturi čia 
giminių arba yra niekeno neglobojami 
Kai kuriems teko išrūpinti pensijas! 
Yra daugiavaikių šeimų, jas dažniau
sia šelpiame maistu ir rūbais. Yra ir 
alkoholio aukų, kuriems taip pat rei
kalinga D-jos pagelba. Nesame tei
sėjais; šelpiame visus vargan pate
kusius, nežiūrint priežasčių. Yra ir 
kitokių, sunkiai pragyvenančių iš 
invalido pensijos. Tenka ir palaidoti 
D-jos lėšomis giminių čia neturinčius. 
Esame padėję teismo bylose kompen
sacijai gauti nelaimei atsitikus dar
bovietėje. Kasmet siunčiame siunti
nius Punsko lietuviams ir į Lietuvą.

Lietuvybės išlaikymas, ypač jau
nimo tarpe yra taip pat vienas iš 
svarbiųjų D-jos tikslų. Jaunimo or
ganizacijų parengimams yra veltui 
skolinami indai paimant tik mažą 
amortizacijos mokestį. D-ja yra nu
pirkusi sporto laimėtojams taurių. 
Kasmet surengia vaišes abiturien
tams ir nuperka dovanų. Padeda skau
tams įsigyti inventoriaus , kaip pala
pines ir indus. D-ja prisidėjo prie 
Jaunimo Kongreso išvykos ir numato 
prisidėti ateinančiam Kongresui. Su
ruošia vaikams Kalėdų Eglutę ir nu
perka dovanėlių.

Ypatingai daug D-ja yra prisidė
jusi prie Melbourno Lietuvių Namų 
įrengimo ir išlaikymo. D-ja yra davu
si 1000 dolerių pinigais, daugiausia 
nei bet kuri kita organizacija. D-jos 
lėšomis buvo ruošiami pietūs darbi
ninkų talkoms. D-jos iniciatyva, pa

KAD JI BŪTU GYVA
...........Julija Grigaitienė

Em. Cekienės knyga ' Kad ji bū
tų gyva’ yra dar vienas tautinės pro
blemas išeivijoje svarstąs veikalas.

Išleista Clevelande 1971 m.413 
p. Iliustracijos P. Jurkaus.

***
Jau pats knygos pavadinimas in

stinktyviai sukelia pagarbą ir verčia 
susimastyti.

Žinodami lietuvių tautos nedalia 
pajuntame, kad knygoje rasime daug 
liūdesio, ilgesio, nusivylimo ir vil
ties...

Iš tikrųjų, kiekvienas knygos 
puslapis išreiškia tėvynės meilę, rū
pesti jos ateitimi, jos laisve, jos tęs
tinumu.

Knyga, kurioje pagrindinis vei
kėjas yra Lietuva ir lietuvių tauta, 
visada ras garbingą vietą lietuviškoje 
knygų, lentynoje.

Reikėtų būti šaltu profesiniu 
kritiku, kad pirmiausiai ieškoti silp
nųjų vietų.

Tą rūpesčio, del tėvynės, šauk
smą galima priimti pirmiausiai širdi
mi. Tokio jausmo vedama ir peržvel
giu knygos turinį bei idėją.• ***

' Kad ji būtų gyva’ - priskirtina 
publicistikos žanrui, nes atatinka rei
kalavimus: mažos apimties veikalai, 
straipsniai žurnaluose, laikraščiuose 
kurie nagrinėja gyvenamojo laiko rū
pimus klausimus.

Si knyga yra rinkinys paskaitų, 
straipsnių, atspausdintų 1956-tų - 
1969 metų laikotarpyje įvairiuose 
žurnaluose, dienraščiuose: ‘Dirvoj’, 

Musų Pastogė Nr.33.1971.8.23. psl.4

sikvietus Katalikių Moterų D-ją ir 
Liuteronų Parapijos moteris įrengta 
Moterų Seklyčia.
/ Susirūpinosios Lietuvių Namų 

sunkia išlaikymo padėtimi ir norėda
mos pagyvinti lietuvišką gyvenimą 
Lietuvių Namuose, atsidarius skai
tyklai D-ja pradėjo ruošti pietus sek
madieniais. Pietų pelną D-ja dalinasi 
per pusę su Lietuvių Namais.

Sekmadienių pietumis, D-ja ne 
vien tik išjudino veiklesnį gyvenimą 
Lietuvių Namuose, bet tuo pačiu su
teikia ir jaukią namų lizdo šilumą. 
Pietūs duodami iš keturių patiekalų. 
Dviejų rūšių mėsos pasirinkimo, sriu
ba, saldus ir kava su pyragaičiais. 
Malonu pietauti šiltoj, jaukioj salėj, 
skambant lietuviškai muzikai. Pietūs 
duodami tuoj po pamaldų ir net pigiau 
negu valgykloje. Lietuviškai paga
mintas maistas, be jokių abejonių dėl 
jo kokybėą. Vaikams duodama nuolai
da. D-ja numačiusi pietus ruošti re
guliariai kas sekmadienį.

Šalpai surinkti lėšas nėra taip 
lengva. D-ja nevargina tautiečių au
komis, todėl ieško įvairių būdų ir ne
atsisako jokio darbo. D-ja laiko bu
fetus pobūviuose, turi vieną balių į 
metus - Jonines. Ruošia vestuvių 
vaišes. Turi vieną loteriją metuose. 
Kaip ir kitoms organizacijoms, taip 
ir Soc. Globos D"jai lėšų sutelkimas 
yra labai sunkus ir D-jos narių tikrai 
uždirbamas.

Šiuo metu D-jai vadovauja p. E. 
Šeikienė - pirmininkės pareigose, p.■ 
E. Nagulevičiene - vice-pirmininkė, 
p. J. Zalkauskienė - sekretorė, p. V. 
Morkūnienė - iždininkė, p; 0. Pleč- 
kauskienė - parengimų vadovė, p. E. 
Korsakaitė ir p. Semi'enė - ligonių 
lankytojos.

D-jos vadovybė ir narės - tikrai 
nuoširdžiai pas i šventusi os moterys; 
aukojančios savo laisvalaikius ir 
savo jėgas.

Kas besuskaitys visus kitus D- 
jos narių darbus, kurie nekasdieniai, 
neeiliniai, kaip Lietuvių Dienų daly
vių maitinimas ar kitokių D-jai nepel
ningų vaišių paruošimai.

Retai paginame, dar rečiau padė
kojame, nors ištikrųjų esame dėkingi; 
nes D-ja, kaip namuose mama; ji yrą 
be jos namai būtų tušti. Ji-pulsuojan
ti mūsų Bendruomenės širdis.

‘ Motery’, ‘ Drauge’ ir tt.
Knyga padalinta skyriais ne pa

gal laiką, bet viena kokia tema, klau
sima, idėja: Lietuvė moteris tremty
je , Lietuvis tėvas, Lietuvė moteris 
veikloje, Kad ji būtų gyva, Lietuviš
ko gyvenimo nuotaikos, Tautinė Są
junga, Žvilgsnis į spaudą ir Ji buvo 
lietuvaitė.

Straipsniai, dauguma jų, rašyti 
įvairiomis progomis (ar skaitytos pa
skaitos): Motinos dienos, Vasario 
16, Kariuomenės šventės, BALF’O 
ar ALTOS sukaktuvėms pažymėti. 
Jaunimo Kongreso reikalais, mirusius 
veikėjus pagerbti ir kitokiomis progo
mis aktualiais klausimais...

Juose autorė svarsto moters, mo
tinos, tėvo, šeimos, jaunimo, Sibiro 
tremtyje, išeivijoj ir Lietuvoj likusių
jų lietuvių nuotaikas, pareigas ir 
pasišventimą tautos gyvybe išlaikyti 
ir .Lietuvos laisvę atgauti.

Knygos įvade Dr. A. Gerutis šil
tai pristato knygą pabrėždamas, kad 
Em. Cekienės straipsniai ‘ <...nesi
baigia sulig diena...’ ‘Jie yra verti, 
kad būtų surinkti vienoje vietoje ir 
išleisti atskiru leidiniu’, ’...nes juo
se atšviečia dabartinės emigracijos 
džiaugsmai, lūkesiai ir nusivylimai’.

***
Daugelis puslapių skirti moter

iai. Autorė kreipiasi į įvairaus luomo 
moteris, nes visos moterys yra šei
mos siela; joms skirta svarbiausia 
atsakomybė lietuvybę išlaikyti šei? 
moję ir per ją tautoje.

Moteris - motina neša ir ‘ negęs
tančią meilę ir didelę kančią’, ji yra 
‘negęstantis žmonijos švyturys’, kū-

Sektinas pavyzdys

Neseniai Canberros lietuvių ben
druomenė išleido Putino laiškų rin
kinį! Toks gražus jų užsimojimas ir 
jo įvykdymas gal pasidarys sektinu 
pavyzdžiu ir kitų apylinkių valdy
boms. Iš tikro, jei visos apylinkių 
bendruomenės pasektų Canberros lie
tuvių pavyzdžiu - kaip praturtėtų mū
sų kultūrinė veikla.

Pilnas tos knygos pavadinimas 
yra: „Putino Laiškai Australijon“. 
Tai yra Vinco. Mykolaičio - Putino 
laiškų rinkinys, kuriuos jis parašė 
iš lietuvos savo jauniausiai sesei - 
Magdalenai Slavėnienei, kuri gyvena 
Sydney. Tie laiškai parašyti 10-ties 
metų laikotarpyje, tarp 1957 ir 1967 
metų.

Leidėjo žodžiais, šis leidinys 
turi didelę reikšmę lietuviškam raštui 
ir kūlturiniam išeivijos gyvenimui. 
Laiškuose pateikiama nemaža auten
tiškų žinių apie paskutiniuosius di
džiojo lietuvių literatūros klasiko 
gyvenimo metus, apie jo rūpesčius, 
užsimojimus ir kūrybines pastangas. 
Jis sukūrė daug savo gyvenimo bė
gyje. Jis nenuilso ir paskutiniaisiais 
metais, nors buvo senyvo amžiaus ir 
silpnos sveikatos. Lyg žinodamas, 
kad neturi daug laiko skubėjo už
baigti pradėtus rašinius ir sugrupuoti 
juos į rinkinius. Iš jo laiškų sužino
me, kaip jis rūpinosi atlikti savo už
sibrėžtus siekius ir kaip jis visu sa

Melb. Soc. Globos D-jos Ponios.
iš dešinės: p. E. Seikiene - Pirmininkė, p. E. Nagulevičiene - 
vice-pirmininke, p. J. Zalkauskiene - sekretorė ir p. S. Stankūna- 
viciene - talkininke.

rėja, visuomenininke...
Autorė kreipiasi į moteris įvai

riomis progomis: Motinos dienoje, 
Vasario 16-je, Birželio skausmingose 
dienose, nes ‘ motinos rankose mūsų 
tautos ateitis...’

Kalbant apie motiną, poetiški, 
švelnūs žodžiai liejasi srove.

Jau vien dėl tos moters reikšmes 
pabrėžimo tautos gyvenime, lietuvė 
moteris, ypač jaunosios motinos, 
auginančios šeimas išeivijos neda
lioj ir sukutyje, organizacijų narės 
turėtų įsigyti šią knygą, nes joje ras 
naujų minčių, patarimų, pasistiprini
mo pareiguose...

***
Autorė aktyviai dalyvauja lie

tuviškoj veikloj, yra patyrusi ir ne
pailstanti talkininkė, gerai pažįsta 
Amerikos lietuvių išeivių gyvenimą^ 
įvairių organizacijų ir institucijų tik
slus bei darbus, spauda ir straips
niuose ta visa pakritikuoja, pagiria, 
pasidžiaugia, pasiūlo naujų kelių, 
idėjų Lietuvos vadavimo ir lietuvy
bės išlaikymo pastangose.

Ypač rūpinasi lietuviško jauni
mo ateitimi - lietuvių kalbos ir tau
tinės sąmonės išlaikymu jame.

Matosi ir nusivylimo ir pasidi
džiavimo jaunąja karta.

Keletą ilgokų straipsnių autorė 
skiria ALTS-gos, savo ideologijos 
organizacijos ir spaudos (‘ Dirvos’) 
reikalams, bet apžvelgdama tų veik
snių darba^ ir jų reikšmę bei įnašą 
išeivijos gyvenime, autorė nuopelnus 
iškelia saikiai, nepamiršdama, gra
žių žodžiu minėdama, ir kitų organ
izacijų, PLB, BALF’O, Katalikių 
Moterų, Pabaltijo Moterų Tarybos, 
žurnalo ‘ Moteris’ ir tt. veikla, nes 
Em. Čekienei pirmoj vietoj rūpi Lie

vo idealizmo įkarščiu, sukaupęs pa
skutines jėgas, šokdavo dirbti tokį 
svarbų mūsų literatūros istorijai dar
bą-

Mes visi žinome knygos didelę 
reikšmę tautos gyvenime. Putino kū
ryba tautiečių suprasta ir labai mė
giama. Jam mirus ji mums visiems 
dar brangesnė.

Laiškų kalba paprasta ir jaučia
mas didelis nuoširdumas. Rodos tie 
laiškai galėtų būti rašyti bent kuriam 
iš mūsų; jie toki šeimyniški, toki 
artimi. Tačiau įsigilinus, juose at
skleidžiama ir aut or i aus aplinkos fak
tų. Laiškuose tarp eilučių galima iš
skaityti, kokios gyvenimo sąlygos 
tuo metu mūsų Tėvynėje buvo ir to 
laikotarpio ten gyvenančių žmonių 
padėtį. Mes susipažįstame su Putino 
literatūriniais ir praktiškais svveni- 
mo klausimais. Jie parodo jo kūrybos 
kelio paskutinį laikotarpį.

Poetas Jurgis Janavičius leidinį 
redagavo ir pridėjo trumpus komen
tarus. Jis taip pat supažindina skai
tytoją su Putino biografija. Knygoje 
yra Putino ir, šeimos su kuria jis su
sirašinėjo, vėlesnių laikų kelios 
nuotraukos.

Knyga atspausdinta Sydney. Ji 
turi patrankų, įspūdingą viršelį.

Manau, kad ši knyga nuoširdžiai 
bus priimta ir ras garbingą vietą mū
sų tautiečių namuose.

A. Baltrukonienė

tuva.
Visų partijų, organizacijų, insti

tucijų, spaudos, kiekvieno lietuvio 
darbas - didesnis ar mažesnis - turi 
būti skirtas Lietuvos laisvei ir tau
tos tęstinumui.

Tai ir yra, kaip pats knygos pa
vadinimas pasako, vedamoji knygos 
mintis ir tikslas.

Be to šie straipsniai, norint pla
čiau pažinti mūsų gyvenimą, yra ak
tualūs, įdomūs - informaciniai.

Daug kartųteko girdėti nusiskun
dimų, net ir iš^suaugusiųjų, gan ak
tyvių, nuoširdžių darbininkų lietu
viškame darbe, kad lietuviškosios 
problemos mūsų spaudoje (knygose, 
žurnaluose, net laikraščiuose) yra 
sprendžiamos per daug filosofiniais 
intelektualiniais išvedžiojimais, ter
minologija.

Eiliniui skaitytojui jos darosi 
varginančios, nesuprantamos...Ne 
gyvenimas bet filosofija.

***
Em. Cekienės knyga gyvenimiška 

ir aiški, nes autorei gerai pažįstami 
visi išeivijos vargai, klystkeliai, pa
sisekimai.

Autore supranta kiekvieną lie
tuvį, jo mintis. Ji sutinka jį ne vien 
intelektualų simpoziume, bet gatvėje 
fabrike, raštinėj, randa jį kasantį sa
vo daržą, su juo pasikalbėjusi - nu
džiunga ar nusivilia.

Šią Em. Cekienės knygą gali 
skaityti ir suprasti kiekvienas, net ir 
jaunimas bent pramokęs skaityti.

Nors knyga atrodo storoka - per
skaitoma greitai. Sakiniai neištęsti, 
žodžiai girdimi kasdiena.

Palikti platus laukai, eilutės ne
suspaustos. kiekvienas straipsnis

(Nukelta. į 5 pust).
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Vyriausias Skautininkas v.s. 
Petras Molis.

LSB VYR. SKAUTININKAS 
AUSTRALIJOJE

Rugpiūčio 11-12 d.d. grįždamas 
iš Pasaulines Skautų Jamborees Ja
ponijoje, Sydnejuje lankėsi Liet. 
Skautų Brolijos Vyr. Skautininkas, 
v.s. Petras Molis, čia susitikdamas 
rugpiūčio 11 d.-vakare LSS Australi
jos rajono vadijos narius, papasako
damas apie vykusią Jamboree, padar
ydamas pranešimą apie JAV bei Kan
ados skautų veiklą -bei išklausydamas 
Australijos rajono vadovų pranešimų 
ir pageidavimų kaslink ateities veik
los bei planavimo.

iš Sydnejaus Vyr. Skautininkas 
rugpiūčio 12 d. išskrido į Brisbane, 
vizituoti ‘Ventos’ vietininkijos, o iš 
čia vyks į Melburną, Geelongą ir Ad
elaidę, kad vietoje susitikęs su 
skautų vadovais, galėtų susipažinti 
su jų problemomis ir veikla.

Aukštasis Brolis pareigūnas 
Australiją apleis rugpiūčio 18 d., iš
skrisdamas namų link pakeliui susto
damas N. Zelandijoje ir Los Angeles 
kur apsilankys vietos skautų stovyk
loje.

LIET. SKAUTUISĄSKRIDIS 
VOKIETIJOJE

25 m. nuo lietuviškosios skauti- 
jos atsteigimo tremtyje paminėjimui, 
Vokietijoje, Schwetzingen’e, Vokie
tijos ir Anglijos rajonų lietuviai 
skautai liepos 17-31 d.d. suruošė 
Jubiliejine Stovyklą. Viena stovyklos 
pastovyklių yra pavadinta Australijos 
vardu. Joje yra ir specialiai Australi
jos rajono šiai stovyklai paruošta 
vaizdinė parodėle ir vienas, Austra
lijos rajoną reprezentuojąs, stovyk
lautojas - rajono vadeiva, ps. R. Ci
bas.

Talpiname iš šios stovyklos gautų 
laiškų ištraukas:
‘ Jau trečia diena stovykloje - prade
du aklimatizuotis. Čia stovyklaujama 
mums, australiečiams, neįprastu, o 
gal tiksliau, atprastu būdu. Bet visi 
vadovai be galo nuoširdūs, vaišingi 
ir jautrios dūšios. Iš Kanados ir Am
erikos privažiavo per 150, o viso 
stovyklauja 250-300. Stovykloje yra 
ir 28 tautinių suokiu šokėjai, tai ‘ Gin
taro’ grupė iš Kanados. Jie gastrol
iavo po visą Europą - gražiai susi- 
šokę. Stovyklai daug paramos teikia 
Amerikos kariuomenė, dėka lietuvių 
kuopai, kuriai vadovauja majoras J. 
Valiūnas. Jie ne tik davė, bet ir įren
gė visus pastatus ir net verda.’

‘ ...į musų Jubiliejinę - 1973 - 
(Australijos Rajono - Red.) jau už
sirašė pusė sesių pastovyklės. Buvau 
jų garbes svečias uždaroje sueigoje. 
Netikėtai turėjau išsižioti su prakal
ba. Pažadėjau, ir, atrodo, įtikinau 

Skautų Kaukių baliuje smarkiai pasidarbavo židinietes. Čia jų matome tik dalį, 
iš k. į. dešinę - Ir. Dudąitienė, T. Vingilienė, D. Bogušienė, S.M. Milienė 
(Židinio kanclerė) ir D. Daubarienė.

kad jei atvyktų į Australiją, tai ne 
viena negrįžtu neištekėjus. Neįmaniau 
kad visos norės užsirašyti... Čia yra 
atvykęs visas Seserijos Vyr. Štabas, 
pradedant Vyr. Skautininke s. L. Mi- 
lukiene... Parodėlė (mūsų rajono 
siųstoji - Red.) įvyko. Stovykla pla
čiai aprašyta vietinėj spaudoje. Sto
vykla turi tris tikslus: atžymėti 25 
m. jubiliejų, atnaujinti pažintis, su
kurti naujas pažintis.- Šiuo atveju 
stovykla sėkminga.’

R. Cibas

‘ Siunčiu mielus, nuoširdžiausius 
sveikinimus iš mūsų gražios stovyk
los. Turime puiku orą, gražų sugyve
nimą. Tai skaitau stovykla pasise
kusia.’

s. B. Zinkus

‘ Geriausi sveikinimai ir linkėji
mai iš Vokietijos Jubiliejinės Stovyk
los! Susipažinome su broliu Cibu iš 
Australijos ir gailimės, kad nepri- 
siuntėte mums tokių brolių daugiau!’ 

s. Lilė Milukienė - Seserijos VS, ir 
t.n.s.Stefa Gedgaudienė, ASD CV Pirm.

Kviečiame talkon!
Skautiškasis skyrelis ‘ Po Sveti

mu Dangum’ laukia-nesulaukia talkin
inkų'.. Retkarčiais parašo Adelaides 
jaunieji korespondentai, kartkartėmis 
Sydnejaus broliai ar seses korespon
denciją kyšteli, o visi kiti - tyli kaip 
pelės po šluota. Ne krapšt!.. Tad 
prašome visų vienetų korespondentus 
informuoti skautiškąjį skyrelį apie 
savo vienetų veiklą, siųsti skautiš
kos kūrybos, juokų, dainų, poezijos, 
piešinių ir fotografijų.

Visi kviečiami, visi laukiami! 
Kiekviena plunksna (kad ir kaip parū
dijusi) laukiama prisistatant į talką!

Budėkime!
Rajono Spaudos Skyrius

' Kad ji būtų gyva’-

(Atkelta iš 4 psl.)
prasideda naujame puslapyje, baigia
si kuklia lietuviško motyvo P. Jur
kaus kompozicija. Sudaro grožinės 
literatūros veikalo vaizdą.

***
Kadangi knyga yra atskirų strai

psnių rinkinys, nebūtina ją perskai
tyti iš karto nuo pirmo iki paskutinio 
puslapio, kaip romaną ar apysaką.

Radus laisvą laiką, galima pasi
rinkti straipsnį atatinkantį nuotaiką 
ar norint pasvarstyti, pagilinti kokį 
kylantį klausimą.

Lyg ir norisi siūlyti taip skaity
ti.

Kai perskaičiau per kelius va
karus, lyg pagailo...

Nereikia geros atminties, kad 
neprisiminti kas ka. tik perskaityta: 
kartojasi mintis, citatos, eilutės, net 
puslapiai...

Gal tas sunkiau pastebima pe
riodinėj spaudoj. Straipsniai buvo 
rašyti maždaug 13 metų bėgyje, pa v.: 
vienas motinos dienos proga buvo 
atspausdintas 1956 m. ‘Dirvoj’, vė
liau panašus 1961 m. ‘Motery’, dar 
vėliau ‘ Vilty’ ir tt.

Ne daug kas prisimins kažkada 
skaitytas citatas, sakinius...

Galu gale, kas skaito ‘Dirvą’, 
gal neskaito ‘ Moters’ (ir panašiai).

Kai straipsniai liko surinkti ir 
sutalpinti į vieną knygą, ir net sugru
puoti į skyrius tas pasikartojimas tik 
mivertina minties svarumą, bei aktu
alumą.

(Pav. 81 puslapis net iki lVžpus- 
lapio kartojasi 217-8 puslapiuose 
(1 - ‘Motery’, kitas straipsnis ‘Dir
voj’).

.. Pastebima ir minties prieštara
vimas. Pav. viename straipsnyje 
(‘ Motery’) autorė įrodinėja, kad jau
nimui reikalingas politinis auklėji
mas (73p) ir nuomonei paremti cituoja 
Vysk. Brizgiožodžius: ‘ Raginti jau
nimą nesidomėti politika, jos bijoti, 
nuo jos šaltinis yra tas pats, ką jį 
raginti nesidomėti savo politinėmis 
teisėmis ir pareigomis, nesidomėti 
visos žmonijos problemomis. Ši ten
dencija yra atmestina be ilgų disku
sijų.’

O 209 p. rašo: ... tačiau visai 
nereikėtų kreipti dėmesio į politinį 
jaunimo paruošimą. Pasauliniu peda
gogų tvirtinimu, jaunimas politiškai 
gana vėlai subręsta...’ ‘ ...užtektų

PULGIS ANDRIUŠISPagerbtas 
Sydnejuje

Rugpiūčio 15 d. tingiai rinkosi 
publika į Dainavos salę ir rengėjams. 
Plunksnos Klubui, darėsi truputį ne
smagu kad gali būti mažai žmonių. 
Tačiau iš palengva prisirinko kone 
pilna salė, o tai galėjo būti netoli 
200 žmonių ir matėsi jų tarpe daug 
jaunuolių.

Pats minėjimas prasidėjo spec
ialiai parengtoje salėje. Viduryje 
scenos kabojo ant tamsaus audeklo 
nuleistasAlgio Pluko paišytas didelis 
Pulgio Andriušio paveikslas. Prieš 
scena rūpestingai paruošta Pulgio 
raštų parodėlė kuria prižiūrėjo ir 
tvarkė Povilas Alekna.

Programa prasidėjo piemenėlio 
daina, už scenos pasigirdo tikrai 
neįtikimai gražus piemenelio raliavi
mas, primenąs tikrą Lietuvos kaimą. 
Nutilus dainai scenoje pasirodė L. 
Apinytė su puikia deklamacija V. 
Mačernio sonetą ‘Poetui’.

Įžangos žodį į. Pulgio Andriušio 
minėjimą pasakė Plunksnos Klubo 
pirmininkas V. Kazokas. Jis keliais 
reikšmingais žodžiais apibūdino Pul- 
gį Andriušį. ir jo kūrybą ir toliau iš 
jo parašyto teksto skaitė S. Skorulis 
interpretuodamas būdingesnes rašy
tojo kūrybos vietas. Ištraukas iš vei
kalų skaitė: K. Intas, G. Kazokienė, 
D. Labutytė-Bieri, P. Rūtenis ir pats 
Pulgis Andriušis prabilo iš P. Alek
nos Įrašytos juostelės. Užbaigai P. 
Rūtenis padainavo tris liaudies dai
nas.

įdiegti vien lietuvybės ir laisvės 
Idėja...’

Autorė galėjo nurodyti skirtingų 
asmenų skirtingą šiuo klausimu pa
žiūrą, palikti skaitytojui apsispręsti 
ar pati pasirinkti vienokią ar kitokią 
nuomonę, jai pritarti, duoti argumen
tus, bet du priešingi teigimai - ne
tinka.

Pasitaiko ir daugiau contra-pro 
pasakymų.

Patikrinus kur ir kada straipsniai 
buvo atspausdinti - darosi aišku: 
209 puslapyje straipsnis buvo at
spausdintas ‘Laisvoj Lietuvoj’, o 
73 puslapy - 1966 m. ‘Motery’.

Vienuolikos metų tarpe autorė 
galėjo giliau į šį klausimą pažvelgti 
ir pakeisti nuomonę...

. Ar būtų buvę neverta, kad autorė 
būtų pašventusi dar daugiau laiko ir 
mintis apibendrinusi, pasikartojimus 
išlyginusi.

Neaišku, dėl ko leidėjai nekreipė 
į tai dėmesio.

Gal kils kartais abejonė ar visa
da priimtinas autorės vienokio ar ki- • 
tokio klausimo svarstymas? Kiekvie
nas perskaitęs knygą, susidarysite 
savo nuomone: priimsite, atmesite 
ar ieškosite ‘aukso vidurio’.

Kai kam, ypač vyrams, gali su
sidaryti įspūdis, jog perdaug jautrių, 
graudinančių žodžių. Perdaug ‘ Šauk
smo’.

Tautinės problemas, nors jos ir 
gyvybinės ir skaudžios, galima spręs
ti šaltu protu, kaip skaitome mūsų 
filosofų, politikų veikaluose.

Bet autorė tautos nedalių pergy
vena širdimi ligi jos pačių gelmių: 
‘ ...apie tai turime kalbėti, rašyti 
gyvą, pavyzdįrodyti... ‘ *..reikia šauk
ti, nors kartais atrodytų, jog balsas 
tyruose šaukiančio’.

Šaukti taip, kad visi išgirstų, 
nes kiekvieno lietuvio tikslas yra ko
voti už Lietuvos laisvę, tautos tęsti
numą, formuoti jaunąjį patriotą lietu
vį - rašo ji puslapis po puslapio...

Ji negali tylėti ir partizanų 
žodžiais klausia visus:
‘Kaip gali tylėti, kada žemė saukia. 
Akmenys vaitoja tėviškės miške 
Kaip gali šypsotis užsidėjęs kaukę 
Kada brolių rankos tiesias į tave.

(Laisvės kovu dainos)
Tie jautrūs, pilni meilės ir skau

smo žodžiai, kaip leidėjai knygos 
aplanke rašo: * j..ateina pas skaity-. 
tojus, kad juos sustiprintų ir padrą
sintų musų kovoje už Lietuvos lai
sve...’

Tenka pasakyti kad rašytojo 
Vinco Kazoko parašyta Pulgio An
driušio kūrybos apybraiža ir parinkti 
kūrybos trupinėliai buvo geri ir būdingi 
Pulgio kūrybai. Aktoriai ne visi vie
nodai geri buvo. K. Intas skaitė gerai 
laisvai, bet dalykėlis buvo gal kiek 
perilgas. Gražiai pasirodė moterys - 
p. Kazokienė ir p. Labutytė-Bieri, jos 
Įsijautė į skaitomąjį dalykėlį ir gra
žiai paskaitė, tik ne visa salė galėjo 
girdėti, todėl būtų buvę gerai naudo
tis garsekalbiu. P. Rūtenis skaitė 
puikiai, artistiškai, gyvai ir su giliu 
įsijautimu. Tenka pasakyti kelis žod
žius dėl jo sudainuotų liaudies dainų. 
Buvo nuostabiai gražu. Senos mažai 
kam girdėtos dainos skambėjo nauju 
šviežumu, jo artistiška interpretacija 
ir gili liaudies dainų meilė jautiėsi 
dainos išpildyme, jos meliodingume.

Nemažiau buvo įdomu pasiklau
syti ir pačio Pulgio iš juostelės, kuri 
puikiai perdavėvisus kalbos niuansus 
ir net sakyčiau jo veido šypsena kas 
asmeniškai jį pažino.

Tenka padėkoti Plunksnos Klu
bui ir jos p-kui V. Kazokui už gerai 
suorganizuotą Pulgio Andriušio pa
gerbimą.

A.M.

pos.
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VARPO KLUBE

Mėgsta mūsų žmones linksmin
tis. Kada tik koks nors balius ar 
linksmesnis subuvimas, svečių nie
kad nestinga. Rinkosi, gausiai mūsų 
tautiečiai į senai laukiama metini 
Varpo klubo balių, kuris įvyko Melb. 
Lietuvių Namuose š.m. liepos mėn. 
31 d. Sportininku baliai visuomet 
linksmus ir įspūdingi, tad ir į šį 
balių atvyko svečių ir iš tolimesnių 
vietovių, kaip tai iš Geelongo, Mor- 
well ir kitų vietų. Gana daug jaunimo. 
Krenta Į akis mūsų moterų puošnu
mas: Tur but kiekviena moteris, kuri 
tik ėjo i metinį Varpo balių pirkosi 
naują suknelę...Dauguma moterų at
vyko i šį balių puikiau pasipuošę 
negu jų jaunos dukros aktyvios spor
tininkės, Na, apie vyrų apsirengimą 

nėra ką kalbėti,visi ten buvę atrodė 
kaip diplomatai.

Gailėjosi tie, kurie pavėlavo 
atvykti, vietų prie stalų jau negavo, 
salė buvo kaip kimšte prikimšta.

Svečius trumpu žodžiu sveikino 
Varpo klubozpirm. p. R. Vyšniauskas 
ir dėkojo uz tokį skaitlingą atsilan
kymą. Po to p. R. Vyšniauskas sve
čiams pristato Varpo jaunių berniukų 
iki 16 metų komandą. Varpo jauni 
berniukai laimėjo žiemos sezono di
dįjį finalą Viktorijos pirmenybėse, 
tad jiem tą vakarų buvo įteikta krep
šinio sąjungos dovana. Varpo pirm, 
dovana įteikia ir jaunių treneriui.

Svečiams patiekiama puiki va
karienė, na ir to maisto gal net ir 
perdaug. Baigiantis baliui dar ant 
stalų lieka daug maisto, kad sporto 
klubui nuost . olinga. Puiki europie
čiu muzikantų kapela griežia muzika 
tokią, kuri tinka ir seniems ir jau
niems, ausų nesugadino niekam.

Buvo tą vakarą, ir tikrai laimingų 
žmonių. Vykstant loterijai p. J. 
Akumbakas su to vakaro savo part
nere ponia B. Dreižis, laimi dail. 
Br. Žiedo paveikslą ir dar du kitus 
prizus. Kam sekasi, tai tikrai seka
si, trys laimėjimai iš.sykio.

Pasigendama buvo per ši Varpo 
metini -balių kokios nors rimtesnes 
ar linksmesnes programos paįvairini
mui. Turime gi mes savo klube viso
kių gabių ir talentingų jaunuolių, 
tad kodėl gi nepaskatinti jų, kad jie 
metiniui baliui kokia kad ir trumpą 
programėlę paruoštų? Butų įdomiau 
ir seniems ir jauniems.

P.S.***
KOVAS FINALUOSE

Kovo vyrų pirmoji komanda su
žaidė savo turnyrines paskutines 
rungtynes prieš Sydnėjaus Universi
tetą, jas laimėdami 54: 43(23: 20), 
Po šių laimėtų rungtynių kovieciai 
vyrai tur nyre paėmė pačia pirmąją 
vietą ir papuolė į būsimas finalines 
rungtynes, iš kurių pirmąsias jie žais 
su antroje vietoje stovinčiais YMCA.

Paskutinės rungtynės Kovo vyrai 
prieš studentus sužaidė gerai ir įtik
inančiai išplėšė pergalę. Vis geriau 
ir geriau prie pirmosios komandos 
pritampa jaunasis R. Gulbinas, kuris 
turėdamas gerus savo metimus, įgau
damas vis daugiau žaidybinės drąsos 
juos išnaudoja. Taškai: Gulbinas 14 
Čerkesas 13 , Gustafson 11, Atkinson 
10, Mikalauskas 6.
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Puikiai įsikūrė.<
Veteranas sportininkas ir Kovt. 

valdybos narys Vincas Binkis, kartu 
su savo ir viso klubo puikia pagalb
ininke Birute, labai gražiai įsikūrė 
savo naujame name. Tai nėra jų pir
masis namas, tačiau Binkiai tol ne
nurimo kol neįsitaisė tokio namo, 
kaip kad jie turi dabar. Tikrai puik
ioje vietoje, labai gražus namas ir 
dar puikesni šeimininkai sukvietė 
savo artimuosius, daugiausiai sport
ininkus, šį namą aplaistyti, kas, prie 
jau gerai žinomu kulinarinių Birutės 
gabumu buvo labai smagiai ir links
mai atšvęsta.

Besisvečiuojant, be visų jat 
žinomų Vinco sportinių sugebėjimu 
paaiškėjo, jog jis yra ir geras dail
ininkas, nutapęs savo name puikių 
paveikslų. Taip gražiai įsikūrus Bi
rutei ir Vincui telinketina tik gražios 
sėkmės ateityje.

VYTAUTAS KOŽENIAUSKAS

Šių metų Sydnėjaus lietuvių šach
matų meisteris Vytautas Koženiausk- 
as (Šaknelė) Australijos lietuvių 
sportiniame gyvenime nėra naujokas, 
bet jau pilnai užsipelnęs sportininko 
veterano vardą. Pradėjęs sportuoti 
dar savo gimtuose Šančiuose, jis 
vėliau aktyviai žaidžia Vokietijos 
lageriuose krepšinį ir laisvu laiku
gilindamasis ir bandydamas savo 
jėgas su mūsų lietuviais šachmatų

sportinį gyvenimą įsijungia Melbourne 
žaisdamas už Varpą, vėliau persikėl
ęs i Sydneju ilgus metus yra vienas 
iš pagrindinių krepšinio komandos 
žaidėjų, Kovui laimint svarbiausias 
savo varžybas. Be krepšinio jis visa
laiką yra vienas iš pagrindiniųkovie-' 
čių šachmatininkų, ne vieną kartą 
laimėdamas ne vien tik Sydnėjaus, 
bet ir Australijos lietuvių meisterio 
vardą ir tuo pačiu, su labai geru taš
kų įvertinimu, dalyvaudamas Sydnė
jaus australų pirmenybėse.

Nors šiuo metu aktyvų krepšinį 
Vytautasyra pakeitęs į kryžiažodžius 
tačiau be nuolatinio žaidimo šachma
tų sporte, jis yra aktyvus kovietis 
veteranas sportininkas, visuomet 
klubui vienu ar kitu būdu padėdamas
ir savo aktyvaus sportinio gyvenimo 
neužmiršdamas.

Linkint šiam mūsų aktyviam spo
rto veteranui daug ateities laimės 
koviečiai ir visi jo Australijos lietu
viai sportininkai draugai dar tikisi 
ji ilgus metus matyti mūsų lietuvišk
ame sportiniame gyvenime. *

Iš Lietuvos
SPORTE

Lietuviai pasižymėjo Madride, 
Berkeley, JAV ir Maskvos vad. Tau
tu spartakiadoje.

Madride vykusiose Europos bok
so pirmenybėse birželio 19 d. finali
nėse rungtynėse dėl čempionų vardo 
laimėjo ir Europos čempionu tapo 
kaunietis boksininkas Juozas Juoce- 
ViČIUS. Jis nugalėjo rumuną boksi
ninką A. Nastase. Šalia Juocevičiaus 
finalinėse varžybose dar rungėsi trys 
sovietų boksininkai - iš Maskvos 
Volgogrado ir Orenburgo.

Lietuviai, būdami priversti atsto
vauti Sovietų Sąjungą tokiose pir
menybėse dalyvauja nuo 1953 m. ir 
beveik visuomet yra laimėję. 1953 
m. pirmenybėse dalyvavo kaunietis 
R. Murauskas. Vėliau čempiono var
dą buvo iškovojęs A. Šociko auklė
tinis Ričardas Tamulis (1961,1963 
ir 1965 m.) Dar daugiau sėkmės turėjo 
vilnietis Danas Pozniakas - 1963 m. 
jis buvo gavęs sidabro medalį, gi 
1965 ir 1969 m. - aukso medalius.

Liepos mėn. pradžioje Berkeley 
JAV, Kalifornijoje, įvykusiose 
JAV - Sovietų Sąjungos lengvosios 
atletikos varžybose, (jos baigėsi 
lygiomis, 186:186), dalyvaudami 
sovietų rinktinėje, pasižymėjo keturi 
lietuviai: 3000 metrų kliūtiniame

PASIRUOŠIMAI ŽIEMOS 
OLIMPIADAI JAPONIJOJE

ALDONA Sk MICHELEVIČIENp
Akmens amžiuje mongolų gen

tys pradėjo keltis iš Azijos že- 
rhyųo per Korėją j dabartines 
Japonijos salas. Jie užkariavo 
ainus, kurie tapo vergais ir pa
mažu nyko. Kokia tvarka tie a- 
ziatai į šias salas atkeliavo, ko-/ 
kio mišinio jie yra buvę,,suriku 
pasakyti. Tačiau šiandieną dar 
yra apie 300 šeimų ainų pali
kuonių, gyvenančių Hokkaido 
saloje, nes užkariautojai azia- 
tai, bijodami šalčio, ne perdaug 
veržėsi į šią šiaurinę, salą. Japo
nai yra mėgėjai švelnaus klima
to ir „todėl ilgam laikui neatsi
rado daug entuziastų kurtis šiau 
rėje.

Japonų vyriausybė pradėjo 
aktyviau šia sala domėtis tik 
maždaug! prieš šimtą metų, kai 
japonai pradėjo rūpintis salos 
kultivavimu: pradėjo tiesti ke
lius, statyti tiltus, elektros jė
gaines, miestus, lygiagrečiai iš- 
vystydami žemdirbystę ir iųdust 
riją.

Hokkaido sostinė Sapporo y- 
ra modernus miestas, ne toks 
kaip kiti grynai japoniško sti
liaus miestai, nes jis buvo su
planuotas vieno amerikiečio in
žinieriaus. Gatvės yra tiesios ir 
plačios, daug parkų, viena labai 
ilga ir neįprastai plati alėja su 
puikiais gėlynais ir paminklais 
(vasarą) skrodžia miesto cent
rą. Namai sunumeruoti, gatvės 
turi pavadinimus. Taip pat Hok
kaido universitetas, kuris yra 
miesto pakraštyje’, yra labai gra 
žiai išplanuotas. Prie jo įsteigi
mo didele dalimi prisidėjo ir 
buvo jo pirmas prezidentas dr. 
William S. Clerk, amerikietis 
profesorius iš , Massachusetts.

Antram pasauliniam karui pa
sibaigus, pačioje Japonijoje ir 
Hokkai<jįp prasidėjo klestėjimo 
ir gerovės periodas, ypač Hok
kaido saloje buvo pasiekta dide
lė pažanga visose tenykščio, se
niau primityvaus, gyvenimo sri

bėgime pirmąją vietą laimėjo lietu
vis Romualdas Bitė, šokime į aukštį 
trečiąją vietą laimėjo Kęstutis Šap- 
ka, rutulio- Rimantas Plungė buvo 
ketvirtas, gi moterų varžybose 800 
mtr. bėgime pirmąją vietą laimėjo 
lietuvaitė Nijolė Sabaitė.

Liepos 16 Maskvoje buvo ati
daryta penktoji Sovietų S-gos Tautų 
Spartakiada, kurioje dalyvavo apie 
10,000 dalyvių. Numatoma, kad ge
riausiai pasirodę atletai dalyvaus 
kitų metų vasarą Meunchene įvyk
siančiose olimpinėse žaidynėse. 
Lietuviai varžėsi įvairiose sporto 
šakose. Jau pirmąją dieną, 10 km. 
bėgime lietuvis, uteniškis, Petras 
Simonėlis prasiveržė antruoju (jo 
laikas buvo 28 min. 41,8 sek.). 
3,000 kliūtiniame bėgime R. Bitė 
buvo antruoju. Į finalines varžybas 
pateko N. Sabaitė 800 m. bėgime ir 
K. Sapka, įveikęs 208 cm. aukštį. 
V. Kairys laimėjo bronzos medalį 
savigynos imtynėse. Baidarių ir ka
nojų varžybose 5 Lietuvos valtys 
pateko į pusfinalį.

Spartakiadai prasidėjus, bai
gėsi kelių dienų krepšininkų kovos
- lietuviams jos buvo nesėkmingos
- iš Lietuvos Maskvon atvykę krepši
niu: kai nelaimėjo nei vienos pirmų
jų vietų. ELTA

***

tyse. Didelės gerovės klestėji
mo dėka, ten kiekvienais me
tais vasario mėnesį yra ruošia
ma “sniego šventė?, kuri' virto 
tradicija, o 1972 'm. jau bus ne 
tik “sniego festivalis” švenčia
mas, bet Sapporo mieste įvyks 
ir 11-jii žiemos sporto olimpia
da.

Kasmetinės sniego šventės su
traukia į Hokkaido mases žmo
nių ne tik iš Japonijos, bet ir 
iš kitų kraštų, šiais metais mes 
su vyru nutarėm prisijungti prie 
vienok*ekskursijos, vykstančios 
į Sapporo, pasigrožėti tais snie
go “stebuklais” ir pasižiūrėti 
prieš olimpįnių žiemos -sporto 
varžybų. x

Kelionė lėktuvu iš Tokijo į 
Sapporo trunka gerą valadną. 
fjšktūvui nusileidus Chitose air- 
porte, mus pasitiko specialūs va
dovai, kurie patogiais autobu
sais palydėjo mus į Sapporo miė 
stą ir porai dienų apgyvendino 
moderniame viešbutyje. Kiek 
“apšilę”, po gerų pietų išsiren
gėme į sniego šventę. Oras šal
tas, bet sausas. Visur sniego 
“iki kelių”. Gerai apsirengus, 
šalčio nejunti. Pro mažus debe
sėlius saulės spindulėliai baųdo 
prasiskverbti, bet, žiūrėk, po ke
lių minučių vėl pradeda kristi 
lengvas kaip pūkelis smulkus ir 
Sausas sniegas, kuris tuojau nu
byra nuo rūbų. Tai, žiūrėk, ir 
vėl saulė pasirodo, snigti nusto
ja.

Plati miesto alėja, kuri vasarą 
skęsta gėlėse, dabar paversta į 
sniego skulptūrų parodą. Iš su
ledėjusio sniego iškaltos didžiu
lės skulptūros (kai kurios sie
kia net daugiau 10 metrų) su
daro tartum kokį sniego muzie
jų. Vaizdas nepaprastas: jų te
matika daugiausia paimta iš Ja
ponijos istorijos ir jų mitalogi- 
jos. Ji-šią kūrybą ir mehą yra 
įtraukiami ne tik civiliniai skulp
toriai, inžinieriai - architektai,

(Bus daugiau).
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KAS DEDASI LIETUVOJE
KODĖL LIETUVOJE TRŪKSTA 

MĖSOS?
Mėsos kelias pas vartotoją okup- 

Lietuvoje nėra paprastas ir jis - ga
na sudėtingas. Mėsai pervežti i kom
binatus, kaip pastebėta ‘Tiesojer’ 
dažnai gaunama per mažai vagonų, 
gi laikant gyvulius kombinate, jie 
netenka svorio.

Esama ir kitų blogybių: nema
ža gyvulių, paima Leningrado mėsos 
kombinatas. Kad galėtų juos visus 
nuvežti į Leningradą, kauniečiai per 
9 praėjusią metų mėnesius turėjo 
gauti 1680 vagonu. Tuo tarpu kaip 
nurodoma partijos laikrašty, buvo 
patiekta tik 537. Už tai kauniečiai 
Leningrado Įmonei sumokėjo 69,000 
rubliu -baudu.

Nusiskundžiamą: gyvulius iš
vežti dar reikės...Čia gi buvo kalba 
tik apie kauniečių mėsą Leningrado 
mėsos kombinatui. O kur vilniečių, 
šiauliečiu, panevėžiečiu, rokiškie- 
čių, ukmergiečių ir kitų sričių gy
vuliai, kurie išvežami į įvairius Ru
sijos miestus? Ar reikia stebėtis, 
kad Vilniaus, Kauno, kitų miestu 
gyventojams Vis pritrūksta mėsos, 
kad miestupse, ties krautuvėmis, 
kur pardavinėjama mėsa, stovi eilės 
nuo pat ankstyvaus ryto?

***
Šia proga bus įdomu pastebė

ti, kad okup. Lietuvos medžio
tojai turi atiduoti “vyresniajam 
broliui” ne tik žvėrių kailius, 'bet 
ir geriausią žvėrieną. Taip 1969 
m. iš Lietuvoje sumedžiotų 4,900 
stirnų 3,600 buvo atiduota oku
pantams ir tik 1,300 liko patiem 
medžiotojam.

Dar blogiau su briediena. Iš 
800 tais metais sumedžiotų brie
džių visi turėjo būti perduoti 
valstybei. Iš 1000 ha medžiok
lės ploto tada buvo pristatytas 
Maskvai toks kiekis žvėrienos: 
'Lietuvoje 35,62 kg, Estijoje 
— 20, Latvijoje — 19,8, Rusi
joje — 12, Ukrainoje 2,3 kg. 
Sovietinė spauda neslepia fakto, 
kad daugelis, kitų sovietinių krąš 
tų yra atleisti nuo prievolės pri
statinėti žvėrienos duoklę Mask
vai, bet Pabaltijo respublikos 
ypač spaudžiamos. Taigi ir me
džioklės nesančios linksmos, peš 
lietuvių sumedžiotą žvėrieną val
go ne patys medžiotojai, o “vy
resnysis brolis” -— Maskvos ko
munistų partijos didikai savo 
puotų metu. šią proga tektų dar 
pridėti, kad daug žvėrienos ir 
kailių rusai išveža į užsienį, ten 
pardavinėja aukštomis kainomis 
ir gauna daug svetimos valiutos. 
Taigi ir medžioklė yra priemonė, 
rusų naudojama Lietuvos žmo
nėms apiplėšti. b. kv.

J. Požėla, Puslaidininkių fizi
kos instituto direktorius Vilniuje, 
yra skaitąs paskaitas Sorbonos uni- 
vesiteto profesoriams Paryžiuje. 
Neseniai į Prancūziją atvyko minėto 
Instituto karštu elektronų sektoriaus 
bendradarbis, vienas Požėlos moki
nių - Vyt. Bareikis. Jis buvo pakvies
tas Į Paryžiuje atidarytą jaunųjų 
Prancūzijos - Sovietų Sąjungos fizi
kų mokyklų.

***
Buvusiose Kauno kapinėse 

(dabar vadinamame miesto centro 
parke) tebestovi nedidelė mečetė. 
Dabar siūloma vieno skaitytojo 
„Tiesoje’, kad šioje mečetėje, gir
di, verta įrengti „mažutį ateizmo 
muziejų. Esą, šia mečete daugiau 
susidomės ' ekskursantai...(gali 
būti priešingai, nes turistai bei 
kiti Kauno svečiai kaip tik salės 
vengti siūlomo naujojo turinio me
četėje. ..Red.L *****

Poetui Juliui Janoniui statomaš 
Biržuose paminklas, kuri gamina 
skulptorius K. Bogdanas.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems kad š.m. rugsėjo mėn. 14 d. 
Sydnejuje mirė FELIKSAS KAUNELIS, 59 m. amžiaus..Lietuvoje 
likusia žmoną Adelę, sūnų ir dukterį, jų giliame skausme nuošir
džiai užjaučia

J.O. KARKAUSKAI

Padekime nelaimingėsniems
Ne visiems nelaimėn patekus 

pavyksta sugrįžti į normalų gyvenimą. 
Ligos, senatve dažnai užklumpa žmo
gų nepasiruošusį. Ir vieniems ir ki
tiems prireikia kitų pagalbos.

Kiekvienas kraštas skiria milži
niškas sumas šiems nelaimingiesiems 
bet negali atlikti visų uždavinių, nes 
tų nelaimingųjų skaičius nuolatos 
didėja. Labdaringos organizacijos 
talkininkauja ir įvairiais būdais pa
deda.

Jau kuris laikas melbourniškiai 
lietuviai bando suorganizuoti nelai
mėn patekusiems tautiečiams pastogę 
kuri būtų visais atžvilgiais patogi ir 
gera. Teko susipažinti su vietos lab
daros įstaigomis, bet nesuradome ne 
vienos, kuri mums lietuviams būtu 
tinkama. Priėjome išvados, kad mums 
patiems reikia tokią organizaciją su
kurti. Turime paruošę statutą, kuris 
yra sudarytas pagal musų norus ir 
bus veikiančiu įstatimų ribose. Įsi
registravus turėsime labdaringos or
ganizacijos teises ir galėsime veikti 
be jokių abejonių.

Kodėl mūsų seneliai turi prisi
glausti pas svetimuosius? Daugumas 
esame pakankamai įsikūrė,' kad dabar

KIEK AS SUŽINOJAU!
Teko nugirsti kad Adelaidės lie

tuviai rugsėjo mėn. pabaigoje žada 
išleisti Mūsų Pastogės Adelaidės nu
merį, kuriam medžiaga jau ruošiama.

Melbourniškė Talka šiais metais 
švenčia dešimtmetį, kurį žada atžy
mėti plačia informacija savo dešimt
mečio veiklą M.P. puslapiuose rug
sėjo men. 13d. laidoje.

*****
Juozas Bartninkas jau dvi savai

tes kaip guli St. Vincento ligoninėje 
Sydney su širdies sutrikimu. Linkime 
sveikatos.

Dainos choro choristė Br. Ropie- 
ne grižo aplankiusi Lietuva, išbūvo 
Vilniuje ir kitose vietovėse 10 dienų 
matėsi su savo giminaičiais, atsivežė 
atminčiai Lietuvos žemės ir pilių ak
menėlių bei gražių medžio drožinių.

Kun. P. Butkus gražiai atosto
gauja ir ilsisi N. Guinea, žada grįžti 
rugsėjo pirmomis dienomis. Jį pava
duoja parapijoje kun. P. Martuzas.

Juozas Karitonas vietoj vainiko 
ir gėlių ant a.a. Jadvygos Matulienės 
kapo paukojo Tautos Fondui 5 dol. 

Kauno pilies griuvėsiai .— mūsų praeities |iucfeunkai.

galime ir kitiems padėti. Tinkamos 
lietuviškos labdaringos organizacijos 
sukūrimas nėra vieno žmogaus darbas 
bet visų lietuvių nuoširdus bendra
darbiavimai, pagalba, pritarimas. Jei 
šiuo' metu tokių nelaimingųjų yra la
bai mažai, tai dar nereikia tikėti, kad 
tokios organizacijos mums nereikia. 
Gal netrukus tokia organizacija mums 
lietuviams bus labai reikalinga.

Melbourne Lietuvių Brolijos Val
dyba nuoširdžiai kviečia visus tau
tiečius, ypatingai tuos, kurie labdaros 
reikalais rūpinasi, atsilankyti į susi
rinkimą, kuris įvyks š.m. rugsėjo 
mėn. 4 d. (šeštd.) 5 vai. vak. Lietu
vių NamūošeįNorth Melbourne.
Susirinkimo dienotvarkė yra sekanti:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarimas
3. Veiklos apyskaita
4. Finansine apyskaita
5. Veiklos ir finansinės apyskaitos 

tvirtinimas
6. Susipažinimas su statuto projektu
7. Statuto priėmimas
8. Valdybos rinkimas
9. Revizijos kvietimas
10. Einamieji reikalai
11. Susirinkimo uždarymas.

Melbr. Lietuvių Brolijos Valdyba

St. Barzdukas skaitė paskaitą 
Marylando universitete- apie Prano 
Skardžiaus . naują veikalą - * Anksty
vesnė ir dabartinė lietuvių bendrin
ės kalbos vartosena’. Ta proga šios 
knygos autorius, kuris iki' šio laiko 
dirbo Washingtone Kongreso biblio
tekoje ir dabar išeina į pensiją.

Kompositoriui Juozui Stroliai 
Chicagoje statomas paminklas. Aukas 
šiam paminklui galima siųsti Chicago 
Savings and Loan Assn. 6245 So. 
Western Ave., Chicago, Ill. 60629.

Immigracijos ministeris dr. For
bes pareiškė, kad Wollongongas yra 
labiausiai kosmopolitinis miestas, 
jame gyvena vienas trečdalis iš kitų 
kraštų, iš užjūrio. Jų tarpe 25,000 
nemoka anglų kalbos.

Lietuvoje išleista geografijos 
mokslų daktaro Vyt. Gudelio knyga - 
albumas ‘Kuršiu Nerija’. Įžangoje 
pateikta žinių apie Kuršių Nerijos 
gamtinę, geografinę padėtį. Santrauka 
ir iliustracijų sąrašas pateikti anglų 
ir rusų kalbomis

Skyrybos ne vietoje:
— Ar iš proto išsikraustei? No

ri skirtis dabar, kai toki ilgi va
karai ! ((Szpilkį;)

Rimties valandėlei
S.'Gaidelis, S.J.

H V AM
Pamaldumas or i e Mergelės 

VMii^ Marijos -ūievo Jr Bažnyčios 
Ml— Mot'nos-

Mintydami su Bažnyčia, Maldos 
apaštalai skiria Marijai tą vietą savo 
širdyje ir gyvenime,. kokią pataria ir 
rekomenduoja II Vatikano suvažiavi
mas: „Tobulas tokio dvasinio ir apaš
tališko gyvenimo pavyzdys yra Šven
čiausioji Mergelė Marija, Apaštalų 
Karalienė. Nors žemiškas jos gyveni
mas buvo toks pat, kaip ir visų kitų, 
pilnas šeimos rūpesčių ir darbų, bet 
ji visuomet buvo glaudžioje vienybė
je su savo Sūnumi, ir visiškai ypatin
gu būdu talkininkavo Išganytojo dar
bui. O dabar, paimta į dangų, „motin
iškos meilės vedama, ji rūpinasi sa
vo Sūnaus broliais, kurie dar tebeke
liauja savo žemišką kelionę, pavojų 
ir vargų supami,; iki pasieks laimin
gąją tėviškę. Pamaldžiai tegerbia ją 
visi ir Jos motiniškai globai tepaveda 
savo gyvenimą bei apaštalavimą“. 
(Pasauliečių apaštal. dekretas 1,4).

Sekdami aukščiau paminėtaisiais 
patarimais, Maldos apaštalai savyje 
lavina ir puoselėja jautrų asmenišką 
pamaldumą Marijai, jie platina jos 
kultą ir kalba kasdien šv. Rožančių, 
arba bent 1 Tėve mūsų ir 10 Sveika 
Marija. Jie atlieka kasdien rytmetinį 
aukojimą per Jos Nekalčiausiąją Šir
dį,pavesdami Jos motiniškajai glo
bai savo gyvenimą, apaštališkasias 
pastangas ir visos Bažnyčios reika
lus. Žodžiu - Mergelė Marija, Dievo 
ir Bažnyčios Motina ir Apaštalų Ka
ralienė, turi visuomet specialią ir 
šiltą vietą Maldos apaštalo gyvenime.

III. MALDOS APAŠTALAVIMAS 
VEIKIME - EFEKTINGAS RAMSTIS 

PASTORACINIUOSE 
UŽSIMOJIMUOSE

Maldos Apaštalavimo pastorac
inis ir dvasinis efektyvumas gludi 
tame, kad jis leidžia pilnai išnaudo
ti kasdieninio gyvenimo vertybes ir 
jo narius padaro sąmoningai vieni
jančios Kristaus meilės dalininkais. 
Maldos Apaštalavimas iš pagrindų 
yra malda veikime.

Malda įjungta į kasdieninį ryt
metinį aukojimą turi išprašomąją ir 
aukojančiąją galią. Maldos apaštalas 
aukoja pats save ir savo dienos’už
siėmimus, vargus, džiaugsmus ir ken
tėjimus. Tai yra įmanoma kiekvienam. 
Be to, jis maldauja už visų žmonių 
išganymą ir už Bažnyčios žinioje, 
esančiųjų misijų sėkmingumą. ~ Ąhi 
paminėtosios intencijos yra Šven
čiausiosios J. Širdies įtaigotos. Tai 
yra malda veikime, nes Maldos apaš
talas turi gyventi aukojimu padarytų 
rytmetyje, ar padarytų bent vėliau. 
Dievo garbintojai pasauliečiai, auko
dami patys save ir dienos užsiėmi
mus, yra tarsi geras raugas pašven- 
čias ir patį pasaulį Dievui. Tokiu 
būdu Maldos apaštalo būdas padeda 
išlaikyti pusiausvyrą tarp maldos ir 
veiklos, darbo ir pamaldumo, liturgi
jos ir paslaugos artimui. Maldos Ap
aštalavimas turėtų būti dvasinis ram
stis ir nugarkaulis kiekvieno apašta
liško užsimojimo bei organizacijos.

1. Dvasios vadai. Maldos Apaštala
vimo įstatai teikia pagrindines gai
res visiems, tačiau daugelis narių 
(taip vadinamieji MA promotoriai) 
turi būti paruošiami dvasinio gyveni
mo kelyje. Tam tikslui MA vadovybė 
kartais rengia kursus su paskaitomis 
liturginiam, bibliniam; ekumeniniam . 
ir socialiniam formavimui puoselėti, 
kad tokiu būdu nuolat „...tarpdami 
Dievo jJažinimu (Kol. 1.10) ir susti
printi Švenč. Širdies malonėmis, Mal
dos apaštalai siektų asmeniško tobu
lėjimo“..., nes tai yra Dievo valia; 
kad jūs būtume šventi,, (1 Tess. 4,3) 
Atitinkamai paruošti ir išmokslinti 
Maldos apaštalai liudyja Kristų savo 
kasdieniniame gyvenime ir aplinkos 
bendruomenėje kaip kompetetingi dv
asios vadai. m j x fous daugiau)
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IESMINĘ - B.BQ.

Visi lietuviai kviečiami paremti jaunimą.

Mieli Tautiečiai,

Siu metų rugpiūčio men 28 diena (šeštadienis) Sydnėjaus Sp. 
Klubas * KOVAS’ Lietuvių namuose, Lidcombe rengia:

kurios metu bus pagerbta ‘KOVO’ jauniai sportininkai, laimėję 
krepšinio varžybų I-ją vietą.

Kviečiame visus sportininkų bičiulius ir rėmėjus dalyvauti.
Pradžia 6 vai. vak.

Valdyba.

Sydnėjuje Apylinkes Valdybos 
ruošiamas Tautos Šventes minėjimas 
Įvyksta * Dainavos’ salėj e Bankstown 
rugsėjo 5 d., sekmadienį 3 v.v. po 
pietų.

Oficialioje dalyje: Apyl. Pirm. 
A. Reisgio žodis. Meninėje dalyje 
individualus pasirodimai ir Sydnėjaus 
Meno Ansamblis vadovaujamas pon
ios M. Umbražiūnienės.

Apylinkes Valdyba
*****

_ S.L.M.S.G. D-jos Valdyba pra
neša, kad rugpiūčio 29 d., sekma
dieni Įvyksta iškilmės tradicinio 
vainiko pakėlimo Lietuvių Sodyboje.

Ta' proga daroma iešmine ir 
piknikas į kurį kviečiame visus tau
tiečius apsilankyti ir pasidžiaugti 
naujais kylančiais pastatais.

Užkandžiai ir gaivinanti gėrimai 
bus galima gauti vietoje.

Važiuoti iš miesto Wollongong 
link iki Cardiff Str. Engadine, pasuk
ti j dešinę ir per Lauriną Avė tiesiai 
į Sodybą.

Kviečiame į pikniką visus su 
šeimomis. Valdyba

Ieškomas
MOTIEKAITIS (Motekaitis) Vla

das, S. Vlado, ir Panevėžio, Sena
miesčio gatve. Atsiliepti A.L.B. 
Krašto Valdybai: Rundel Street, PO 
Box 130, Adelaidė, S.A. 5000.

Paieško sesuo Adelė.
*****

’Ar nežinai Tamsta kur mano Petriu
kas? Taip pat, kaip ir Biliūno ‘ Liūd
noj Pasakoj’ Juozapota - šiandien 
senas tėvas, prisiglaudęs senelių 
prieglaudoje prie Oldenburgo, Vak. 
Vokietijoje, ieško savo sunaus 
Petro LaudikaiČio (tėvo vardas Pran
as) iš vykusio jau senai Australijon 
ir dirbusio geležinkely - Nutrukus 
ryšiams, tėvas jau senai nebeturi 
žinių apie savo sūnų - gyvas jis ar 
miręs?

Padėkite surasti Petrą Laudi- 
kaitį. Kur nors jis buvo, kur nors dar 
yra... z

Rašyti per M. Malakūnienę, 9 
Rayner St., Altona, Victoria, 3018

MIRĖ KAN. F. KAPOČIUS
Chicagoje liepos 22 d. širdies smūgiu mi

rė 76 metų amžiaus .kanauninkas Feliksas 
Kapočius.

Kan. F. Kapočius visuomenine veikla pa
sireiškė Lietuvoje, Vokietijoje ir Austrijo
je. Lietuvoje jis buvo žinomas kaip moder
nus Kauno klebonas, aktyvus Katalikų ak
cijos propaguotojas, ir jo pastangomis bu
vo pradėta statyti Prisikėlimo bažnyčia 
Kaune..Tos bažnyčios jis nespėjo užbaigti, 
sovietų okupacijos laikais ten buvo įrengta 
radijo įmonė.

Persikėlęs Amerikon, jis buvo užsimojęs 
organizuoti panašų projektą, bet tas suma
nymas taip ir liko tik projektu.

Pastaruoju metu kan. F. Kapočius ėjo 
airiškos Ivanhoe parapijos vikaro pareigas.

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME FEB 

TAUTOS- FONDĄ MŪSŲ 
LAISVES KOVAI!

Mūsų. Pastogė NR,33. 1973

A.a. Stasio Sankausko, buv. 
Aušros skautų tunto tuntininkui, lai
dotuvių išlaidoms padengti buvo sur
inkta aukų 409.00 dol. Taip pat Algio 
Sankausko studijoms tecsti (St. San
kausko fondas) surinkta 377 dol. 50C

Visiems aukojusiems ir parėmu- 
siems a.a. Stasio Sankausko šeimą 
sunkioje valandoje nuoširdžia padėka 
reiškia:
A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
Sydnėjaus Lietuvių Studentų Draugija 
L.S.S. Australijos Rajono Vadija 
Sydnėjaus Aušros Tuntas
Sydnėjaus Skautų Tėvų Komitetas

Nori susipažinti
Amerikoje gyvenanti lietuvė, 43 

metų amžiaus, našlė, be šeimos, nori 
susipažinti su tautiečiais našliais ar 
oficialiai išsiskyrusias vyrais vedy
bų reikalais.

Rašyti - A.M., 54 Summer Street, 
Forest Hills, N.Y. 11375 U.S.A.

jautri padėka iš Lietuvos
Per pusantro menesio Perth mire 

keturi lietuviai. Jų tarpe ir Jonas 
Sakalauskas, jis buvo aktyvus Ram- 
ovenų skyriaus narys. Palaidotas 
labai gražiai pagal sąjungos nuosta
tus: su vėliava ir garbės sargyba. 
Mirusio žmona nemokėdama lietuviš
kai paraše į Lietuvą vyro motinai 
angliškai laišką ir iš jos gavo labai 
jautrų atsakymą. Laiške buvo įdėta 
rūtų šakelę, kuria sena motina prašo 
padėti ant mirusio sunaus kapo o taip 
pat prašo lietuvių padėti našlei ir 
našlaičiams jų sunkiame gyvenime.

Ramovėnas.
*****

MURRAY’S 1LF. STORES
646 GEORGE STREET SYDNEY - TEL: 26 - 1768

In.orr uoja sav; gausius 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.

GALVENA1S BIROjS SIDNEYA ( HEAD OFFICE SYDNEY)

REGISTERED AGENTS:
SYD.NĘY N.S.W-
CABRAMATTA: MURRAY’S'H.F. 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: ML’RRzXY’S Il.F. STORES 93 Northumberland Street, 

WICKHAM NEWCASTLE Tel: 61 - 51«0
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 - 7893

rugpiūčio men. 27 d*, penktadienį, 7.30 vai. vakr. Latvių Namuose Strath- 
fielde ivyks Baltų Komiteto rengiamas

BALTU JAUNIMO TAUTINIU ŠOKIU VAKARAS
Vakaro metu bus renkama Baltų Grožio Princesė.

Gros, gera kapela, - veiks turtingas bufetas
Įėjimas visiems $1.50

Kviečiame visus Įsijungti Į šį jaunimo jaukų pobūvį.
Baltų Komitetas Sydney

MŪSlį, 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 mokestį už 
šiuos metus. 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 mokesti, kad Mūsų Pastogė ir toliau galėtų Jus 
lankyti ir jungti mus visus Australijos lietuvius Bendruomenės.

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

Sydnėjuje P. Alekna ir A. Vinevicius 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 Administracija

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ

mist Pamjt
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

’K)U R 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 turini neatsakoma
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