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BENDRUOMENĖS RŪPESČIAI
PABUSKIME PRIEŠ RINKIMUS

v

G. Žemkalnis.
Artėja JAV prezidento rinkimai, 

kuriuos seka visas pasaulis, kuriuose 
aktyviai vienu ar kitu būdu dalyvauja 
visi JAV gyventojai, kuriuose iš dau
gelio norėjusių išlikę du kandidatai 
stengiasi Įrodyti balsuotojams savo 
dorybes.

Artėja ir Australijos Federalinio 
parlamento rinkimai, kiekvienas pilie
tis juose balsuos ir jis dabar jau yra 
susidaręs savo nuomonę arba netrūkus 
ją susidarys, arba jam ji bus sudary
tą Įprasto priešrinkiminio cirko kuris, 
tačiau, yra dalis demokratinės proce
dūros. Siūlomųjų ir atsisakančių kan
didatą. nėra. Yra tik norėjusių ir ne- 
pakliuvusių.

Artėja ir mūsų Krašto Valdybos 
rinkimai ir netrukus po to Apylinkių 
valdybų, rinkimai. Yra pasirodę spau
doje keletas straipsnių tačiau iki šiol 
nejuntu priešrinkiminio pulso pagrei-

ATSI ŠAUKIMAS 
Jaunimo Peticijos reikalu.

Antrojo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo-^ Kongreso didieji ivykia'i jau 
praeityje. Iš keturių kontinentų, iš 
keturiolikos valstybių suvažiavę, pa
sisėmėm daug žinių -r užsiangaža- 
vom naujiem®- Dabar,
sugrįžę į gyvenanamąsias vietas ir 
trumpai pailsėję, turime ryžtis užbaig
ti ankstyvesnius užmojus ir ruoštis 
naujiems.

Vienas pagrindiniu Jaunimo Kon
greso darbų dar yra neužbaigtas. Tai 
Jaunimo Kongreso Komiteto paskelb
ta JAUNIMO PETICIJA, kuriai dabar 
turime skirti savo dėmėsi ir pastangas. 
Turime angažuotis ir kitus jungti i 
Jaunimo Peticijos parašų rinkimo 
darbą.

jaunimo Peticija siekiame atkreip
ti pasaulio, o ypatingai Jungtinių Tau
tų generalinio sekretoriaus Kurt Wald
heim dėmesį į nesibaigiančias sovie
tų vykdomas represijas pavergtoje 
Lietuvoje. Mus skatina mūsų brolių 
ir seserų atviras pasipriešinimas, jų 
laisvės šauksmas, kuris Įpareigoja 
dėti visas pastangas jungtis kovon 
už žmogaus ir tautos teises pavergto
je Lietuvoje!

Todėl, atsikvėpę nuo didžiųjų 
praeitos vasaros darbų, išnaujo pasi
ryždami skelbiame Jaunimo Peticijos 
parašų rinkimo vajų! Kreipiamės i 
visus laisvame pasaulyje gyvenan
čius lietuvius, o ypatingai jaunimą, 
jungtis į šį darbą.

Parašus v turime rinkti visur, 
ypač kitataučių tarpe: darbovietėse, 
mokyklose ir universitetuose, prie 
bažnyčių ir parduotuvių, parengimuo
se,, gatvėse ir kitur.

Jaunimo Peticijos Komisija, at
likdama parašų rinkimo koordinacini 
darba,, palaiko ryšius su visais Jau
nimo Metų komitetais ir Jaunimo Kon
greso ryšininkais. Raginame kreiptis 
į vietinius JK-so talkininkus, kur bus 
teikiama informacija ir dalinami bei 
surenkami peticijos lapai. Arba kreip
tis į Jaunimo Peticijos komisiją, ad
resu: 2100 S. Court, Cicero III. 60650.

Visi raginamai jungtis i parašu 
rinkimo darbą. Ryžkimės surinkti 
500,000 parašų. Savo parašu ir parašų 
rinkimu protestuokime pries' Lietuvos 
pavergėja ir lietuvių tautos naikinto
ju Jaunimo darbas ir sirdis - lietuvių 
tautos ateitis!

Antanas Kizlauskas, 
Jaunimo Peticijos kom. pirm.

*** 

tėjimo, negirdžiu plačių diskusijų mū
sų ateitį liečiančiais klausimais. 
Tiesa, jaučiasi asmenybių diskutavi
mas, nuomonių. pasikeitimas, kurie 
asmenys turėtų būti renkami.

Mes kartojame savo klaidą prie 
kurios išeivijoje esame tiek pripratę, 
kad ji nebeatrodo kaip klaida: rūpi
namės asmenybėmis, renkame asme
nis ir nekreipiame dėmesio į kryptis, 
idėjas; išrinkę asmenis pradedame 
rūpintis jų kryptimis, siekimais ir 
idėjomis. Gal but, kad renkant Krašto 
Valdybą išryškėja mintys, bet ar jos 
neturėtų būti išryškėjusios dar prieš 
renkant Krašto Tarybos ir susikrista
lizavusios ir visiems žinomos prieš 
visuotinį suvažiavimą.

Apylinkės valdybos rinkimai man 
yra Žinomi tik mano vietoje. Atskirą 
straipsni apie tai kas tuose rinkimuo
se yra taisytino galėtų parašyti, apie 
tai truputį pagalvojęs, kiekvienas 
raštingas bendruomenės narys. Mano 
nuomone du svarbiausieji trūkumai 
yra šie: kandidatai dažniausiai neįsi
vaizduoja jų laukiančio darbo ir ne
supranta savo Įsipareigojimo: rinkė
jai nežino kandidatų nuomonių, sieki
mų, planų (jeigu kandidatai juos iš 
viso turi).

Mums trūksta pokalbių, diskusijų, atvt c nuomonių pareiškimo. Gal 
būt, kau mes jų sąmoningai vengiame, 
nes dažnai tik Įrodome, kad nesame 
užtenkamai subrendę ginčytis supras
dami kad mūsų oponentas turi teisę, 
turėti savo nuomonę ir ją išreikšti. 
Turėtumėm nebijoti kritikos ir turėtu
mėm išmokti tik konstruktyviai kriti
kuoti.
, Ar nereiktų mums dar prieš siuos 
rinkimus pradėti kalbėti ir rašyti tai 
kas mums svarbu. Norėtųsi išgirsti 
pasisakymus dėl kandidatų amžiaus. 
Gal reiktų atkreipti dėmesį į 35 - 50 
metų amžiaus grupę? Ar toji amžiaus 
grupė nesušvelnintų senimo, ir jauni
mo konfrontaciją? Su ta amžiaus gru
pe mūsų jaunimas galbūt mieliau Įsi
jungtų į darbą ir pasiruoštu patys 
ateityje atsistoti jų vietoje.

O ką. galvoja mūsų jaunimas? 
Juk jų yra ateitis, jų bus bendruomenė 
- ir ji bus tokia kokios jie norės. Ar 
mes, kurie bendruomenei vadovauja
me ar norime vadovauti, kreipiame ben
druomenę jaunimo galvosenos krypti
mi? Ar mes žinome jaunimo galvose
ną ir norus? Kokia yra jų pažiūra į 
mūsų tradicinius, galime sakyti, gu
miniu antspaudu atspausdinamus prob
lemų sprendimus ir atsakymus i šiuos 
klausimus:

1. Kultūrinis bendravimas, su 
Lietuva bendruomeninėje plotmėje.

2. Mūšų spauda, anglų kalbos 
vartojimas.

3. Lituanistinis auklėjimas.
4. Bendruomenės organizacinė 

struktūra.
5. Tautinių švenčių prasmės in

terpretacija ir jų prezentavimas.
6. Jaunimo lietuviškan darban 

pritraukimo metodai.
7. Ekonomines - finansinės ben

druomenės bei jos švietimo ir kultū
rinių organizacijų problemos ir tų 
problemų išsprendimas.

8. Bendruomenės tinkama, nuo
latinė ir pastovi reprezentacija ir Įta
ka Australijos politiniame ir visuo
meniniame gyvenime.

Kalbėkime, diskutuokime, jeigu 
reikia susibarkime ir po to vėl susi
taikinkime. Kalbėkime, ne vėlu ir kal
bėkime visada - gal tada kiekvienos 
sekančios valdybos kadencija bus 
vaisingesne už praėjusią.

***

TURĖSIME

PAVERGTU TAUTU. PROTESTO DEMONSTRACIJA SYDNEJUJE prie Nežinomo 
Kareivio Kapo, Hyde Park, 1972 m. rugsėjo 17 d. (žiūr. aprašymą*M.P.”Nr.38)

Nuotrauka A. Reisgio.

"MUSU. PASTOGES” 
ADMINISTRACIJOS KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS SPAUSTUVĖS 
REIKALAIS

“Mūsų Patogės” administraci
niai reikalai, nesant Krašto Valdybos 
Sydnejuje, yra Administracijos Komi
sijos žinioje, kurios nariai yra A. 
Kutka, A. Reisgys ir A. Adomėnas. 
Administracinį darbą daug palengvina 
ilgametis prityręs “M.P.’’ Administra
torius B. Stašionis. Į tą. darbą įeina 
lėšų talkimas ir finansinių reikalų 
tvarkymas, taip kad kiekvieno “M.P.” 
numerio išleidimui užtektų pajamų: 
tarnautoju atlyginimams ir, spaustu
vės išlaidoms apmokėti. Šios paja
mos pareina ne tik nuo skaitytojų ap
mokamų prenumeratų bet ir nuo skel
bimų ir aukų ir pavienių asmenų., or
ganizacijų ir AL B Apylinkių sųruo- 
šiant Sapudos Balius ir išleidžiant 
atskirų apylinkių numerius. Kylant 
atlyginimams, visas “M.P.“ leidimo 
išlaidos auga, taip kad sunkumai laik
raščiui leisti vis didėja.

Admin. Komisija, salia savo nuo
latinio darbo, buvo Krašto Valdybos 
Įgaliota išnagrinėti galimybes jau 
Įsigytam spausdinimo priemonėm iš
plėsti, jei „tai būtu ekonomiškai mums 
naudinga. Šiuo atveju, yra Įdomu pa
lyginti “M.P.” spausdinimo dabar-^ 
tinės išlaidas su ankstyvesniais kaš
tais, kai savo priemonių visai neturė
jom. Čia paduoti daviniai yra paimti 
iš ALB Kontrolės Komisijos patikrini
mo aktų. Visos spausdinimo išlaidos 
(neskaitant redaktoriaus ir administra-

PASMERKĖ SOVIETUS

Lenku - ukrainiečių sąjunga Lon
done neseniai viešai pasmerkė sovie
tų priespaudą, bei jos metodus Lietu
voje. Lenkų laikraštis Londone 
“Tydzien Polski” š.m. rugpj. 12 
laidoje paskelbė Sąjungos pareiškimą. 
Nurodyta į pavergtųjų tautų kovą del 
laisves ir ryšium su pasauly paskli
dusiomis žiniomis apie lietuvių tau
tos protestus Sąjunga pasmerkė so
vietų naudojamus Lietuvoje metodus 
- persekiojant tikėjimą, pažeidžiant 
sąžines, įsitikinimų laisve, panei
giant tautos bei paskiro žmogaus 
laisves. Sąjunga savo pareiškimą pa
žymėjo: “mes reiškiame nuostabą, 

stebėdami kovotojų Lietuvoje pasi
šventimo dvasią bei didvyrišką laiky
seną ir mes esame giliai įsitikinę, 
kad lietuvių tauta ištvers priespaudą,

SAVO SPAUCTUVĘ

toriaus atlyginimo ir pašto išlaidų) 
komercinėj spaustuvėj 1968 ir 1969 
metais vidutiniškai buvo $7,611 per 
metus arba $150 už viena “M.P.” 
numerį. Spausdinimo išlaidos 1971 
metais naudojant savo “Verityper” 
mašiną tekstui paruošti komercinėj 
spaustuvėj spausdinti buvo $6,841 
arba $134 už numerį. Tokiu būdu įsi- 
gyjimas savo priemonių tekstui pa
ruošti mums sutaupo $770 per metus, 
palyginant su kainoms prieš 3-4 me
tus. Žinant, kad kainos komercinėse 
spaustuvėse vis kyla, šis sutaupymas 
būtų galima dar didesnis jei palygin
tume su dabartinėm kainom.

Admin. komisija, neturėdama 
spaustuves žinovų savo tarpe, pasi
kvietė spaustuvės reikalus išnagrinė
ti pagelbinę komisiją, į kurią sutiko 
Įeiti V. Aras ir A. Baužė.

Didžiausias rūpestis perkant bet 
kokias mašinas yra surasti asmenis, 
kurie tai spaustuvei vadovautų ir spe
cialistus, kurie' galętų tas mašinas 
naudoti, (pradžioje žinoma tik atlie
kamu laiku nuo nuolatinio darbo). Dėl 
tokių žmonių trūkumo, spaustuvės plė
timo klausimas labai mažai pažangos 
tegalėjo padaryti per pirmuosius Admin. 
Komisijos veikimo metus. Šiais me
tais šį darbą yra apsiėmęs V. Aras, 
Jis jau yra suradęs spausdinimo dar
bui specialistus, išnagrinėjęs reika
lingų mašinų kainas ir paruošęs ope
racinį biudžetą.

Pagal surinktus davinius, mums 
tinkamiausias spausdinimo būdas yra 
Ofset mašinomis, naudojant tekstui 
paruošti jau turimą “Verityper” maši
ną. Dabartinė spausdinimo kaina ko
mercinėj spaustuvėj mūsų paruošto 
teksto yra $90 už numeri. Kad tą patį 
darbą patiems atlikti,' mums reikia 
užpirkti ofset presą, plokštėm daryti 
foto Įrengimus ir kitas pagelbines prie
mones. Perkant naudotas bet atnau
jintas mašinas kainuotu apie $8,000 - 
$10,000. Jeigu tos mašinos spausdintų 
tik “M.P.”, darbas, medžiagos ir pa
talpų nuoma kainuotų apie $85 uz nu
merį. Suradus daugiau darbo, spaus
dinimo kaina sumažėtų, o tinkamai 
komerciškai eksplotuojant, spaustu
vė atvestų pelno.

Turint šiuos davinius, Admin. 
Komisija yra pasiūlius Krašto Valdy
bai pravesti vaju sudaryti $8,000 - 
$10,000 fondą tolimesniam spaustu
vės praplėtimui.

A. Adomėnas, 
“M.P.” Admin. Kom. Pirmininkas.

***
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KAS YRA JAUNIMAS IR KAS NE
Kai mes kalbame apie jaunimą, 

tai ne visi vienodai tą sąvoką^ supran
tame. Vieniems jaunimas tas kas ant 
scenos šoka lenciūgėli, kas tebesėdi 
mokyklos suoluose, kas skautų skil
tyse tebemokosi patyrimo laipsnių., 
kas sporto aikštėse tebebėgioja pas
kui svedini. Kitiems jaunimas tas, 
kas ■ dar nepasiekė pensininko am
žiaus. Šita paskutinioji kategorija 
žmonių kaip tik mus ir klaidina. Daug 
užmetimu padarome jaunimui kaip tik 
taikydami tiemSjkurie jau yra pasiekę 
brandos amžių, neša pilną juridinę ir 
civilinę atsakomybę visuomenėje ir 
bendruomenėje, kurių dauguma jau 
yra peržengusi 30 metų, kurie jau se
nai yra išėję iš tėvelio ir mamytės 
globos, kurie patys jau turi šeimas, 
profesija ir pastovų užsiėmimą. Apie 
juos negalima kalbėti kaip apie jau
nimą. Dažnai mes pasigendame susi
rinkimuose. parengimuose, demonstra
cijose. spaudoje ir kitokioje tautinėje 
veikloje kaip tik tos viduriniosios 
kartos, kurios pareiga būtų vadovauti 
ir dirbti bendruomeninę darbą.

Varpo II nr. Jūratė Reisgytė atsa
kydama į anketos klausimą taip sako: 
“Jaunimas gali šokti lenciūgėli, ga
li mėtyti svedini į krepšį, gali sto
vyklauti, privalo -lankyti visus susi
rinkimus, užpildyti programą, bet va
dovauti ir sprendžiamą žodi tarti - ne”

Kodėl ne? Todėl kad ji jaunimą 
Įsivaizduoja dar nepilnai subrendusi, 
tėvų ir vyresniųjų globoje esanti. Ši
toks jos pasakymas rodos neturėtu 
niekam širdies užgauti, o tačiau Jo
nas Aistis “Draugo”kultūriniame 
priede (liepos 15 d.) rašo kad jam šir
dį užgavo. Užgavo žinoma todėl kad ir 
jis jaunimą Įsivaizduoja kitokį, jau
nimą kuris ne tik gali, bet ir privalo 
daryti sprendimą. To žinoma nieka
da neatsitiktų jei mes turėtume aiš
kesnę sąvoką jaunimo.

Pagal Joną Aisti tai nūdienis 
jaunimas nėra pakankamai jaunas, 
o senimas nėra pakankamai subrendęs.
Kaip ten bebūtu to pakeisti negalime, 
tačiau nuo mūsų, pačiu susitarimo 
priklauso ka laikome jaunimu ir ką se
nimu. Betgi nuo jaunimo iki senimo 
yra tarpas, kas ji užpildo9 Kodėl mes 
apie juos nekalbame?

Dabar kaip tik jaunimas išeina i 
gvvenimą su savo didžiaisiais pla
nais, antrojo PLJ Kongreso nutari
mais įsteigta Pasaulio Lietuviu Jau
nimo Sąjunga, kurios nariais gales 
būti nuo 1.6 - 30 m.

Vadinasi jaunimo sąvoka turėtu i 
paaiškėti visiems. Vidurinioji karta, 
kuri vra stipri ir pajėgi dirbti jos ne
reikėtų vadinti senimu. Senatve kaip 
ir jaunyste nėra nei nuopelnas nei 
yda. Senimu galėtume vadinti tik to
kia kategoriją žmonių kuri jau nepa
jėgia dirbti, kuri jau yra pasitraukusi 
is veiklos.

Turėdami aiškias sąvokas, ma- i 
žiau darysime klaidu mažiau vieni ki-i 
tus užgauliosime ir m ižiau kam šir
dis skaudės.

am.

Trys lietuviai kūrėjai savanoriai. Is kaires: V. Valaitis, S. Narušis
ir A. Klimaitis, Perth, 1967 m.

PRIIMKIME ATVYKSTANČIUS 
LIETUVIU DIENIU DALYVIUS
L. D. apgyvendinimo komisija, 

padedama eilės talkininkų, Sydnejuje 
ir apylinkėse gyvenantiems lietu
viams išdalino korteles, kurios gali 
būti nemokamai paštu grąžinamos ko
misijai. Kortelėse prašoma nurodyti 
kas ir kiek sutinka į L.D. atvykusių 
žmonių apgyvendinti. Patogumo dū
liai, korteles galima asmeniškai gra
žinti per p. P. Alekną, Lietuvių klu
bo patalpose Lidcombe, p. Vinevi- 
čių spaudos kioske prie bažnyčios ir 
visus Apgyvendinimo komisijos na
rius, kurie būna beveik visuose lietu
vių suėjimuose.^

Korteles užpildant reikia įrašyti 
sutinkančio į savo namus apsistoji
mui priimti pavardę, vardą, adresą ir 
kiek žmonių gali priimti. Eilutėje, 
kuri prasideda žodžiu “Pageidautu- 
mėm”, įrašyti ką norėtumėt priimti, 
pav. choristus, sportininkus, suva- 
žiavimo^ dalyvius ir pan., tik moterys, 
vyrus, šeimas ar iš kurio miesto at
vykstančius. Taip pat, tikrai žinant 
kad atvyksta, galima nurodyti pavar
dę ir vardą atvykstančio, dar pažy
mint iš kurio miesto.

Apgyvendinimo komisija prašc 
pranešti visų tų, kurie yra privačiai 
susitarę savo pažįstamus svečius 

priimti.Neužmirškime- , kad tokia pro
ga (kai suvažiuoja iš daugelio vietų) 
ne vienas nori sutikti savo seną pa
žįstama ir-teiraujasi Apgyv. komisi
joje, klausdami ar tas žmogus yra i 
L.D. atvykęs. Komisija mielai norėtų 
tokiais atvejais pagelbėti, todėl pra
šo nieko nelaukiant pranešti pas jus 
atvažiuojančių pavardes.

Apgyvendinimo komisija sudaro:

Gerb. Redaktoriau,
Kaip ir visur kitur Perthe veikia 

A.L.B. Apylinkė. Pirmaisiais metais 
Apylinkės veikla buvo gana gera. 
Išplatinti lietuvio pasai, atsiskaityta 
su Krašto V-ba. Užvesta alfabetine 
kartoteka ir sudaryti gyventojų są
rašai.

Apylinkės V-bai bendradarbiau
jant su Krašto Valdyba pasisekė gau
ti į Pertha lietuvį kunigą, kas anuo 
metu gana sunkiai buvo prieinama, 
įsisteigė Kat. parapija ir jos veiki
mas buvo visai geras ir pastovus.

Bendruomeninės veikla pasikeitė, 
kai atsisakyta reikalauti nario mokesčio, 
tada kiekvienas gali ateiti pabalsuo
ti, kuriam nerūpi bendruomenės reika
lai nei jos rėmimas. Laike 20 metu 

L.D. dalyvaujančių sekcijų paskirti 
asmenys p.p. R. Sadauskas, J. Bire- 
tas, V. Bitinas, Br. Genys, V. Kaspe- 
taitis, A. Kramilius, R. Skeivys, V. 
Šliteris ir G. Zigaitytė. Pirmininko 
adresas: A. Bučinskas, 63 Oxford 
St., Bankstown. N.S.W., Tel. 70 - 7542

LDRK Inform.
***

Lietuviu Dienu Dalyviu Dėmesiui
Lietuvių Dienų suvenyrinis lei

dinys yra neatskirama Lietuvių Dienų 
Dalis. Toks leidinys numatomas iš
leisti ir šioms LietuviųDienoms. Lai
ko bepaliko jau labai nedaug, o numa
tomo leidinio redaktorius dar visai ne
turi tam leidiniui reikalingos medžia
gos, nors per atskirų parengimų orga
nizatorius ir vadovus buvo prašyta 
tos medžiagos labai anksti. Todėl ir 
prašome pakartotinai, kad visi atei
nančių Lietuvių Dienų programos da
lyviai - pavieniai asmenys ar grupės 
kuo skubiausiai pasiųstų: 1. savo 
būsimo pasirodymo Liet. Dienose ap
rašymą bei grupes ar pavienio asmens 
trumpą pristatymą su grupės ar as
mens nuotraukom. Jeigu dalyvauja 
grupe, tai būtinai duoti tos grupes 
asmenų saraša ir grupinėse nuotrau
kose vaizduojamu asmenų vardus ir 
pavardes;2, prisiųsti daviniu prista
tant grupe ar organizacija apie, jos 
veikla ir poreiskius.

Visa prašoma medžiaga turi pa
siekti parengimu vadovus ar busimo 
leidinio redaktorių (13 Percys' St., 
Bankstown, N.S.W. 2200) ne vėliau 
kaip spalio 15 d. Pavėlavusiems ne
garantuojama, kad jie bus reprezen
tuoti Lietuviu Dienu Leidinyje.

mes tik 3 metus esame apsimokėję 
lietuvio mokesti ir tas buvo kada i 
Pertha. per du kart buvo atvykęs' ir 
čia pabuvojęs a.a. S. Narušis. Tada 
gražiai buvo surenkamas lietuvio mo
kestis ir atsiskaitoma su Krašto Val
dyba 45% ir Pasaulio Liet. Bendr. 10%.

Pertho Lietuviu. Bendruomene 
rodė gerus norus laikytis prie kamieno 
visos Australijos Liet. Bendruomenės 
bet dabar tų statuto nuostatu ne besi
laikoma, kodėl?

A. Klimaitis, 
Krašto Tarybos Atstovas.***

Gerb. P. Redaktoriau,
“M.P.” Nr. 33 š.m., kuri išlei

do Sydnejaus Apylinkes Valdyba, o 
redagavo p. V. Kazokas, straipsnyje
- visuomeninis gyvenimas -, LVS 
“Ramovė” Syndęjaus Skyrius priskir
tas ne prie veikliųjų organizacijų, bet 
prie uždaru arba retais atvejais išei
nančiu i. viešumą. Redaktoriaus teigi
mu “Ramove” kas met rengia tik Ka
riuomenės Švente, o apie kitus paren
gimus, reikia manyti, sąmoningai nu

tyli. Jei nebūčiau “Ramovės” orga
nizacijos narys ir viso reikalo smul
kiai nežinočiau, tai gal but ir nutylė
čiau, tačiau dabar su p. V. Kazoko 
nuomone nesutinku, nes jo aprašymas 
neatatinka tikrenybei.

Kai Sydnejaus visuomene nebūtų 
suklaidinta, tai turiu pareikšti:

a) LVS “Ramove” Sydney 
Skyrius,, kas metai rengia ne tik Ka
riuomenės Švente, bet ir Dariaus . ir 
Girėno minėjimą su paskaitomis ir 
meninėmis dalimis.

b) Be to, “Ramovė” tradi
ciniai kas metai rengia ramovenų po-

MIRĖ ANTANAS SALYS

Ne tik besidomintieji kalbos 
mokslais, bet ir plačioji lietuvių vi
suomenė buvo Įsidomėjusi Antano Sa
lio vardą. Jis buvo laikomas vienas 
labiausia pasisekusių lietuvių kal
bininkų. Jo darbus aukštai vertino kal
botyros mokslininkai, o jo sprendi
mai turėjo svori.

Liepos 31’ d. Philadelphia, Pa. 
turėdamas 70 metų amžiaus Antanas 
Salys mirė. Jis buvo gimęs Reketės 
kaime, Salantų vals. Kretingos apsk.

A. Salys' studijavo kalbotyros 
njokslus Kaune, Leipzige, Hamburge. 
Žemaičių tarmių tyrinėjimai jam davė 
doktoratą. Baigęs mokslus jis profe
soriavo Kaune, Vilniuje, Tuebingene, 
o nuo 1947 metu, persikėlė moksliniam 
darbui į Ameriką ir buvo Pennsylva- 
nijos universiteto docentas, o vėliau 
ir profesorius. Jis plačiai rašė kalbo
tyros temomis ne tik lietuvių, bet ir 
kitų kalbu, leidiniuose. Tad jam mi
rus lietuvių kalbos mokslas neteko di
delės pajėgos. ***

būvį su programa ir ramovėnai daly
vauji su savo vyrų choru.

c) Pr. met. lapkričio mėn. 
20 d. “Ramovė” Sydney Skyrius pas- 
šventino savo vėliavą su kuria Ra
movėnai atstovauja visuose tautiniuo
se parengimuose - minėjimuose.

Aukščiau paminėti 3 punktai aiš
kiai rodo “Ramovės” organizacijos 
judrumą ir padarytą didele,, pažangą, 
kuri kaip pavyzdžiu gali būti taikoma 
kitoms Sydnejaus organizacijoms. Be 
to, “Ramovė” savo narių skaičiumi 
yra viena didžiausia ir stipriausia or
ganizacija Sydnejuje.

A. Laukaitis, 
Sydney.

***

STUDENTU! SKAIČIAI
S; rudenį j aukštąsias mokyklas okup. 

Lietuvoje stoja apie 11.77TT pirmakursiu 
naujojo studentu. Iki rugpjūčio l <1. visoje 
Lietuvoje buvo įteikti pareiškimai. ir jau
nuoliai jau buvo pasirinkę specialybes.

...Tiesa" (Nr. 1711 informavo, kad dau
giausia jaunuolių domėjosi ...gyvenimo pa
tikrintomis specialybėmis". kaip prekyba, 
pramonės tikiu, teise, medicinų ( vpae far
macijai. lituanistika, istorija. Tačiau ,.k<r> 
kodėl jaunimo didelio dėmesio" nesusilau
kia fizika ir matematika. Abiturientai ne
siryžta šioj- ; naujas specialvbes. ir trūks
ta kandidatu tokiose specialvbese: valdy
mo sistemų automatizacijoje. laikomoje 
matoma!ikoie ir televizijos režisūroje. Be 
to. Lietuvos jaunimas nėr mazm domis 
elektronika, laivu statyba bei remontu, ri
šamųjų medžiagų technologija. mc'lioraęi- 
i.i, durimi arba linininkystes mašinomis 
nei technologija ir kt. (ELTA'

Beteisis karalius
Pagal naująjį konstitucijos pakeitimų ka

ralius Švedijoje vyriausybės krizės atveju 
•lebeturės teisės pasirinkti kandidato į mi- 
• ėst erių s pirmininkus, neliepi rmin in ,-ąus 
valstybės tarybai, nebebus vyriausiasis 
karinių pajėgu vadas, nebeatidarmės p<n- 
lamento. nebebus neatsakingas prieš įsta- 
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AUSTRALIJA RAUKUS
Antanas Laukaitis.

OLIMPIJADA.
Šeštadieni, 26-to rugpiučio Mun- 

chene tapo oficialiai atidaryta XX-ji 
moderniųjų laikų, olimpijada. Olimpi
niame stadijone, stebint 80,000 žiūro
vu, Vokietijos prezidentas Heinemann, 
pasakydamas iškilminguosius olimpi
nius atidarymo žodžius, atidarė šia, 
didžiausią 1972-jų metų sportinę šven
tę. ,

Šioje olimpijadoje, pasipuošę 
Įvairaspalvėmis savo išeiginėmis uni
formomis, kas suteikė ypatingai gra
žų ir įspūdingą vaizdą, ypatingai kai 
ir oras pasitaikė labai gražus, daly
vavo 123-jų valstybių sportininkai, 
atstovaudami' savas valstybes 21-je 
paskiroje sporto šakoje, iš viso olim
pijadoje dalyvauja 10,000 sportininkų 
kai atidarymo parade žygiavo virš 
8,000. Olimpijados atidaryme buvo 
iš viso 24 atskiri punktai, kurių įvyk
dymas buvo pravestas minutės tikslu
mu. Daugumas skaitytojų visa tai jau 
bus matę savose televizijose, todėl 
aš ir nenoriu plačiau sustoti prie šių 
buvusiu iškilmingų ir neužmirštamų 
iškilmių, Įdomu paminėti tik patį olim
pinės ugnies Įnešimą. Šią olimpinę 
ugnį Vokietijoje nešė 300 buvusių vo
kiečių sportininkų, kurie anksčiau 
yra laimėję aukso medalius. Tai buvo 
garbingas ‘buvusių sportininkų pager
bimas. Į olimpinį stadijoną ugnies fa
kelą įbėgdamas atnešė žinomas vo
kiečiu sportininkas Gunther Zahn, kai 
olimpinę priesaiką perskaitė vokietė 
atletė Heidi Schulller.

Su oficialiu XX-sios olimpijados 
atidarymu Mūnchene pasibaigė tas 
priešolimpinis Įtempimas, karštligiš
kas šventės laukimas ir beprotiškas 
olimpinių bilietų organizavimas, ypa
tingai kai kone visi bilietai jau buyo 
daug anksčiau išparduoti ir pvz. prieš- 
olimpinės atidarymo šventės kainos 
už 100 markių biletą, siekė net iki 
400 markių ir žmonės, ypatingai tur
tingi amerikiečiai juos gaudyte gaudė. 
Aš neabejoju, kad lygiai tas pats bus 
ir su paskirų sporto šakų bilietais, 
nes pvz. krepšinio salė tetiri vos 
6000 sėdimų vietų, kai pareikalavi
mas bilietų yra labai didelis. Lygiai 
tas pats yra ir su tinklinio sale, nes 
tinklinis Vokietijoje yra gana smar
kiai išpopuliarėjęs ir vokiečiai, ypa
tingai Rytų Vokietijos, tikisi tinkli
nyje labai gerai pasirodyti.

Visa sportinė programa šioje olim
pijadoje buvo labai atidžiai išrinkta 
ir sudaryta. Pirmosios septynios die
nos yra daugiau skirtos plaukimui ir 
gimnastikai, neskaitant komandinių 
žaidimų, kai antroji olimpijados dalis 
yra daugiau skirta visai lengvajai at
letikai. Nuo paskutiniosios olimpija
dos Meksikoje, į olimpinę programą 
buvo Įtraukta dar trys naujos sporto 
šakos, būtent dziudo, kas iki šiol te
buvo tik Tokijo olimpijadoje, šaudy
mas iš lanko, paskutinį kartą vykdy
tas prieš 50-tį metų Antwerpene ir sa
lės rankinis, paskutinį kartą vykdytas 
Berlyne 1936 metais.

Labai įdomus yra visiškai naujai 
padarytas regatų ir laivelių irklavimo 
vandens baseinas Feldmoching, ku
ris yra visiškai netoli mano gyvenamo
sios vietos ir kuri dar prieš pat var
žybas nuosekliai apžiūrėjau. Tai yra 
2250 metrų ilgio, 140 metrų pločio ir 
turintis 31/2 metro gylio vandens ba
seinas, padarytas buvusiose pelenė
se netoli Dachau miestelio, kur buvo 
pirmasis ir žinomiausias koncentraci
jos lageris. Šis visas kompleksas su 
puikiomis originaliomis tribūnomis, 
gražiomis pievutėmis ir tūkstančiais 
naujų medžių yra nepaprastai puikiai 
ir gražiai suprojektuota.

Be visų kitų puikių ir įdomių olim 
pinių Įrengimų, pats nuostabiausias 
yra pagrindinis olimpinis stadijonas, 
kuriame atidarymo metu buvo 47.000 
sėdinčiųjų ir 33,000 stovinčiųjų. Kaip 
tik pasitaikius , labai gražiai saulėtai 
dienai, 43,000 žiūrovų buvo apsaugo
ti nuo karštų saulės spindulių, kai 
lietaus atžvilgiu,^ nuo sušlapimo. Ka
bantis persišviečias žalsvos spalvos 
plastikinis stogas yra kažkas nepa
prasto ir sunku būtų jį pavaizduoti jo 
pačio nemačius iš arti. Olimpinė aikš
tė irgi atrodo labai gražiai ir žaliai , nes 
po ją yra išvedžioti šilto vandens 
vamzdžiai, visas 24 valandas vilgin- 
dami žole šiltu vandeniu. Vakare sta
dijonas yra apšviečiamas specialio

mis didžiulėmis 550 lempomis, kas 
visam stadijonui duoda dienos švie
sos atspalvį. Pačiame stadijone dar 
yra 12.000 sale gimanstikai ir ranki
niu! ir 7.500 vietų plaukimo baseinas. 
Visas šias sales taip pat dengia per
šviečiamas stogas, kuri visame stadi
jone laiko 123 fundamentaliniai stul
pai, 12 milžiniškų kolonų, 270 mylių 
plieninių storų vielų, 137.000 specia
liu segtukų, kas laiko specialų 90.000 
kvadratinių jardą stiklinio akrylono 
stogą. Tai yra pats didžiausias sto
gas pasaulyje.

Visas miestas yra tiesiog pasi
ruošęs priimti užsieniečius svečius 
ir aš manau, kad šiandien Mūnchene 
yra daug geriau būti užsieniečiu, nors 
truputį kalbančiu vokiškai, negu pa
čiu vokiečiu, nes vokiečiams yra pre
zidento Gustaf Heinemann prašytinai 
įsakyta kaip tik galima daugiau vi
siems užsieniečiams svečiams. Nenuos
tabu todėl, kad vakar viena gana se- 
nyva moteris uždususi atbėgo pas ma
ne mieste ir atsiprašinėdama teisi
nosi davusi man tik truputį klaidingas 
direktyvas kaip surasti olimpinį spau
dos miestą. ***

LIETUVIAI OLIMPIJADOJE.
Stebint olimpinį atidarymo para

dą, labai malonu ir miela buvo maty
ti ir gana nemaža skaičių lietuvių, tik 
gaila jie nereprezentavo mūsų krašto 
ir valstybės, bet ėjo paskui kitų vals
tybių vėliavas. As manau, kad Lietu
va, palyginus su kitomis, ypatingai 
mažųjų Afrikos ar Azijos valstybių 
tautybėmis, butų labai pajėgi eilėje 
sporto šakų, kas leistų musu mažąją 
Baltijos krantų valstybę tinkamai ’ir 
gražiai iškelti pasaulinėje sportinin
kų šeimoje.

Didžiausias lietuvių skaičius rep
rezentuoja Sov. Sąjungą, iš viso ten 
yra mūsų astuoni sportininkai:

M. PAULAUSKAS - dalyvauja 
šiais metais jau antroje savo olimpi

jadoje. Yra Sov. S-gos geriausias žai
dėjas, kaip man išsireiškė (neoficia-, 
liai) vienas aukštas rusų krepšinio 
pareigūnas ir šioje olimpijadoje, kaip 
ir eilę metų paskutiniuoju laiku jis 
yra olimpinis krepšinio komandos ka
pitonas. Tai labai malonus 6 pėdų 5 
colių aukščio vyras, su^ kuriuo jau 
teko praleisti gana nemažai, laiko (a- 
pie tai parašysiu atskirai) ir dar teks 
su juo nemažai pasimatyti. Jis yra 
Kaimo Kultūros Instituto dėstytojas 
ir prieš dvejus metus gavo auksčiau- 
sį “Nusipelniusio Sporto Meistro” ti
tulą, kuriu. Sov. S-je iš viso yra tik 
600:

K. SAPKA- vienas iš iškiliausiu 
ne tik Europos, bet ir pasaulio šoki
kų į aukštį. Jo paskutinis atsiektas 
šokimo rezultatas yra 7 pėdos 41/2 
colio, kas yra vienas iš sėkmingiau
siu šiuo metu pasaulyje. T) vi savai
tės prieš olimpijados pradžią jis buvo 
dalyvavęs specialiose atletikos pre
liminarinėse varžybose Mūnchene, po 
ko vokiečių spauda jį laiko aukso 
medalio favoritu. '

R. PLUNGĖ - Lietuvos ir Sov. 
S-gos rutulio stūmimo cempijonas, 
turįs ir nemažai vilčių i. laimėjimo me
dalius.

N. SABAITĖ - yra 800 metrų 
bėgike, paskutiniu laiku parodžiusi 
labai gerus rezultatus.

R. BITĖ - atstovaus Sov. S-gą 
3000 metrų bėgime su kliūtimis.

N. BARANOVAS - dalyvaus pa
čiame sunkiausiame bėgime - marato
ne ir savo varžovais turės labai stip
riu priešininku. ,

B. UŽKURAITYTE - vienintelė 
musu, tautiete, dalyvaujanti labai sun
kiamų 200 metrų ir 400 metrų komplek- 
ciniame laisvo stiliaus plaukime. Sa
vo priešininkėms ji turės labaistiprias 
slais metais australes, amerikietes ir 
Rytu, Vokietijos plaukikes, kas parei
kalaus iš jos ne tik daug laimės, bet 
ir labai gero pasiruošimo, atsiekti ge
resnių laimėjimo rezultatų.

V. ČESIŪNAS - šiais metais vie
nintelis lietuvis irkluotojas. Jeigu 
ankstyvesnėse olimpijadose ir tarp
tautinėse varžybose būdavo bent keli 
individualinių ir komandinių varžybų 
dalyviai, tai šiais metais laimė ati
teko tik vienam.

Iš kitu kraštų lietuviai, kurių ži
nomas, gali būti dar daugiau, mano

SPAUDOS BALIAUS VAIZDAI: viršuje - Paulius Rūtenis dainuoja solio bernu 
želi nesvaliok”. 2. Malonus susitikimas - ALB Krašto Valdybos p-kas p. V 
Neverauskas kalbasi su p. V. Aru. 3. p. A. Reisgysbaliaus “erbiteralegancioruni 
kalba nuo scenos į gausius baliaus dalyvius. 4. Baliaus šeimininkės - p. Karpa 
vičienė, S. Mauragienė, Daukienė, Kapočienė, Donelienė. 5. p.p. Žukai iš New- 
castelio orchidėjų valso čempijonai.

Šių metų Spaudos Balius Sydnejuje praėjo su dideliu pasisekimu. Reikia 
džiaugtis kad šis tradicinis balius kas karta darosi spalvingesnis, kas karta
puošnesnis.

Paulius Rūte
nis prisitaikęs prie publikos nuotai
kos užtraukė solio “Bernužėli nesva
liok” ir vengriška romansą‘Gardašą’ . 
Jo dainos žavėjo publiką ir jis turėjo, 
aplodismentams nesibaigiant, antru 
kartu padainuoti.

Orchidėjų valsą šoko virš šimtas 
porų. Teisėjavo p. V. Kabailienė, p. 
M. Reisgienė ir p. Marina Cox. Iš to
kios daugybės sunku buvo atrinkti 
geriausiai šokančius valsą. Iš didžio
sios šokančių grupės teisėjai atrin
ko 10 porų ir leido joms rungtyniauti. 
Pagaliau teisėjai surado savo, svarią 
nuomonę ir ja paskelbė: ponai Žukai 
iš Newcastelio paskelbti orchidėjų 
valso čempijonais. Garbė jiems ir 
šampano butelis.

Daugelis žiūrėjo į gražius meninin
kų kūrinius įstatytus loterijai, kai 
kurie svečiai pirko po šimtą bilietų, 
pilną knygelę/ Žinoma, tai darė del 
dviejų motyvu; norėdami įsigyti ža
vingą paveikslą ir paremti “Musų 
Pastogę”. Redakcija buvo gavusi iš 
Melbourne p. Ig. Aleknos ir iš Ade
laidės p. L. Žygo pinigu skirtų lote

žiniomis yra šie;
E. PALUBINSKAS - Australijos 

lietuvis, krepšininkas 6 pėdų 1 colio 
aukščio. Du paskutiniuosius savo me
tus žaidęs Amerikoje, kur jis lanko 
koledžą ir turi krepšinio stipendiją. 
Už savo iškilų ir gerą žaidimą ir ypa
tingai labai gerą mėtymą, jis buvo 
Amerikoje jau du metus išrenkamas į 
savo koledžių distrikto rinktines ir 
geriausių Amerikos koledžių metinį 
sąrašą. Australijos komandoje, kur. 
šiais metais vidutinis žaidėjų ūgis 
6 pėdos 6 coliai jis yra pirmojo pen
keto žaidėjas ir draugiškose prieš- 
olimpines rungtynėse Australijos 
rinktinė yra laimėjusi prieš Italiją, 
Ęenegaliją ir Jugoslavija, vienu tašku. 
Žinoma, pirmenybėse gali būti ir ki
taip, tačiau labai malonu, kad po 
1956-jų metų olimpijados, kur Austra

Ansamblio choristui VYTAUTUI ASEVIČIUI - ARUI jo brangiam 
tėveliui mirus reiškiame gilią užuojautą.

Sydney Liet. Meno Ansamblio dirigentė Marija Umbražiūnieneir
Ansambliečiai.

rijos bilietams. Svečias iš Adelaidės 
p. V. Baltutis buvo paprašytas jiems 
tuos bilietus nupirkti, jis pats- ir bi
lietus traukė ant scenos, deja mūsų 
prieteliai iš toli šį kartą nebuvo lai
mingi.^

iš visų laimingiausias buvo Dr. 
V. Donėla jis ištraukė pirmą premiją 
ir pasirinko dail L. Urbono paveiks
lą, antra T. Vingilienė ir ji pasirinko 
p. J. Janavičienės keramikos kūrinį 
lempą. Kaip tik šiuo metu abu meninin
kai turi savo darbų parodas Sydnejuje.

Trečią premiją laimėjo N. Liuti- 
kaitė ir pasirinko dail V. Rato paveiks
lą. Kitas premijas taip pat seke pagal 
pasirinkimą , deja,nebegalime surasti 
laimingųjų pavardžių.

Baliuje buvo svečių kone iš vi
sos Australijos tik Pertho ir Canberros 
nepastebėjome, bet ypač' didelė grupė 
tautiečių dalyvavo is' Wollongongo.

Kaip matome Sydnejuje Spaudos 
Balius praėjo puikiai to paties linki
me ir Melbourno Spaudos Baliui, ku
ris įvyks š.m. spalio 7 d. šeštadienį. 
Besilinksmindami paremkime spaudą.

***

lijos rinktinę reprezentavo A. Ignata
vičius ir S. Dargis, mes ir vėl šiais 
metais turime lietuvį žaidėją.

A. VAITIEKAITIS - reprezentuo
ja jau antroje olimpijadoje Lenkijos 
plaukimo rinktinę ir yra Lenkijos čem- 
pijonas.

A. OLEKNAVICIUS - dviračių 
varžybose reprezentuoja Vak. Vokieti
jos rinktinę.

Aš manau neapsiriksiu palinkė
damas mūsų visų Vak. Pasaulio lie
tuvių sportininkų vardu geriausios 
sėkmės visiems olimpijados daly
viams lietuviams nors ir reprezentuo
jantiems kitus kraštus. Tikėkimės, 
kad jie atsieks labai gerų ir vaisin
gu, pasekmių.

***
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GEROS IR BLOGOS 
PRANAŠYSTĖS.

Aleksandras Kelmietis
Šiandieną daug kas pranašauja 

Komunizmui trumpą gyvenimą, ypač 
Sovietų imperijai, kuri pagrista 
moderniška vergija, naujos rūšies 
imperializmu. Esame Įsitikinę kad 
šių laikų žmogus be laisvės ne
gali ilgai gyventi, žmogaus sieki
mas laisves sunaikins ir visas 
prievartas kartu ir totalitarinius 
rėžimus. Tikime i demokratiją ir 
laisvę ir kitaip neįsivaizduojame 
ateities ir pažangos. Tai be abejo 
geros pranašystės, ar jos išsipildys 
tai tik ateitis parodys.

Bet yra ir blogu, pranašysčių. 
Yra nemaža giliai mąstančių žmo
nių, kurie Vakaru demokratijose ma
to daug blogybių, moralini, supuvi
mą, socialini, neteisingumą ir lais
vės piktnaudo jimą. Y pa c" turime ne
maža blogų pranašyčių dėl JAV, ku
rias jau dabar prilygina prie pasku
tiniųjų Romos Imperijos žlugimo 
dienų. Apie tai kalbėjo ir pats JAV 
prezidentas R. Nixonas.

Iki šiol didelė moralinė jėga 
ir atspara buvo religija ir įvairios 
bažnyčios, kurios savo narius pri
laikė ir stiprino. Paskutiniu laiku 
ir tos tvirtovės ėmė griūti.

Italų teologas kun. Battista. 
Mandin Vatikano savaitraštyje 
“L’Osservatore della Domenica” 
rašo kad JAV yra painiava, jei ne
pasikeis į geresnę pusę, tai kata
likų bendrija galinti per 20 metų 
žlugti. Katalikiškasis Amerikos 
pastatas skyla nuo apačios iki vir
šaus tarsi per žemės drebėjimą. Vi
sur jaučiamas skilimas, pradedant 
dvasiškiais ir baigiant pasauliš- 
kiais. Ypatingai prie to chaoso po 
II Vatikano santarybos prisidėję 
žurnalistai ir teologai. Jo manymu 
padėtį gali išgelbėti “tylinčioji 
dauguma”, likdama ištikima pa
grindiniam krikščioniškajam įsi
pareigojimui.

Šias liūdnas mintis patvirtina 
ir šalti statistikos skaičiai ku
riais čia pailiustruosiu katalikų 
padėtį JAV.

★ 1972 m, JAV katalikų sta
tistika, sudaryta “P. J. Kenedy 
and Sons” firmos, rodo, kad 
nuo 1971 m. katalikų padaugė
jo 176,261. Šiuo metu JAV-se 
yra -48,390,900 katalikų, kurie 
sudaro 23.3% visų JAV gyven
tojų. Tačiau JAV gyventojų 
skaičius per tuos pačius metus 
daugiau paaugo, nes pernai ka
talikai sudarė 23.5% visų Ame
rikos gyventojų. Kiti statistiniai 
duomenys yra nelabai malonūs.

Praeitais metais buvo 58,161 ku
nigas, o šiemet — 57,421. Per
nai buvo 25,710 klierikų, o šiais 
metais —22,963. 1971 m. buvo 
153,645 seselės, o 1972 m. — 
146,914. 1971 m. buvo 10,156 
broliukai, o 1972 m. — 0,740. 
Katalikiškų pradžios mokyklų 
1971 m. buvo 9,606, o 1972 m.
— 9,206, gimnazijų 1971 m. — 
1,954, o 1972 — 1,815, ligoni
nių 1971 m. buvo 737, o šiais 
metais —-718. Praeitais metais 
veikė 134 kat. sanatorijos, o 
šiais metais — 118. Tik senelių 
prieglaudų skaičius padidėjo: 
1971 m. buvo 420, o šiemet — 
432. Krikštai mažėja: 1962 m. 
buvo pakrikštyta 1,352,371; 
1964 m. — 1,322,515; 1966 m. 
1,274,938; 1968 m. — 1,139,248; 
1970 m. — 1,086,858; 1971 m.
— 1,088,463 ir 1972 m.—1,054, 
933. Katalikiškų santuokų skaL 
čius per paskutinį dešimtmeti 
palaipsniui didėjo: 1962 m. su
situokė 312,811 porų, o 1971 m.
— 426,309. Tik šiais metais san
tuokų truputi mažiau—416,924.

Socialinis gyvenimas yra la
bai Įvairus ir komplikuotas, taip 
kad ir statistika nėra tikras ir ga
lutinis žodis. Jau Bismarkas yra 
pasakęs, jei nori ka suklaidinti 
naudokis statistika. Tačiau kaip 
ten bebūtų ji vistik parodo i kurią 
pusę linkstama, kur einama/ Todėl 
ir su statistikos duomenimis turi
me skaitytis.

Iš to galime padaryti viena 
išvada kad ir blogi ir geri pranašai 
turi pagrindo kalbėti ir spėlioti, 
kad kova su blogu eina nevien tik 
politiniais, ekonominiais, militari- 
niais keliais, bet dar gal labiau 
ideologiniais, moraliniais gink
lais. Tikslas sunaikinti savo priešą 
dvasioje, kad jis pats žlugtų. Šis' 
paskutinis karo ginklas reikia ma
nyti bus lemiamas. Priešas „turi 
žlugti pats savo menkystėje. Žiū
rėkime kad būtume stiprūs patys 
savo dvasioje jei norime laimėti 
kova.

***

Mielam prieteliui VYTAUTUI ASEVICIUI- ARUI jo tėveliui 
mirus kartu liūdime

V. ir K. Bitinai 
I. ir V. Daudarai 
J. Giliauskas.

LIETUVOJE
Lietuvoje gaminamų, filmų nesėk

mę toliau" ryškina Vilniaus spaudoje 
kilę ginčai dėl filmų scenarijų. Esama 
nuomonių (klaidingų), kad filmų sce
narijai, tai literatūros kūriniai.' Tas 
nesėkmes iškėlė Romas Gudaitis 
“Lit. ir Meno” savaitraštyje. Jis 
nusiskundė, kad lietuviškame kine 
“šiuo metu pernelyg maža žmonių, 
kurie scenarijų rašymą laikytų savo 
profesiją ar pašaukimu. Nei vienas 
pastarųjų metu lietuviškas meninis 
filmas nebuvo sukurtas pagal pilna
vertį literatūrinį scenarijų”. Reikia, 
esą, puoselėti originaliąją kino dra
maturgiją, priešingu atveju kino ek
ranuose vietoje tikrų filmų teks ste
bėti ...nufilmuotą lietuvišką litera
tūrą. Trūksta tinkamu scenaristų ir 
todėl lietuviški filmai vis nesugeba 
išbristi iš nesėkmių...

***
Lietuvos foto menininkų darbai, 

palyginti, dažnai teigiamai įvertinami 
užsienio kraštuose. Vasario mėn. tarp
tautinėje foto parodoje Jugoslavijoje, 
Skoplje mieste, lietuviai buvo laimė
ję taurę už geriausią darbų kolekciją, 
o kitame mieste, Maglaj, aukso meda
liu buvo įvertintas A. Sutkaus nuo
traukų rinkinys. Lietuvių fot-menininkų 
darbai vasario mėn. buvo eksponuoti 
Leningrade, o kovo mėn. jie rodyti 
tolimame Novosibirske. Be to, Lietu
vos fotografijos parodos šiais metais 
vyko Tbilisi, Riazanėje, Voroneže, 
Odesoje.

Lietuviai nepatenkinti per mažu 
valdžios dėmesiu, nes jaunimas aukš
tosiose mokyklose neturi galimybių 
studijuoti foto meno teorijos ir istori
jos, be to, dar trūksta ir kvalifikuotu 
meno kritikų.

***
Vilniuj ir Kaune veikia du vienin-' 

tėliai Lietuvoje antikvariatai. Abu 
dirba sunkiose sąlygose ir toli atsi
lieka nuo antikvariatų Latvijoje ir 
Estijoje. Tokios Įstaigos Vilniuje ve
dėjas Eugenijus Dambrauskas “Lit. 
ir Meno” savaitraštyje aiškino, kad 
dažni svečiai antikvariate, tai moks
lininkai, menininkai - ir šiaip literatū-

Skulptorius Jim Rowe ir dail Vik 
toras Simankevičius nesenai Melbourne 
Įvykusios judviejų, parodos atidarymo 
metu.

tos mėgėjai. Užsuka pasidairyti ir 
turistai.

Esą, greičiausia išperka, populiau- 
sia literatūra, tai - klasikų rinktiniai 
raštai, meno leidiniai. Žmonės labai 
domisi Lietuvos 'istorija, kraštotyra, 
etnografija. Neužsigula nuotykių kny
gos, vadinami “detektyvai”. Tų kny
gynų, superkančių knygas, darbuoto
jai anksčiau nemaža metų yra dirbę 
leidyklose, bibliotekose.* Klijentai, 
bendrai, darą nebloga įspūdį - tai, 
pagal Dambrauską, įdomus, kultūringi 
ir išsilavinę žmonės.

***
Jaunimas tebekelia komunistų 

rūpestį. Vis svarstoma, kaip tą jauni
mą išauklėti komunistinėje dvasioje 
ir pripažįstama, kad tai nelengva. Da
nutė Sarkanienė “Tiesoje” kreipė 
dėmesį į Vilniaus jaunuolius, mados 
besivaikančius. Ji pasakojo apie du 
jaunuolius Vilniaus Lenino prospekte: 
“du jaunuoliai purvinais džinsais, 
palaidais marškiniais, nesiprausę 
pasuka Į Liudo Giros gatvę. Kaip ir 
vakar, užvakar ... Žinau, eina jie į 
“Žuvėdra”, kur ištisą dieną knaosos 
prie kavos puodelio, knapsos ir tylės” 
Kitoje vietoje autorė pripažino: “Ne
norėčiau apibendrinti: ir ilgaplaukių, 
netvarkingų tarpe yra geru, protingų”.

***

Mažuma tampa bejėgė, jeigu ji 
prisitaiko prie daugumos.

Henry David Thoreau.
***

VIENAS TEISYBĖS ŽODIS 
ATSVERS PASAULI 

Vertė E. Jonaitienė

Slapta Vakarus pasiekusi A. Sol- 
ženicino .......................
Nobelio 
mėns.

kalba paruosta neįvvkusioms 
premijos atsiėmimo iškil- 

(vertimas trumpintas. E.J.)
tąsa

2.. MENO GALIA
gali suderinti pasaulį dras- 
skirtingumųs ir kaip? Kas

Kas 
kančius _____ _______ __ ,. ___
žmonijai sukurs vieną vertinimo sis
temą, galiojančią geriems ir blogiems 
pasireiškimams, šiandien pakenčia
miems ir nepakenčiamiems dalykams? 
Kas išaiškins žmonijai skirtumą tarp 
to, kas aplamai visur nepakęstina ir 
kas teliečia asmeniškai save patį? 
Kas nukreips bendrą, pyktį prieš pa
čius blogiausius dalykus ir tada kai 
jie tolimi? Kam pavyks prie siauros, 
prietarų ir prielaidų pilnos žmogiškos 
būtybės priartini tolimą kitų sielvar
tą bei džiaugsmą, jai įdiegti supra
timą ir išgyvenimą to, ko" ji niekad ne
patyrė? Propaganda, prievarta, moks
liniai įrodymai nieko nepasiekia. O ir 
mūsų pasaulyje yra priemonė regimai 
nenugalimą nugalėti. Ta priemonė - 
menas. Ta priemonė - literatūra.

Menas, literatūra gali įvykdyti 
stebuklą ir nugalėti žmogaus įgimtą 
silpnybę mokytis tik iš asmeniškos 
patirties. Menas iš vieno žmogaus 
trumpalaiko gyvenimo i_ kitą, perduoda 
visą krūvą nepažįstamos gyvenimo pa
tirties su visu jos svoriu, spalvomis, 
pilna esminių gyvybės sulčių. Jis at
kuria mūsų nepažintą patirtį ir leidžia 
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žmonių kartos pasensta ir numiršta 
niekad apie save nepapasakojusios 
nei savo amžininkams, nei ainiams. 
Kuomet tokie žmonės kaip Achmatova 
ir Zamjatinas - visą amžių gyvi pa
laidoti - yra pasmerkti iki mirties 
kurti tik visiškoj tyloj, niekad neiš- 
girdę savo rašyto žodžio aido, tai jų 
likimas yra ne vien asmeniška trage
dija, bet visos tautos sielvartas ir 
gedulas, pavojus visai t autai v

Mūsų dvidešimtasis amžius, pa
sirodė žiauresnis už praeitus amžius. 
Jis draskomas pačių primityviausių 

’ > žmogaus emocijų: gobšume, 
pavydo, nesivaldymo, neapykantos, 
viens kitų nepasitikėjimo, nors dabar 
tos emocijos pridengtos padoriai skam
bančiais vardais: klasių kova, rasi
nių konfliktu, darbo masių pastango
mis, darbininkų sąjungų ginčais. 
Šimtmečių patirties vis mažiau ir ma
žiau bevaržoųias smurtas kaip įžūlūs 
nugalėtojas žengia per visą pasauli, 
nesirūpindamas, kad jo beprąsmingumas 
ir' daroma žala buvo daug kartų isto
rijos išaiškinti ir įrodyti. Dar svar
biau: triumfuoja ne tik brutali jėga, 
bet ir jos nieko nebojantis, pasidi
džiavimo pilnas pateisinimas.

Pasaulis užlietas įžūlaus įsiti
kinimo, kad jėga viską gali, o teisin
gumas nieko. Dostojevskio velniai, 
kuriuos laikome pereito šimtmečio 
provinciškos nakties košmaru, šliau
žioja visur pasaulyje, visų mūsų aki
vaizdoje, pasiekdami net ir tokius 
kraštus, kuriuose jie regėjosi neįma
nomi, ir savo įkaitą grobimais, plė
šimais. lėktuvų vogimais, vaikų 
žudymais, sprogdinimais ir padegimais 
skelbte skelbia savo pasiryžimą su
griauti* ir sunaikinti civilizaciją. Ir 
tai tikrai jiems gali pasisekti.

ją mums p*asisavinti tarsi savo pačių 
išgyventą.

Ir dar daugiau: kraštai ir net 
žemynai kartoja vieni kitų klaidas net 
ir po šimtmečius siekiančio laiko 
tarpo. Vienintelis būdas pasimokyti 
iš mūsų pačių niekad neišgyventų įvy
kių yra per meną, per literatūrą. Lite- urvinio 
ratūroje glūdi ypatingą savybė: ne
žiūrint kalbos, papročių, socialinės 
struktūros skirtumų ji gali visos tau
tos patyrimą perduoti kitai tautai. 
Nepatyrusiai * tautai ji gali perduoti 
patyrimą žiaurių bandymu, kurie virtę 
perspėjimu gali sulaikyti visą tautą 
nuo nereikalingo, klaidingp, netgi pra
žūtį nešančio žingsnio. Šitaip litera
tūra gali padėti žmonijai išvengti is
torijos klystkelių.

Ir dar viena kriptimi literatūra 
perduoda kondensuotą, nenuneigiamą 
patirtį: iš vienos kartos kitai.

Šitaip literatūra tampa gyvąja tau
tos atmintimi. Šitaip ji savyje išsau
goja ir kursto tautos praeities židinį 
jį apsaugodama nuo iškraipymo ir* 
šmeižtų Drauge su kalba literatūra 
išsaugoja tautos sielą.

Bet vargas tai tautai, kurios li
teratūra yra valdžios stabdoma. Toks 
stabdymas yra ne tik nusikaltimas 
“Žodžio laisvei”, bet užgniaužimas 
tautos širdies, sunaikinimas jos at
minties. Tauta nustoja sąmonės, dva
sinės vienybės ir jos nariai net ir 
viena kalba kalbėdami staiga pradeda 
nebesuprasti vienas kito. Tylinčios

Jaunimas amžiuje, kuriame jis 
neturi kitokios patirties, kaip lytinę, 
dar nepraėję asmeniško kentėjimo ir 
tiesioginio supratimo mėtų džiaugs
mingai kartoja mūsų nusigyvenusios 
devyniolikto amžiaus Rusijos klaidas, 
manydami kad tai jų vienų naujas iš
radimas. Raudonųjų Kinijos pionierių 
neseniai parodytą pasibaisėtino nusi- 
gyvenimo laipsnį jie iškelia kaip džiu
ginantį pavyzdį? Daugelis tų, kurie 
daugiau išgyveno ir daugiau supranta 
ir kurie galėtų jaunųjų nežinojimui 
pasipriešinti, ne tik nesipriešina, 
bet dar pataikauja, kad tik kartais ne
pasirodytų “atsilikusiais”, “konser
vatyviais”. Tai irgi devyniolikto am
žiaus Rusijos reiškinys, kuri Dosto
jevskis vadino “vergavimu progresy
vumo manijai”.

Miuncheno dvasia nepražuvo pra
eityje, nebuvo vien trumpas, praeinąš 
ir nebepasikartosiąs epizodas. Drįstų 
netgi tvirtinti, kad Miuncheno dvasia 
dominuoja dvidešimtą amžių. Bailus 
civilizuotas pasaulis staiga atgimusio 
akiplėšiško barbariškumo smūgiams 
nemoka kitaip pasipriešinti, kaip šyp
senomis ir nuolaidomis. Miuncheno 
dyasia yra sėkmingų žmonių valios 
vėžys, dvasios liga tų, kurie pasida
vė troškimui turto, kad ir už aukščiau
sią savo žmogiškumo kainą, kuriems 
medžiaginis gerbūvis atrodo pagrindi
niu žemiškos egzistencijos tįkslu. 
Prieš ketvirtį šimtmečio gimė žmoni
jos viltimis apvainikuota Tautų Są
junga. Deja, mūsų nemoraliame pasau
lyje ir toji organizacija pasidarė ne
morali. Ji dabar nebe tautų, o tik kraš
tų vyriausybių sąjunga ir* joje visos 
vyriausybės lygiateisės: tos, kurios 
yra laisvai išrinktos ir tos, kurios 
buvo prievarta sukurtos, ir tos, kurios 
valdžia pasigrobė ginklų pagalba.
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VYRESNIOSIOS SKAUTES 
SYDNEJUJE

Prieš keletą metų Sydnejaus 
Vyr. Skaučių “Šatrijos Raganos” bū
relis buvo tik maža grupė vyr. skau
čių iš ankstyvesnių laikų. Bet dabar, į 
vienetą įsijungus visai eilei naujų 
mergaičių, pasikeitė visas būrelis: 
iš 22 narių, 10 yra vyr. skautes kan
didates; iš jų 5 tik pradėjusios skau- 
tauti. Būrelio vadove, v.s.v.si. Julija 
Bogušaite, stengiasi taip parinkti su
eigų pašnekėsiu temas, kad jos būtų 
įdomios vyresnėms sesems ir naudin
gos kandidatėms.

Tai nelengvas uždavinys. Būrelio 
sueigos, kuriose metai iš metų ruo
šiamasi patyrimo laipsniams ir įžo
džiui, darosi nuobodžios. Tad šatri- 
jietės susirado naują būdą sueigų pra- 
vedimui. Mes visos galim mokintis ką 
nors naujo: iš tikro, kiek mes žinom 
apie Lietuvą? Tos, kurios jau skau- 
tauja ilgesnį laiką, daug žino apie 
skautiškus reikalus, bet silpnai pa
žįsta Lietuvos istoriją, jos literatūrą, 
o ypač tautosaką. Visos musų būrelio 
kandidates ir daugumas vyr. skaučių 
gimė Australijoj. Joms skautavimo te
orija yra labai svarbi, bet dar svar
biau - lituanistika, nes jos stengiasi 
laikytis lietuvišku, papročių ir ne
pamiršti lietuvių kalbos.

Šiemet, per vyr. skaučių sueigas 
sesės stengiasi daugiau sužinoti apie 
Lietuvą. Pašnekesiams pagrindas dau
giausiai imamas iš būrelio parengto 
vyr. skaučių kandidačių konspekto. 
Šiai programos daliai pėr egzaminus 
kandidatės visada yra silpniausiai 
pasiruošę., -ir nors seses stengiasi 
įsigyti žinių iš k nygų, tai nėra lengva 
ir greit pasimiršta.

Taigi, mes, sydnejiškės, radom 
kitą būda. Viena ar dvi vyr. skautes 
paruošia pašnekėsiu reikalingą temą, 
kurio visas būrelis atydžiai išklauso, 
o paskui diskutuoja, Jau daug sričių 
šitaip išnagrinejom Lietuvos skau
tavimo istoriją, (apie kurią mums pa
sakojo tuntininkas, ps. B^ Barkus), 
Lietuvos geografija (v.s.sl. D. Ado- 

menaite) nepriklausomos Lietuvos 
politini sutvarkymą, dabartines sąly
gas Lietuvoje ir kt. Viena sueigą 
skyrem Australijoj gyvenančiu lietuviu 
poetų nagrinėjimui.

Būrelio sueigos yra tikrai sėk
mingos, nes visos skautės gali kuo 
nors prisidėti prie diskusijų. Pav., 
ųesės s. E. Laurinaitienė ir ps. L. 
Žalienė mums paaiškino kaip Lietuva 
buvo administruojama, kai jos gyveno 
nepriklausomybės laikais. Kitos se
sės galėjo pridėti tėvų atsiminimus ir 
Lietuvoej apsilankiusių pasakojimus.

Toks “mokymasis” niekad nepa
bosta, nes visos gali aktyviai daly
vauti. O kai pavargstam - dainuojame 
sueigose išmoktas dainas. Sueigas 
baigiam - kavute.

“Šatrijos Raganos” būrelis yra 
stiprus skaučių vienetas. Jo sueigo
se skautės ne tik drauge praleidžia 
malonias sekmadienių- popietes, bet 
ir daug išmoksta apie Lietuvą ir lie
tuvius. v.s.sl. Egle Zižytė,

***
Vyr. Skaučių “Šatrijos Raganos” 

būrelio sueigos įvyko liepos 23 d., 
Epping’e, rugpiūčio 27 d. - Ashefield’e 
ir rugsėjo 25 d. - Bankstown’e.

SKAUTAI MINĖJO TAUTOS ŠVENTĘ
Saulėta rugsėjo 10 d. rytą, drau

ge su kitom lietuvių organizacijom, į 
Lidcombės Sv. Jochimo bažnčyia su
skrido virš 60 “Aušros” tunto skau
tu - čių, vadovaujami. tuntininko, ps. 
B. Barkaus, paminėti Tautos Šventę. 
Jų tarpe matėsi ir dalis rajono vadi- 
jos narių.

Po pamaldų, buv. Liet. Klubo pa
talpose, įvyko tunto sueiga, kurios 
metu jaun. skautės įžodį davė: V. Bra
ze lyt.e, J. Bučinskaitė, B. Hornaitė ir 
R. Sutaitė; jaun. skauto - D. Hornas, 
A. Šutas, A. Vingilis ir R. Vingilis.

Tuntininko įsakymu į vyr. laips
nius pakelti šie broliai - sesės: vyr. 
skiltininko - kės - v.s.sl. J. Bogušai- 

tė, V.s.sl. E.Zižytė, s.v.sl. R. Buke- 
vičius ir s.v.sl. R. Milašas; į skil
tininko - kės - v.s. pi. E. Kiverytė. 
s.v.sl. R. Badauskas, ir pi. E. Karpa
vičius; į paskiltininko - kės - s.v. V. 
Šliteris, s.v. A. Zduoba, L. Adomė
nas, R. Kabaila, R. Antanaitis, V. 
Maksvytyte, L. Karpavičiūte, V. Vi- 
liunaite, G. Viliunaite, V. Motuzas ir 
A. Stašionis. Kai kurios seses perėjo 
i aukstesnius patyrimo laipsnius.

įvyko pasikeitimas ir Skaučių 
“Živilės” draugoves administraci
joje; del mokslo iš pareigų pasitraukė 
draugininke v.s.v.sl. D. Šliogerytė. 
Naujaja draugininke paskirta G. Vi- 
liunaitė.

Tunto sueiga užbaigta nuotaikingu 
pačių jaunųjų pravestu lauželiu.

v.s. B.Z.
***

JUOZAS KAPOČIUS

Sukilo jaunimas
Prie Baltijos krašto. 
Nes trūksta jiems laisves 
Ir žodžio ir rašto.

Juos spaudžia Brežnevas, 
Kosiginas, Padgorn'is 
Uždaro bažnyčias 
Ir daro pagonis.

............... Šokėjų ir žiūrovų 
masė, sklidinai pripildžiusi Chi- 
cagos amfiteatrą, darė didingą ir 
jaudinantį vaizdą. “Kiek jų čia 
mačiau, tiek iš viso Australijoj 
lietuvių nėra” — vaizdo sujau
dintas, kalbėjo Melbourne LB 
apylinkės kongreso atstovas 
Algis Milvydas, šventės parade 
nešęs Australijos vėliavą, — 
“jokiu būdu negalėjau sulaikyti 
ašarų”.

Studentai - jaunuoliai 
Žiaurioje kovoje 
Negavę pagalbos 
Sudega liepsnoje._

Prokurorai - ekspertai 
Tardymus 'daro, 
Aiškina meluoja 
Į kalėjimus varo.

Nemato skirtumo
Mergaitė, pirmą kartą gyveni

me užsėdusį ant arklio pasijo
dinėti, sako:

— Kaip keista! Niekad nema
niau, kad šis sutvėrimas, pri
kimštas šieno, galėtų būti toks 
kietas ...

Tat broliai ir seses,
Visi kas tik gali, 
Sutelkime jėgas 
UŽ sunkią mus dalią 
Ir laisvinkim Lietuvą mūsų.

Oi. varge, varge, mano vargeli, kaip aš iššveisiu pridegusi puodelį.

Pasitikėdama daugumos apskai
čiuojančiu palaikymu J.T.O. pavyz
džiai saugoja vienų tautų laisvę ir vi
sai nesidomi bei apleidžia kitas. Pak
lusnaus balsavimo išdavoje ji atsi
sakė kreipti dėmesį į priva čius krei
pimųsi ir maldavimus į aimanas, šauks
mus, dejavimus, kuklių individų, kurie 
matyt, per menki ir nereikšmingi tokiai 
svarbiai organizacijai. J.T.O. nepa
darė jokios pastangos, kad realybėje 
įgyvendintu savo per 25 metus reikš
mingiausią paskelbimą - Žmogaus Tei
sių Deklaraciją - ją padarydamas vi
soms vyriausybėms privaloma narių 
sąlyga. Tuo būdu ji išdavė į ją besi
kreipusius žmones juos atidauodama į 
jų nerinktų vyriausybių valių.

3. I KOVĄ!
Kokia yra rašytojo rolė musų žiau

riame, dinamiškame, suskilusiame pa
saulyje?

Rašytojas nėra atitrūkęs savo 
bendralaikių, to paties krašto gyven
tojų teisėjas. Jis yra visų jo gimtame 
krašte padarytų nusikaltimų bendri
ninkas. Jei jo tėvynės tankai apliejo 
svetimo krašto sostinės asfalta krau
ju, tai tamsios to kraujo dėmės nenu- 
plaujamai aptaškė ir rašytojo veidą. 
Jei vieną lemtinga^ naktį jo tautiečiai 
pasmaugė jo ramiai miegantį draugą, 
tai rašytojo delnuose neišgydomai iš
spaudė smaugėjų virvės randai. Ir jei 
jauni to krašto piliečiai nesivaržyda
mi giria ištvirkimą o ne sąžiningą dar
bą, jei jie atsiduoda narkotikams, jei 
jie grobia įkaitus,, tai ir iš rašytojo 
burnos eina ju nusigyvenimo ir ištvir
kimo kvapas.

Ir vis dėl to jaučiuosi padrąsin
tas pasaulio literatūros esminio savo 
laiko supratimo. Kaip viena didžiulė 

žemės širdis ji plaka visais žemės 
sielvartais ir rūpesčiais, nors skir
tinguose žemės kampuose tie sielvar
tai ir rūpesčiai yra skirtingai supran
tami jr atvaizduojami.

Šiandien tarp įvairių kraštų rašy
toju jaučiamas beveik "spontaniškas 
susipratimas ir ryšys. Ir aš jį paty
riau. Tos mano knygos, kurios deja, 
nebuvo išleistos mano krašte, greitai 
surado atydžių suprantančiu skaity
tojų visame pasaulyje, nežiūrint sku
botų ir dažnai blogų vertimų.

Visus tuos pereitus metus, kai 
priešingai žemės traukos dėsniams, 
mano darbas ir laisvė išliko nekrisda- 
mi su didele jėga žemėn, bet paliko 
kyboti tarsi ore, tarsi be nieko, pasi
laikydami tik už nematomo, nejau
čiamo viešosios pritariančių pasaulio 
skaitytojų opinijos siūlo, visai neti
kėtai, su šiltu dėkingumu patyriau 
tarptautinės rašytojų brolijos paramą 
ir palaikymą.

Penkiasdešimta gimtadienį bu
vau nustebintas visos eilės žinomų 
Vakarų rašytojų atsiųstais manęs svei
kinimais. Per pavojingas po manęs is 
Rašytojų Sąjungos išmetimo savaitės 
nuo dar didesnių persekiojimu mane 
saugojo žinomų pasaulio rašytojų 
pastangų siena. Norvegijos rašytojai 
ir menininkai net paruošė vaišingą 
pastogę, kuri butų manęs laukus, jei 
butų įvykdytas grąsinimas mane ištrem
ti iš tėvynės.

Pasiūlymas manęs Nobelio premi
jai irgi nekilo iš mano bendrataučių, 
bet iš Francois Mauriac ir jo bendra
minčiu. Vėliau istisos įviaiiių tautų 
rašytoju sąjungos išėjo manęs' palai
kyti ir paremti.

Visa tai man padėjo suprasti ir 
pajausti, kad pasaulio literatūra nėra 

abstrakti antalo gija ar literatūros is
torikų išgalvotas apibendrinimas. Ji 
yra bendras kūnas ir bendra dvasia, 
gyva širdies vienybė atspindinti au
gančią viso pasaulio vienybe. Taigi 
ir išdrįstu kreiptis į šiandienos pa
saulio literatūra, į šimtus tikrovėje 
niekad namatytų ir nematysimu draugų.

Draugai, jei esame bent ko ver
ti, stenkimės gelbėti pasaulį iš jam 
gręsiančios pražūties! Kas gi‘nuo se
niausių laikų kūrė neskaldančią bet 
vienijančią jėgą jūsų kraštuose dras
komuose nesutariančiu partijų, viene^ 
tų, kastų ir grupių? Štai kame glūdi 
esminė rašytojų įtaka: būdami savo 
gimtosios kalbos reiškėjais jie yra 
pagrindinė savo tautą ir tėvynę jun
gianti jėga.

Tikiu, kad šitame neramumų pil
name pasaulyj literatūra gali padėti 
žmonijai tikrai pažinti save, nežiū
rint . klaidinančios individų ir grupiu inaoktnnacijos. n & r .

Pasaulio literatūra gali perduoti 
vieno krašto kondensuotą patyrimą ki
tam, taip kad nebebūtume suskaldyti 
ir abstulbinti skirtingo vertybių su
pratimo, kad ir patys skirtingumai 
dingtų ir viena tauta pažintu, kitos 
tautos istoriją aiškiai, teisingai ir 
taip tiesioginiai, giliai ir skausmin
gai tarsi ji pati būtu ją išgyvenus ir 
iš jos žiaurių klaidų pasimokius.

Mums sakys: ką gi literatūra ga
li prieš viešojo smurto smūgius? Ta
čiau prisiminkime, kad smurtas nega
li egzistuoti pats vienas: jis būtinai 
remiasi melu. Melas smurtui taip pat 
neišvengiamai reikalingas kaip ir smur
tas melui.

Kiekvienas paprastas, kuklus 
bet drąsus žmogus gali ir turi atsi

sakyti dalyvauti męle, prisidėti prie 
melagingų, veiksmų! Bet rašytojai ir 
menininkai gali daugiau: jie gali nu
galėti melą! Kovoje prieš apgaulę 
menas visada laimėjo ir laimi! Jis 
laimi ir kiekvienam pasidaro nenunei- 
gimai aišku, kur tiesa. Melas, ap
gaulė pasaulyjęĮgali atsįlaikyti prieš 
daug ką, bet ne priės iųędą. ,

O kai melas ir ’a'pgaulė bus iš
sklaidyti, tai ir smurtas pasirodys 
visame savo šlykščiame nuogume ir 
žus nugalėtas, sunaikintas.

Štai kodėl, brangus draugai, ti
kiu kad galime išgelbeti pasauli sūn-' 
kiaušių bandymų valandoje, bet ne at- 
siprašinėdarni, kad neturime ginklų, 
ne paskęsdami lengvabūdiškume, o 
tik išeidami į kovat prieš neteisybę 
ir smurtą.

Rusų kalboje mėgiami priežo
džiai apie tiesą. Kartais juose gili 
ir skaudi patirtis suranda pastovią ir 

įspūdingą išraiškos formą:
VIENA'S TIESOS ŽODIS ATSVERS 

PASAULI.
Kaip tik i šitą energijos ir ma

sės išlaikymo'- dėsniui nepaklususią 
fantaziją remiu savo darbą ir savo ‘ 
kreipimąsi i viso pasaulio rašytojus.

— Menas nelaimi karų, bet 
tai vienintelis dalykas, kuris 
išlieka, kai civilizacija žlunga.
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NERIS - AUBURN 
68 “ 81

Neris vyrai krepšininkai žaidžia 
Parramatta distrikte pirmoje divizijo
je, Po gana gerai pavykusią gastrolių 
Velingtone, griže i Sydneju žaidė prieš 
stipria Auburno komandą?Po įdomios 
kovos’ mūsų vyrai rungtynes užtikrin
tai laimėjo? Taškus pelne: A. Lauri
naitis 15, P, Andriejūnas 12, P, Du
bauskas 10, A. Dulinskas 8, A, Kur- 
linskas 8, A, Andriejūnas 7, S, Berno
tas 8,

NERIS - PARRAMATTA R.S.L. 
50 - 25.

Šiose rungtynėse Neriečiai parodo 
gražų žaidimą, ir rungtynes gana 
lengvai laimi. 4* * *

NERIS - BANKSTOWN SPORTS 
39 - 38.

Nors Neriečiai šias rungtynes 
laimėjo vienu tašku skirtumu bet rung
tynės buvo tikrai įdomios. Taškus 
pelnė: A. Andriejūnas 22, P. Andrie- 
junas 9, A. Dulinskas 3, R. Miškus 2, 
J. Belkus 2. ***

NERIS - MOORE PARK 
48 - 49.

Neries vyrų krepšinio komanda 
pakviesta žaisti į Aleksandrijos sta- 
dijoną už N.S.W. Il-ra divizija. Pirmos 
rungtynės po permainingos ir Įdomios 
kovos baigiamos rezultatu 43 - 43. 
Pratęsiamas ekstra penkių minučių 
laikas. Esant rezultatui 48 — 49. 
priešo naudai, ir likus žaisti kelioms 
sekundėms gaunama dvi baudos, ku
rias Nerietis neišnaudoja ir rungtynes 
tenka pralaimėti.

***
NERIS - SYDNEY UNIVERSITY 

50 - 25.
Antras rungtynes Aleksandrijos 

krepšinio stadijone, Neriečiai žaidė 
prieš Sydnejaus Universiteto komandą, 
kurią gana lengvai nugalėjo. Taškus 
pelnė: P. Dubauskas 12, A. Andriejū
nas 10, A. Dulinskas 8. A. Laurinai
tis 8, P. Andriejūnas 6, V. Harlingto- 
nas 6.

***
NERIS - KOVAS 

39 - 61.
Šiose rungtynėse susitiko Banks- 

towno Neries ir Sydnejaus Kovo krep
šininkai išbandyti savo jėgas. Ne- 
rieciai žaidė be S. Bernoto ir A. San- 
kausko kurie išvykę,. Taip pat negalėjo 
žaisti Laurinaitis ir Kurlinskas ku
rie yra sužeisti. Esant tokiai padėčiai 
be to išfolavus P. Andriejūną ir A. 
Dubauską, teko rungtynes užbaigti su 
keturiais'žaidėjais aikštėje, ir pralai
mėti prieš stipresnius koviecius. Už 
Neriecius žaidė ir taškus pelnė: A. 
Andriejūnas 13, P. An.lriejūnas 12, A. 
Dulinskas 6, Dubauskas 4, Belkus 2, 
V. Šatkauskas 2.

SPORTAS GEELONGE 
VYRU. KREPŠINIS

Šiose rungtynėse susitikom su 
pereitų metu laimėtojais Y.M.C.A. 
Visos rungtynes buvo žaidžiamos 
greitu žaidimu ir visiem atrodė, kad 
mes laimėsim, nes per puslaiki Vytis 
vedė gan dideliu skirtumu tašku. Bet, 
kaip ir visada per didelis pasitikėji
mas atneša ir pralaimėjimą. Vytis 
74 - Y.M.C.A. 82. Taškus pelne: S. 
Karpuška 24, V. Obeliūnas 17m V 
Brazdžionis 14,P. Obeliūnas 9, E. 
Gvildys 9 ir R. Gvildys 1.

Sekančia savaitę žaidėm pries 
kiek silpnesnę komanda E.G.Y.C. ir 
Vytis laimi 60 - 57 rezultatu. Taškus 
pelne P. Obeliūnas 20, V. Obeliūnas 
16, V. Brazdžionis 11, S. Karpuška 8, 
A. Renka lakas 3 ir R. Gvildys 2.

BERNIUKAI ZEM. 18 METU,.
Vyties jauniai pries Pivot City 

turėjo gan lengva laimėjimą, rezulta
tas: Vytis 66 - Pivot City 25. Taškus 
pelnė: A. Renkauskas 33, E. Gvildys 
20, R. Gailius 12 ir R. Medelis 1.

BERNIUKAI ZEM. 16 METU
Gana lengvas laimėjimas prieš 

Tigers antrą komandą. Už .Vyti taškus 
pelne: E. Kardąs 25, P. Šutas 13, R. 
Gailius 8, P. Žvirblis 8, P. Mačiulis 
4 ir D. Šutas 2.

Sekančias rungtynes vėl buvo lai
mėtos. Vytis 64 - Pivot City 16.,Taš
kus sumetė: E. Kardas 40", P. Šutas 
8, R. Gailius 6, D. Šutas 6 ir K. 
Bindokas 4.

BERNIUKAI ŽEM. 14 METU.
Vyties jaunesnieji neišsilaikė 

prieš Y.M.C.A., priešas buvo per stip
rus ir rungtynes sportiškai pralošė. 
Vytis 28 - Y.M.C.A. 40. Taškus pel
nė: D. Šutas 14, P. Šutas 9, E. Ur
ban 4 ir V. Zylė 1.

BERNIUKAI ŽEM. 12 METU.
Vyties jauniausiai vis. toliau 

skina gražius laimėjimus. Ši kartą 
laimi prieš Try Bosy 66 - 29 rezulta
tu. Taškus pelnė: D. Šutas 56, V. Lip- 
sys 4, V. Kymantas 2, P. Manikaus- 
kas 2 ir L. Valaitis 2.

MOTERŲ. KREPŠINIS
Mergaitės žaisdamos pirmoj divi

zijoj, nors ir iš širdies kovoja, bet 
pasiekti laimėjimų negali. Komanda 
dar susilpnėjo pasitraukus dviem pri- 
tyrusiems žaidikėm, R. Vaicekauskai
tei ir A. Zyle. Y.M.C.A. 41 - Vytis 
29. Taškus pelnė: A. Mačiulytė 14, 
A. Jančiauskaite 9, R. Deckyte 6. 
Sekančios rungytnės prieš Sabres 
taip pat pasibaigė priešo naudai. Vy
tis 21 - Sabres 43. Taškus pelne: R. 
Deckytė 8, A. Jančiauskaite 7, D. 
Manikauskaitė 4 ir A. Mačiulytė 2.

Trečioj divizijoj nors ir geriau 
sekasi, bet šia savaitę Vytietės turė
jo nusileisti Y.M.C. A.y komandai, re
zultatas 21 - 28. Taškus pelnė: C. 
Siden 15, G. Dombi 12 ir B. Gailiūtę 
4. Sekančios rungtynes irgi atiteko 
priešo kamaridai 12 - 34 rezultatu. Uz 
Vytį taškus sumetė: B. Gailiūtė 8, 
D. Manikauskaitė 3 ir C. Siden 1.

MOTERŲ TINKLINIS
Moterų tinklinio komanda žai

džia gerai ir eina toliau be pralaimė
jimo. Prieš Chilwell Chiks laimi 3-1 
(9 - 15, 15 - 6, 15 - 5). Prieš Y.W.C.A. 
is dviejų setų 15 - 6 ir 15 - 8. Prieš 
lenkių Syrena iš trijų setų 12 - 15, 
15 - 7, 15 - 2. Ir prieš pereitų metu 
laimėtos išdviejųsetų 15 - 5 ir 15 - 11.

K.S.
;įc lįs

SVEIKINIMAI
1. Geelongo Lietuviu Sporto Klu

bas VYTIS Valdyba sveikina ALFAS 
Valdybą už sunkų sėkmingai atliktą 
organizavimo darbą ir Australijos Lie
tuviu Krepšinio Rinktinės dalyvius ir 
vadovus už atsiektus puikius laimė
jimus Amerikoje ir Kanadoje, ir gra
žų Australijos lietuvių reprezentavi- 
mą. Tikimės, kad si istorine išvyka 
nebus paskutinė.

2. GLSK VYTIS Valdyba sveiki
na visoj Australijoj, o dabar visam 
krepšinio pasauly gerai žinoma spor
tininką Edį Palubinską. Edis tai tik 
trečias lietuvis kuris žaidė Austra
lijos Krepš'inio Rinktinėj. Edis buvo 
pagrindinis komandos žaidėjas ir su
metė daugiausiai tašku savo grupėj 
Olimpijadoj Mūnchene.

***

P PANEŠIMAS
Kas metais Geelongo Lions orga

nizuoja Sportsman of the Year rinki
mus. Kandidatus pasiūlo sporto orga
nizacijos. Šiais metais tenka didelė 
garbė Sporto Klubui, ir visiem Gee
longo lietuviam, nes Geelongo Krep
šinio Sąjungą savo kandidatu įstate 
Vyties krepšininką Vyta Obeliūną. 
The Geelong News laikraštis patal
pino Vyto nuotrauka su plačiu aprašy
mu. Vytas būdamas 21 metų amžiaus 
6 pėdu ir 1 inčo ūgio ir sverdamas 
12 stonu yra senas Vyties krepšinin
kas. žaidžia kaip ginėjas 1-moj divi
zijoj.

Vytas yra Geelongo miesto rinkti
nės narys, vienais metais laimėjęs 
Geelongo “best and fairest” titulą ir 
kitais metais užėmęs antrą vietą. Laik-

Krepšininkas Jonas Obeliūnas 
kandidatuoja i “Sportsman of the year” 
apie ji plačiai paraše vietos australu 
laikraštis ir Įdėjo šia, fotografiją.

rastis paminėjo gan plačiai Australi
jos Lietuvių Rinktinės į Ameriką ir 
Kanadą, kurios Vytas buvo pagrindi
nis narys.

Sportsman of the Year titulą lai
mės kandidatas kuris gaus daugiau
siai balsu iš laikraščio Geelong 
Nes. skaitytojų. Nuo sekančio antra-, 
dienio šiame laikraštyje bus įdėti ku
ponai kurios užpildžius reikia pasiųsti 
redakcijai.

G.L.S.K. VYTIS Valdyba kviečia 
visus Geelongo lietuvius nusiųsti ko 
daugiausiai balsų, jeigu jau austra
lai nominuoja lietuvį tai būtų ir gražu 
kad jis laimėtu. Linkim Vytui sėkmes 
ir esam tikri kad visi prisidės, nes 
laikraštis yra išplatinamas nemokamai 
po visus namus.

G.L.S.K. VYTIS Valdyba.
***

Vytas Obeliūnas.
***

ANTROJI PASAULYJE
Muencheno olimpiadoje 800 m bėgime 

Nijolė Sabaitė laimėjo sidabro medalį.
Trijų dienų bėgimuose Nijolė du kartu 

pagerino Lietuvos rekordą (.kartu, žino
ma, ir Sov. Sąjungos). Jos senasis rekor
das buvo pasiektas Maskvoje 2.01.1 laiku. 
Pusfinalyje ji pasiekė naują rekordą 2.00.9 
laiku, o sekmadienį, finalo metu, ji atbė
go per 1.58.7. ir tai buvo naujas jos re
kordas. ir ji laimėjo sidabro medalį.

AukoO medalis teko pasaulio rekordinin
kei vokietaitei H. Falk. kuri, kaip sakė 
BBC komentatorius, paskutinius metrus 
bėgusi apmirusiomis kojomis. Jos laikas: 
1.58.6.

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija* 

Talka.
Moka už indėlius S% metinių palūkanų 

už įnašus iki 6% dividendo.
Duoda paskolas iki 3000 dolerių 

iš 8-9% užskaitant kas 3 mėn.
Talkos įstaiga veikia šeštadieniais 

nuo 11 vai. iki 13 vai.
Lietuvių Namuose, ^0 Errol Street, 

North Melbourne.
TALKA, Box 4051, GPO Melbourne
3001

VYTIETĖS JAUNĖS
< FINALUOSE.

Adelaidės jaunių mergaičių iki 
16-kos metų krepšinio komanda žie
mos pirmenybes užbaigė pirmoje vie
toje. Faktinai dvi komandos surinko 
vienodai taškų ir pirmąja vieta dalino
si. Iš turėtų 16-kos varžybų laimėta 
14 ir pralaimėta 2. Su komanda atsidė
jusiai dirbo jos treneris Sigitas Vi
sockis. Nežiūrėdamas asmeniškų sa
vo šeimos rūpesčių Sigitas surasdavo 
laiko treniruotėms, rungtynėms ir žai
dėjų suvežiojimui.

Ketvirčio finalus teko žaisti su 
vienodai taškų turinčia North I koman
da. Priešininkės dominavo ugiu ir dik
tavo žaidimą po krepšiais. Vytietės 
dėjo visas pastangas, bet teko patir
ti pralaimėjimą. Rezultatai: 22 - 25 
(7 - 11). Abidvi komandos žaidė de- 
fenzivini žaidimą dėlto rezultatai 
labai žemi. Vyčiai taškus pelne I. 
Rūpinskaitė 10, R. Rūpinskaitė 6, 
J. Staugaitė 4 ir S. Visockaitė 2.

Nežiūrint šio pralaimėjimo vy
tietės turėjo teisę žaisti pusfinalius 
su 3 - 4 vietų laimėtojomis. ŠĮ syki 
buvo Sturto komanda varžovėmis dėl 
teisės žaisti finalus. Abidvi koman
dos pasirinko greitą, puolamo žaidi
mo stylių. Vyties komanda žaidė ge
rai, nors žinoma neisyengta klaidų. 
Buvo prametimų iš po krepšio, buvo 
blogų pasuočių, bet, viską atpirko ko
vingumas ir noras laimėti. Mūsiškės 
pajėgė visą laiką pirmauti pora taškų. 
Puslaikį baigė 23 - 20 Vyties naudai. 
Antrame puslaikyje atsiplėsiama de
šimčia tašku. Atrodo kad laimėjimas 
užtikrintas. Visgi, taip lengva nebuvo. 
Labai greitai J. Staugaitė surenka 
keturias pražangas, ja paseka R. Ru- 
pinskaitė. Gana greitai gerai žaidu
si Regina gauna ir penktą pražangą. 
Priešininkės pajutę mūsų komandos 
susilpnėjimą pradeda kietai spausti. 
Taškai iš mūsų sąskaitos pradeda 
tirpti. Kaip ant pykčio penkta pražan
ga pelno viena iš pagrindinių žaidėjų 
I. Rūpinskaitė. Paliekame beveik be 
driblinguotojų. Like žaidėjos nepa- 
simeta ir išsaugo minimalinę vieno, 
taško persvarą. Šiuo laimėjimu džiaū-‘ 
gesi žaidėjos su treneriu, taip pat ir 
negausus buvę žiūrovai. Dabar jaunės 
vėl susitiks su North I komanda šį sy
kį jau dėl cempijonių titulo. Taškai: 
I. Rūpinskaitė 18, R. Rūpinskaitė 16, 
R. Paškevičiūtė 12, M. Lukė 4 ir S. 
Visockaitė 2. Laimėta - 54 - 53 rezul
tatu.

Norėtųsi dar kartą grįžti prie tre
nerių. Klubo valdyba S. Visockio taip 
pat ir K. Jaciūno asmenyse turi nepa
keičiamus pagelbininkus. Abudu jie 
savo jaunių komandas suorganizavo 
ir jų dėka jos gyvoja ir daro progresą. 
Jie turi daug asmenišku rūpesčių (Si
gito serga žmona, Kęstas patsai turė
jo sunkią operaciją) ir tuopačiu jų su
randamas laikas dirbti su jauniais ke
lis kart brangesnis.

B.N.

PAGARBIOS ASM ENYBĖS
Juk tik Kopernikas pirmas 

supratęs, kad žemė sukasi ap
link saulę, vienas Kolumbas at
radęs -Ameriką, Plan Įėjus pir
mas perėjęs Afrikos vidurį, 
Nansonas. leidęsis j šiaurės le
dynus ir daug, daug tij pagar
bių išradėjų, kuriuos pasaulio is
toriją amžiais minės. Tačiau 
tūkstančiais . kartų daugiau 
buvę tokių asmenybių, kurie, 
die na po dienos dirbdami, tar
si, prastus dai bus, pasiekė 
gražiausių laimėjimų — pasta
tė gražiausius miestus, nutiesė 
geležinkelius, plentus, padarė 
didžiulius ' tiltus, iškasė milži
niškus tunelius; beširausdami 
anglių kasyklose, pristatė žmoni 
jai reikalingų dalyku — kuro, 
žibalo, geležies, aukso ir kito
kių metalu.' Ūkininkai ir kiti 
laukų darbininkai, purendami 
A-mę maitina žmoniją.

ietimi! žygiai, kad ii' gra
ži--,. ž:ba, bet reti yra, kasdieni
ai i — daugiau gyvenimiški, 

žmoniški, pagarbūs. Mškns
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VYSK. MARCINKAUS KANDIDATŪRA
Dublino (Airijos) „The Sunday Press“ 

rugpiūčio 20 d. rašo, kad popiežius Pau
lius VI vis dėlto norįs pasitraukti, kai jam 
rugsėjo 26 d. sukaks 75 m. amžiaus. Bet 
savo įpėdiniu, 265-uoju popiežium, jis no
rėtų matyti ne italą.

Nors Vatikane esą įtakingų italų, bet 
reikšmingas vietas užima ir trys „kitatau
čiai" — prancūzas, austras ir amerikietis.

Vatikano valstybės sekretorius yra 67 m. 
amžiaus prancūzas kardinolas Jean Marie 
Villot. Popiežius jį mėgstąs ir jau esąs už
siminęs. kad savo įpėdiniu norėtų matyti 
prancūzą. Kara. Villot politiškai esąs dau
giau į kairę nuo vidurio, žmogus, kuris 
maža tekalbąs, bet veikiąs. Jis esąs pra
vardžiuojamas vicepopiežium, nes popiežius 
jam pavedęs atlikti reikšmingus uždavi
nius. kaip, pvz., sutvarkyti reikalą su Olan
dijos ir Belgijos dvasiškija. kuri prieš tre
jetą metų buvo iškėlusi klausimą panai
kinti celibatą.

HANSA TRADING CO. PTY. LTD.
197 FlemingtM Rd., Nth. Melboymt, Vie. 

Tel. 39 - 3347.
AUTORIZUOTA V/0 VNESPOSYLTORGO SfilSTI SU LICEN

ZIJOMIS SIUNTINIUS (muitas sumojamas Aust, fkd) IR PERVEST 
PINIGUS Į SSSR ĮVAIRIOM PREKĖM KAIP PAV: AUTOMOBILįMIS 
MOTOCIKLAMS, PADANGOMS. ŠALDYTUVAMS. TELEVIZIJOMS, 
SKALBIMO MAŠINOMS. DRABUŽIAMS, MAISTO PRODUKTAMS, 
GĖRIMAMS.

DIDŽIAUSIA, SENAI VEIKIANTI IR PATIKIMA FIRMA, TU
RINTI SAVO AGENTUS VISOSE VALSTIJOSE.

JUS GALITE PER MUS SIŲSTI BE MUITO, MIRUSIU ASMENŲ 
DAIKTUS GIMINĖMS Į SSSR.

INFORMACIJAS GALITE GAUTI MUSŲ FIRMOJE MELBOURNE 
ARBA PAS MUSU AGENTUS:

HANSACO INTERSTATE TRADING CO.
U LivttpMl St., Sydney, N.S.N. Tel. 29 - 9797.

J. Kern, 39 Philip St., Hawtheme, Srisbaee, QLD. tel. 99 - 9999. 
W. Gališka. 29 Fwwick St., GmIm& Vie., tel. 992 - 93219.
K. Pėdas. 19 Terrem Ave., Fallartw, Adelaide. S.A. tel. 73 - 629.
J. Klvias. 56 Alma Rd., Mt. Lawtey, Perth, W.A. tel. 23 - 3949. 
’’Kwpaty” Tradhig Agency. 243 Calliss St., Maltoms, Vie.

tel. 93 - 9934.

O jeigu ateityje Vatikanas norėsiąs stip
rinti ryšius su komunistiniais kraštais, tai 
Austrijos kard. Franziskus Koenig pirmau
tų šioje srityje. Sovietinio bloko kraštuose 
jis esąs ypač gerai vertinamas. Jis mokąs 
kalbų. Jis buvęs nacių priešas.

Amerikos pilietis vysk. Paulius Marcinkus, 
tvarkąs religinio darbo institutą —admi
nistruojąs investuotuosius milijonus. Jo 
žvaigždė kylanti. Neseniai šis emigrantų 
iš Lietuvos sūnus ėjo popiežiaus Pauliaus 
^airjybinio p./jeigas viešose iškilmėse ir 
dėl to artimų bendradarbių buvęs pramin
tas maloniniu „gorilos" vardu. Jis esąs stip
riai sudėtas, bet švelnus.

Jis, tiesa, tik vyskupas, ne kardinolas, 
bet jo pavardė dažnai esanti minima kaip 
kandidato į busimuosius popiežius. Jeigu 
kardinolai norėtų popiežium amerikiečio, 
vyšk. Marcinkus būtų kandidatas.

Tragiškai žuvo S. Melkauskas
Š.m. rugpjūčio mėti. 31 diena, 

Geelongo lietuvių kolonijoje einant 
per gatvę tapo mirtinai suvažinėtas 
52 metu amžiaus Stasys Melkauskas.

Sekmadienio vakare prisirinko 
pilna “Kings” laidotuvių biuro kop
lytėle žmonių sukalbėti rožančių už A. A, 
S. Melkausko ~ vėlę.

Labai gražu įspūdį padarė Aus
tralų katalikų vienuolės ir mokiniai 
dalyvaudami organizuotai gedulingose 
pamaldose. Mišias atnašavo kun. P. 
Dauknys ir pasakė jautrų pamokslą.

Reikia pastebėti, kad tai buvo 
darbo diena, bet žmonių prisirinko 
pilna bažnyčia, daugiau kaip per meti
nes lietuvių šventes. Tai susipratusių, 
lietuvių ir kitataučių dėka, skausmo 
valandoje išreikšti pagarbų jo šeimai.

Gėlėmis paskendęs karstas paju
dėjo link “Eastern Cemetry” palydint 
daugybei mašinų. Po religinių apeigų 
prie kapo, paskutini atsisveikinimo 
žodi, tarė Apylinkės Valdybos vardu 
pirm. S. Skapinskas. A.A. Stasys pa
liko 8-nių vaiku šeimą ir liūdinčia, 
žmoną, 7 brolius Lietuvoje ir vieną 
Amerikoje.

Stasys turėjo Įgimtus gabumus 
mokslui vos tik baigęs progimnaziją 
pradėjo dirbti, bet paskatintas susi
pratusių giminaičių Įstojo i Pavasario 
Suaugusių gimnaziją ir baigė. Galėjo 
raštu ir žodžiu vartoti vokiečių ir rusų 
kalbas.

Vokiečiu okupacijos metais dir
bo Kauno teisme sekretoriumi ir ver
tėju. 1944 metais rusams artėjant i 
Lietuva pasitraukė į vakarų Vokietiją'. 
Po karo atsiradus D.P. stovykloms 
apsistojo Rosenheimo lietuvių lagery
je ir tuojau Įsijungė dirbti mokytoju 
lietuvių mokykloje. Čia dirbdamas ir 
gyvendamas apsivedė Aldoną Matildą 
Liubinskaitę ir susilaukė dviejų duk
relių - Birutės ir Raimondos.

Apie emigraciją Į Australiją 
Stasys jau senai svajojo, būdamas 
14-kos metu su mokslo draugu prisi- 
pakave maišą duonos pėsčiomis ke
liavo Į Australiją panemuniais, galvo
dami pasiekti Klaipėdą ir iš tenai 
laivu. kaip nors pasiekti Australija,, 
Pasiekę Kačerginės miestelį pernak
vojo ir pergalvojo, kad su 2*0 litų ki
šenėje dvejiems vyrukams greitai už
sibaigs kelionę ir nutarė grįžti į Kau
na,. Nenuostabu, kad Stasys atvyko ir 
Į Australija pirmuoju transportu 1948 
m., palikęs savo šeimą lageryje. Su
tartį atpylė prie “Sth. Australia Rail
ways” ir tik už pusantrų metų susi

laukė žmonos su dukromis iš Vokieti
jos.

Anais laikais paskaitęs “M.P.” 
laikraštyje, kad Geelongas lietuviams 
tinkamiausias miestas įsikūrimui, pa
siėmė šeimą iš Bonegilos stovyklos 
ir atsikėlė į Gee longą 1950 metais. 
Aplinkybių verčiamas griebėsi naujo 
amato jau turėdamas šiek tiek patyri
mo iš tėvo ir dėdės Kaune. Greit iš
moko anglų kalbą ir pilnai susigaudę 
australiškuose matuose ir planuose. 
Statybininko - Carpenter .amatu ver
tėsi iki tragiško vakaro nelaimės.

Emigrantams daugėjant Geelonge, 
nauji namai augo kaip grybai, kartu 
ir augo velionio šeima, čia gimė 3-čįa 
dukrelė Janina, sekė Valė, Saulutė ir 
sūnai Juozas, Povilas ir Petras. 
Tai viena iš gausiasių lietuvių šeimų 
Geelonge, o gal net ir Australijoje. 
Jų vaikai pripildydavo sav. liet, mo
kyklą, skautų sueigas ir su visais 
galima lietuviškai susikalbėti.

Stasys širdyje jautė didelę tau
tinę meilę ir pasididžiavimą šeimos 
gausumu, niekados nesiskųsdamas, 
kad yra kokių sunkumų.

Salia gausios šeimos rado laiko 
remti Liet. Namų, statybą darbu, pini
gais ir patarimais.

Velionis buvo labai duosnios ir 
geros širdies žmogus. Vos tik spėjo 
išauginti šeima štai: 5-kios ištekė
jusios dukros ir šeši anūkai, o 3 sū
nai kai ąžuolaiz mažiausiam jau 13-ka 
metų.

Neatsisveikinęs su šeima grįž
damas iš darbo tapo auka. Liūdi ta
vęs, Stasy, žmona, vaikai, giminės, 
Geelongo Lietuvių Sąjunga ir viso 
Geelongo lietuviai.

Ilsėkis ramybėje.
Juozas Gailius.***

A
J». AUSTRALIA .įĮ-

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 
ALIENS ACT 1947 -66 

DEPARTMENT OF IMMIGRATION

YRA SVARBUS MĖNUO SVETIMŠALIAMS

KIEKVIENĄ RUGSĖJO MENESĮ SVETIMŠALIAI PRIVALO PRANEŠTI IMI
GRACIJOS DEPARTAMENTUI KUR GYVENA, SAVO UŽSIĖMIMĄ IR VEDYBINĮ

STOVI.
TAS LIEČIA VISUS SVETIMSLIUS NUO 16 METU AMŽIAUS ARBA VIRŠ,

KURIEMS YRA LEISTA PASTOVIAI APSIGYVENTI AUSTRALIJOJE. TAI LENG-
VA PADARYTI. TURITE GAUTI FORMA IR JA UŽPILDYTI. GRĄŽINT JA^ (be 
pašto mokesčio - ženklelio) IMIGRACIJOS DEPARTAMENTUI. JEIGU NEGAVOTE 
FORMOS TAI GALITE JA_ ĮSIGYTI KIEKVIENOJE PAŠTO ĮSTAIGOJE DABAR. 
ARBA KIEKVIENAME VALSTYBINIAME IMIGRACIJOS DEPARTAMENTE (žiū

rėk adresus žemiau).
PASTABA: SVETIMŠALIS VADINAMAS TAS ASMUO KURIS NĖRA AUSTRA-

LIJOS PILIETIS, BRITU SUBJEKTAS, AIRIJOS PILIETIS, ARBA NĖRA BRITU
AR AUSTRALU GLOBOJAMAS ASMUO.

COMMONWEALTH DEPARTMENT OF IMMIGRATION
BRISBANE: Commonwealth Offices, 224 Adelaide Street. Brisbane. O'land 4000. TOWNS
VILLE: Hibernian Building. 440 Flinders Street, Townsville, Q'land 4810. SYDNEY: 
Commonwealth Centre. Chifley Square. Cnr. Hunter and Phillip Streets, Sydney, N S W. 
2000 NEWCASTLE: Room 1. 1st Floor. 2-4 Pacific Street. Newcastle. N S W. 2300. 
WOLLONGONG: 86-88 Market Street. Wollongong. N S W. 2500. MELBOURNE: Common
wealth Centre Cnr. Spring and Latrobe Streets. Melbourne. Vic. 3000. ADELAIDE: Cresco 
House. 106110 North Terrace. Adelaide. SA 5090 PERTH: Wapet House. 12-14 St. 
George s Terrace. Perth. W A 6000. HOBART: Citv Mutual Building, 51 Argyle Street. 
Hobart. Tas. 7090. CANBERRA- Office.-. at 22 West Row. Canberra City 2601. and 
Blackail Street. B.'i-ton .’600. DARWIN: Moonta House, Mitchell Street, Darwin, N.T. 5790.

GEELONGAS
PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTE
Tautos šventę Rugsėjo 8-tąją 

Geelongo lietuviai paminėjo iškilmin
gai. Rugsėjo 9 d. Liet. Bendr. namuo
se buvo minėjimo aktas, o rugsėjo 10 
d. Šv., Jono bažnyčioje kun. P. Dauk
nys atlaikė iškilmingas pamaldas ir 
pasakė dienos tema turininga pamoks
lą.

Liet. Bendr. namuose minėjimą 
pradėjo vald. pirm. Dr. S. Skapinskas’ 
pasveikinęs minėjimo dalyvius, pri
minė, kad nors ir esame plačiai iš
blaškyti po pasaulį, bet esame laisvi. 
Turime ne tik teisę, bet ir pareigą 
savo tautines šventes minėti, tęsti 
Nepriklausomos Lietuvos tradicijas 
ir perduoti jas ateities kartoms.

Turininga, aktualią temą paskai
ta, skaitė p. j. Juška/Joje’iškeltos 
mintis ir istoriniai faktai Įpareigoja 
mus daugiau dirbti, darniau tarpusa
vyje sugyventi.

Menineje dalyje eilėraščius dek
lamavo p. Motuzas. -. Maironio ir p^ A. Baltrūnas - Vaičaičio. Stud. D. Juš
kaitė paskaitė - Bradinio, o A. Braz
džionienė - J. Rainio kūrybos. P. R. 
Norvydas prisiminė pirmuosius Geel. 
liet, scenos dainininkus J. Grachaus- 
ką ir D. Paliulį jau senokai mirusius 
ir paskambino K. Čiurlionio - Noctur- 
na ir Šuberto - Scherzo.

Visiems minėjimo dalyviams ir 
programos išpildytojams padėkojo Dr. 
S. Skapinskas/, ypač p. R. Norvydui, 
kuris jau pries 20 metų išėjęs į Geel. 
liet, meninių parengimų scena, nepa
ilstamai puoselėja' lietuvišką daina ir 
muziką.
j . Vėliau prie kayos puoduko tarp dainų pertraukų, gražių žodžiu pasakė 
Dr. S. Skapinskas, J. Juška ir A. Kar
pavičius.

A. Skervs.- - ***
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pa-

KLUBAS "KOVAS" RUOŠIASPORTO

yra

KIEK AS SUŽINOJAU!

I M A S
Komitetas pra- 
15 d. sekma-

SPALIO
45. Hillcrest Ave., GREENACRE.

Steikai, dešrelės, stiprus ir gaivinanti gėrimai.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

ALB MELBOURNO APYLINKES 
VALDYBOS PRANEŠIMAS

Melbourne Apylinkės visuotinis 
susirinkimas šaukiamas spalio 15 d. 
sekmadienį, 2 vai. -p.p., Lietuvių 
Namuose. Susirinkimas šaukiamas 
savaite^ anksčiau negu numatyta 
rengimų kalendoriuje.

Susirinkimo darbotvarkė.
Susirinkimo atidarymas. 
Mandatų komisijos sudarymas. 
Susirinkimo pirmininko rinki-

1.
2.
3’.

mai.
4. Diskusijos - 1 valanda.
5. ALB Krašto Tarybos atstovų 

rinkimai.
6. Einamieji reikalai ( ribojami 

iki mandatą komisijos pranešimo).
7. Mandatų komisijos praneši

mas.
8. Susirinkimo uždarymas.

Melbourne Apylinkės Valdyba.
***

PRANEŠ
Melbourne II PLJ 

neša,kad spalio mėn. 
dieni, 5 vai. p.p. Lietuvių Namuose 
50 Ėrrol St., North Melbourne, Įvyks 
Komiteto pranešimas Melbourne lietu
viams apie Kongresą ir jo darbus. Bus 
rodomos skaidrės ir’filmas iš kelio
nės.

Prašome skaitlingai dalyvauti 
susirikime, turėsite progos asmeniš
kai pasikalbėti su dalyviais ir išgirsti 
ju įspūdžių.

' Melb. II PLJK Komitetas.
***

PRANEŠIMAS
Lietuvių Klubo Valdyba, Sydne

juje, praneša savo nariams, kad prane
šimas apie Metini Klubo Nariu Susi
rinkimą paskelbta'“Musu Pastogėje” 
28,8.72 Nr. 34 ‘ yra pakeičiamas.

Metinis klubo narių susirinkimas 
įvyks naujose klubo patalpose East 
Terrace, Bankstown, lapkričio men. 
12 d. (sekmadieni) 3 vai. p.p.

Kandidatus { klubo Valdybos pir
mininko, sekretoriaus ir klubo valdy
bos narią vietas galima siūlyti iki 
1972 m. spalio jnen. 16 dt Kandidatai siūlomi rastu, nemažiau dviejų 
narių pridedant siūlomo kandidato raš
tišką sutikimą kandidaduoti. Siūlymai 
siunčiami p. M. Petronis 4/8 Beau
mont St., Campsie, 2194.

Kandidatai jau pasiūlyti pagal 
“Mūsų Pastogėje” 28.8.72 Nr. 34 
lieka teisėti.

Susirinkime narių dalyvavimas 
būtinas.

Lietuviu Klubo Valdyba.
***

IŠRINKTA LIETUVIU, 
TEISININKU. DRAUGIJOS 
VALDYBA ADELAIDĖJ

Rugsėjo 3 d. Lietuvių Namuose 
Įvykusiame Lietuvių Teisininkų Drau
gijos susirinkime buvo išrinkta Val
dyba, kuria sudaro: V. Linkus - pirmi
ninkas, L. Martinkus - sėiretorius, 
M. Rudzenskas - iždininkas.

***
CANBERRA

spalio -22 d. 3 vai. p.p.
Lietuvių Klube, Wattle St. Lyneham 
įvyks A.L. B. Canberros Apylinkės 
visuotinis susirinkimas su sekančia 
dienotvarke:

1. Susirinkimo
2. Prezidiumo
3. Paskutinio 

kolo skaitymas.
4.

MUSU. PASTOGĖS” balių Melbourne!
Spalio 7 dieną LIETUVIU. NAMUOSE, 7.30 vai.

Kontinentalinis orkestras, Klumpakojo programa, užkandžiai,

GERA NUOTAIKA
Vakarienė bus galima gauti iš Soc. Globos Draugijos bufeto.

Laikantis dabartinių taisyklių, gėrimus atsinešame paty.s. 
BILIETAI po $3.25 gaunami pas p. V. Pumputį darbo metu TEL. 

620261 arba po pamaldų prie bažnyčios ir pas p. A. Baltrukonienę, 
TEL. 866304

MELBOURNO VALDYBA.

I E Š M I N E B. B. Q.

14 ŠEŠTADIENĮ VAKARE 6.45 VAL.

S.m.

AUKOS SELIGENSTADTO 
KRYŽIAUS ATSTATYMUI

Paminklinio Seligenstadto 
žiaus atstatymui yra suaukoti $37.00 
Dar norintieji savo auka paremti kry
žiaus atstatymą. siųsti pinigus mano 
adresu (84 Victor Ave.. Picnic Point 
N.S.W. 2213) iki spalio mėn. 15 d. 
Po tos datos pinigai bus persiųsti ko
mitetui į Čikagą.

Platesnį . aprašvmą žiūrėti “Mū
sų Pastogė“ Nr. 34. ‘ 1972.8.28 d.

J. Zinkus.

kry- atidarymas, 
sudarymas, 
susirinkimo proto-

***

6. 
mas.

7;
8. 

kimai.
9.

Pirmininko pranešimas.
5. Kasininko pranešimas.
Kontrolės komisijos praneši-

Naujos Valdybos rinkimai. 
Atstovu i Krašto Taryba rin-

Eglė Zižytė yra išrinkta Studentu 
Žodžio redaktore. Paskutiniu laiku 
Studentų Žodis buvo pradėjęs šlu
buoti del neturėjimo nuolatinio redak
toriaus. Sveikiname Egle su naujom 
pareigom ir tikėsime kad 
Žodis greitai pasirodys.

Egle Žižyte jaunimo 
gerai žinoma, ji aktyviai 
skautiškoje veikloje, o taip pat ir 
studentų. Tikimės kad su nauja re
daktore pagyvės ir visa mūsų studentu 
veikla.

Studentu

tarpe yra 
reiškiasi

NAUJA SYDNEY STUDENTU. 
SĄJUNGOS VALDYBA.

Siu metu rugsėjo 17 d. susirinki
me Sydnejaus lietuviai studentai iš
sirinko naują valdyba: pirm. Vijoleta 
Bitinaitę, std. Dipl. Ėdc., vice-pirm 
Cėsių kapočių, stud- teisininką; sek
retorę - Egle Žižyte, std, Arts; iž
dininką Pauliu. Kabaila, std. science; 
Filisteriu atstovą - Rima Skeivį; Fuk- 
sų atstove Elenute Kiver'yte.

Studentų Žodžio redaktorė išrink
ta Egle Žižyte. Visa korespondencija 
ir Studentų Žodžiui medžiaga prašom 
siųsti Eglei Žižytei, 18 Gloucester 
Rd. Epping N.S.W.

***

***
Sąryšyje su Spaudos Baliumi 

Sydnejuje lankėsi Krašto Valdybos 
pirmininkas p. V. Neverauskas ir 
Krašto Tarybos Kultūros pirm. V. 
Baltutis. Baliuje svečiai turėjo pro
gos susitikti su visais aktyviai besi
reiškiančiais NSW valstijos lietu
viais. Sekmadieni po lietuviškų pa-

Mūsų Pastogės bendradarbis p. 
A. Zubras lankėsi Sydnejuje spaudos 
baliuje, aplankė savo prietelius ir ap
tarė su kai kuriais savo bendradar
biais “Australijos Lietuvio’’leidinio 
reikalus bei temas. Teko patirti,kad 
toks leidinys^ yra ruošiams ir kai- 
kuriu temų, bendradarbiai savo temas 
jau rašo. Sėkmės p. Zubrui.***

Vietoj vainiko ant A. A. RUDOLFO 
DECKIO kapo Melbourne, jo draugai 
Newcastelyje prisiuntė $10.00 “Mūsų 
Pastogei” paremti. AČių.

***

Klausimai bei sumanymai.
10. Susirinkimo uždarymas.
Prašome tautiečius ir jaunąją 

karta kuo skaitlingiausiai dalyvauti, maldų 
su pirmininku turėjo progos Lidcombes 
namuose susitikti.

Abu svečiai dalyvavo Lietuvių 
Dienu. Sydnejuje Komiteto posėdyje, 
kuriame buvo aptariami įvairūs su 
Lietuvių Dienom susiję reikalai.***

Canberros A-kės Valdyba.***
PLUNKSNOS KLUBO NARIAMS

Plunsnos Klubo posėdis įvyksta 
spalio 7 d., šeštadienį, 5 vai. p.p. 
Skorulių namuose 23 Virginius St., 
Padstow.

Posėdžio programoje Dr. G.E. 
Kazokienės pranešimas iš kelionės į 
Lietuvą, pasitarimas klubo reikalais 
ir bendri pašnekesiai.

Visi nariai maloniai kviečiami 
laiku atvykti ir gausiai dalyvauti.

Pirmininkas.

Maskvoj susirinkę beveik 500 
žydų iš vienuolikos Sovietų Są
jungos miestų protestavo prieš 
vadinamąjį “diplomo mokestį”, 
t.y. iki 25.000 rublių kainuojan
tį leidimą išvykti Izraelin tiems 

norintieji plačiau pasikalbėti asmenims, kurie turi doktoratus. 
Demonstrantai specialiu raštu 
kreipėsi į Jungtinių Tautų sek
retorių K. Waldheimą, prašyda
mi atkreipti dėmesį į XX am
žiuje sovietų praktikuojamą 
baudžiava. Užsienio korespon
dentams buvo pareikšta, kad pa
sų ir vizų įstaigos vadovas pik. 
Itn. A. Verein mokestį suma
žinti prašiusiam vienam žydui 
prasitarė: “Tegu jūsų Goldą 
perka ne amerikietiškus “Phan
tom” naikintuvus, o Sovietu Są
jungos žydus ...”

IŠVYKO JURGIS JONAVIČIUS
Adelaidiškiams gerai pažįstamas 

visuomenininkas Jurgis Jonavičius 
išvyko praeitą savaite, į Ūkią. Jis ten 
dirbs G. Patūpio “Amber" motelyje, 
eidamas vedejo pareigas.

***

TAUTOS FONDO ATSTOVYBES 
AUSTRALIJOJE INFORMACIJOS.

Tautos vadavimo reikalams Wol- 
longoogo lietuviai aukojo per p. J, 
Černiauską,: J.E. Černiauskas - $10.00; 
J. Čeponis $5.00; A. Simonaitis $4.00, 
po $2.00 - J. Dočkus, V. Jonušvs, 
A. Lokys, J. Ratelaitis, V. Budri
kis, J. Bakaitis, po $1.00 - A. Bran
kus, C. Juozaitis. M. Gailiūnas. Viso 
$34.00.

Mieliems aukotojams reiškia nuo
širdžią padėką.

Tautos Fondo Atstovybe 
Australijoje.

***

Fondui - Vliko darbams. Ačiū. £ 
Anksčiau esame gavę Melbourne# 

ir Adelaides Tautos Fondo Atstovy-# 
bės Skyrių surinktas aukas. Jiems# 
pakvitavome ir padėkojome. Siunčia-# 
me jums Tautos Fondo pakvitavimą.?

Linkiu Dievo palaimos, ištver-# 
1972 m. rugpiūcio 23 d. mės.

Didžiai Gerbiamas Kunige Pirmininke,

CENTRO PADĖKA
Lietuvos Išlaisvinimo Tautos 

Fondo pirmininkas (J.A.V.) prel. Jo
nas Balkonas atsiuntė per T. F. A. 
Australijoje pirm. kun. P. Butkų toki 
laišką ir padėką:

Prieš kelias dienas gavome Jūsų 
laišką - pranešimą, kad esate išsiuntė 
aukų Tautos fondui. Dabar jau gavome 
ir čekį sumoje $ US 1,010. 31. Nuo
širdžiai dėkoju jums, Pirmininke, ir 
visai Tautos Fondo Atstovybei Aus
tralijoje už didelę paramą Tautos

MOSH PASTOGĖ 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

"OUR HAVEN”
Australijos Lietuvių Bendruomenes 

laikraštis.
LEIDĖJAS: - A.L.B. Krašto Valdyba 
Adresas:

pasisekimo jūsų visų darbuose.? 
Su pagarba ir dėkingumu pas ?

J. Balkūnas, pirm.?
ATVYKS PIRMININKAS J

Lietuvos išlaisvinimo Tautos^ 
Fondo pirm. prel. J. Balkūnas Eucha-|| 
rištinio Kongreso Melbourne proga -jf 
1973 vasario mėn. lankysis Australi-jį 
joje. Svečias susitiks su T.F.A. ir jos> 
skyrių vadovybėmis. >*** £

KONTROLĖS KOMISIJOS AKTAS »
Kontrolės Komisija nesenai tik-J 

rino T.F.A. Australijoje kasą ir pini 5 
ginį atsiskaitymą. Protokolas dar ne- 
ra gautas, bet gavus tuojau bus J 
paskelbtas spaudoje.***

Leidėjo 
adresas:

LIETUVUILAIOOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

Mūsų Pastogė Nr. 39. 1972.10.2. psl. 8.
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TEL. 12-5408. Veikia visas 24 valandas per parą
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