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KAIR ORGANIZUOTI PINIGUS
BENDRUOMENES 

FINANSINIAI RŪPESČIAI
B. Straukas.

Nuolat girdime nusiskundimus:, 
kad bendruomenei trūksta lesu savo 
augančioms išlaidoms padengti. Dau
geli institucijų, kurias natūraliai turė
tu finansuoti bendruomenės apylinkes 
valdybos, remia įvairios organizaci
jos. Kai kurios jų, esančios išnyki
mo grėsmėj, savo‘egzistenciją patei
sina pretekstu, kad jos vis dar pa
jėgiančios sutelkti nemažas pinigų 
sumas, kuriomis galinčios paremti sa
vaitgalio mokyklas, bibliotekas ar ki
tus kultūrinius vienetus. Gal dėl tos 
priežasties pas mus tokia gausybė 
balių, iešminių, loterijų ir kitokių 
parengimų, siekenčių pasipelnimo.

Visi ‘ šie rengimai ištraukia iš 
mūsų bendruomenės narių kišenių di
džiuli as pinigu sumas. Tačiau 75% 
siu sumų nueina šalutinėm išlaidom 
padengti '(maistas, gėrimai, orkestrų 
ir salėm apmokėti). Gryno pelno, ku
riuo galėtumėm operuoti tenkinant 
bendruomenės poreikius lieka tik tru
piniai.

Pereitais metais Adelaidės ben
druomenės kontrolės komisija revizuo
dama šešias bendruomenės organiza
cijas, konstatavo,, kad jos visos per 
metus laiko padarė apyvartą viršijan
čią $20,000. Adelaidėj dar turime Ka
talikų Centrą ir visą eilę kataliKų or
ganizacijų, kurios į čia minėtų šešių 
skaičių neįeina. Reikia tikėtis jų me
tinė apyvarta yra panaši ar net dides
nė, nes šios organizacijos yra gana 
veiklios.

Tokiu būdu vien iš adelaidiškių, 
kurių apytikriai priskaitoma apie 1000 

SIMAS KUDIRKA RAŠO
Amerikos lietuvių spauda dabar 

paskelbė Simo Kudirkos laišką, rašy
tą. iš Potmos sunkiųjų darbų koncen
tracijos stovyklos britų kilmės ame
rikiečiui L.D. Kesley, kuris jam pa
siuntė siuntinį.

Laiškas buvo gautas 1971 m. 
prieš Kalėdas bet dėl įviarių priežas
čių paskelbtas tik dabar^ Jis rašytas 
anglų kalba ir lietuviškai skamba 
taip:

“Malonus Pone Kesley, aš esu 
nepaprastai dėkingas^ už Jūsų liepos 
9 d. laišką, ir už maža pakietėlį, kurį 
gavau kiek* vėliau. GražuišJusu pusės 
išreikšti užuojautą ir suteikti man 
moralinę paramą iš” taip toli nepažįs
tamam, į. vargų pakliuvusiam jūrei
viui.

Turiu prisipažinti. kad tai džiugina 
mano širdį, žinant, kad Jūsų šalyje yra 
bent vienas toks asmuo, kuris tikrai rūpina
si dėl manęs ir mano likimu.

Man nesmagu, kad negalė
jau Jums anksčiau parašyti. Man ne
leidžiama rašyti daugiau kaip du laiš
kus per mėnesi. Tikiuosi, kad šis 
laiškas Jus pąsieks laiku, palinkėti Jums ir Jūsų seimai linksmų Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų. Tuos pa
čius linkėjimus nuo manęs ir nuo 
mano šeimos siunčiu kiekvienam Jū
sų didžios šalies gyventojui. Tikėda
masis vėl iš Jūsų išgirsti netolimoj ateity, y

nuoširdus JūsųSimonas Kudirka. 
v Prieš parašą yra lietuviškai pa

rašytas žodis “Sudie”.
'Keleivis” rašo, kad esama ga

limybių pasiųsti Simui laiškus. Tuo 
patariama kreiptis į Laisvės žiburio 
radiją. New Yorke.

Sis laiškas buvo atspausdintas 
Washington Post korespondento.$>**

gaivu per vienus metus išspaudžiama 
apie $40,000. Tai astronominė suma. 
Bet ir tai dar ne viskas. įvairūs ba
liai surišti dar ir su kitom, išlaidom; 
kaip naujos aprangos įsigyjimas, ke
lionių išlaidos ir t.t. kurios į minėtą 
apyvartą neįskaitomos. Tad bendruo
menės išlaidos dar padidėja. Aritme- 
tiškai kiekvienas adelaidiškis, pra
dedant seneliu baigent kūdikiu, kas
inėtai “išleidžia” tautiniams reika
lams po $30 - 40.

Žinant, kad tam tikras procentas 
mūsų tautiečių gyvena izoliacijoj ir 
bendruomenės neremia nei moraliniai 
nei materialiniai ši didžiule apyvarta 
krenta ant kelių šimtu adelaidiškių 
seimu galvų. Ir jų visuomeniškos iš
laidos siekia triženklius skaičius.

Manau, kad panaši padėtis ir 
kitosę lietuviųkolonijose.

Siu faktu akivaizdoje ar nereikė
tų pagalvoti ir surasti būdu, kaip ben
druomenės lėšų telkimą išdėstyti 
kaip galima didesniam tautiečių skai
čiui ir pagaliau baigti “girtu biudže
tų” lopimą bei lipdymą. Bendruome
nės narių išlaidos visuomeniškiems 
reikalams visu šimtu procentų turėtu 
ten ir patekti. Juk tie nuolatiniai ba
liai ypatingai vyresniajai kartai yra 
niekas daugiau, kaip linksminimasis 
per prievarta. Daugelis mielai skirtų 
solidnesnę piniginę auką, kad tik bu
tų paltį as ramybėj ir pasilinksmintų 
tuomet, kai turėtų ūpą.

Nekartą, šis klausimas buvo ke
liamas spaudoje, o pastarojo Krašto 
Tarybos suvažiavimo metu C. Zamois- 
kis pasiūlė konkretų planą: kiekvie
noj apylinkėj pavesti Krašto Tarybos 
nariams kas metai vieną kartą ap
lankyti visus lietuvius, paprašant 
Juos susimokėti solidarumo mokestį, 
užsisakyti bendruomenės laikraštį ir 
pagal išgales skirti auka bendruome
nės reikalams.

Ar toks planas yra realus ir jį 
įvykdžius ar būtų galima tikėtis kon
krečios naudos?

Gyvenimo praktika yra parodžiu
si, kad musų tautiečiai nėra šykštūs, 
jei tinkamai prie jų prieinama. Psi
chologiniai, kiekvienas žmogus yra 
atsargus daryti išlaidas, už kurias 
nieko konkretaus negauna. Todėl nie
kas nesiskubina su savo sutaupomis 
skirtis, nors tai liestų ir kilnius tiks
lus, galvojant, kad gal šį kartą be 
manęs apseis. Kai kalnas neina prie 
Mahomedo, Mahomedas eina prie kal
no. Visi žinome kiek australai su
renka Įvairiem tikslam pinigų vaikš
čiodami nuo durų prie durų suorgani
zuotose rinkliavose. į šiam tikslui 
nurodytas ■ vietas ne dešimtos dalies 
ne suneštų. Kai i asmenį kreipiamasi 
asmeniškai ir auka ir aukotojas įgau
na išimtino orumo ir pasidaro nebepa
togu rinkėją tuščiom rankom nuo duru 
pavaryti.

Kad lietuviai yra duosnus savo 
tautiniams reikalams geriausias pa
vyzdys Adelaidės Lietuvių Namų sta
tyba. Jeigu mes būtumėm laukę', kol 
reikalingas sumas suneš į bendruome
nės kasą, šių namų tikriausiai dar ir 
dabar nebūtumėm turėję ar geriausiu 
atveju būtumėm besimu’rkdę skolose. 
Pasirinkto metodo dėka Lietuvių Na
mai jau senai apmokėti.

Pinigų rinkimo procedūra buvo 
labai paprasta. Kartą per metus ke
liolika šiam tikslui pakviestų sava
norių aplankydavo be išimties visus 
žinomus lietuvius ir paprašydavo su
simokėti bei skirti pinigų auka. To
kių vajų metu kasmet buvo surenkama 
2 - 3,000 dol. Kai pažįstamas rinkė-

(nukelta į 5 psl.)

Nemuno atspindžiai

Sovietai Amerikai
sumelavo

WASHINGTONAS. — Sen. 
Henry Jackson sako, kad rusai 
melavo, kai buvo pasirašomas 
susitarimas apriboti strategi
nius ginklus. Tada rusai sakė, 
kad jie turi 48 atominius po
vandeninius laivus, įgi karinė 
žvalgyba, patikrinusi, tvirtina, 
kad tada turėjo tik 42. Sovietų

KATRAS. — Prez. Anwar Ša
riatas jau pradeda atvirai kal
tinti savo buvusį “amžiną” drau
gą, sovietus, ir sako, kad Mask
va visą laiką jį spaudusi pa
siduoti Izraeliui. Išvarymas so
vietų iš Egipto jam duoda lais
vas rankas ir jis galės netruk
domas sutvarkyti santykius su 
sav© nepageidaujamu, bet neiš
vengiamu kaimynu. Kalbėdamas 
Egipto tautiniam susirinkime 
(parlamente), Šariatas sakė, 
kad jis yra gavęs jam nepri
imtinus pasiūlymus iš Brežnevo 
ir Amerikos Valstybės depar
tamento.

Kai jis paminėjo, kad sovietai 
jį spyrė kapituliuoti prieš Izra
elį, parlamente buvo sujudimas. 
“Sovietai atsisakė mums duoti 

geresnių ginklų, ypač lėktuvų. 
Tada tą patį ėmė daryti ir Va
karų Europos draugai, ir jie pa
skelbė ginklų embargo, Mes at
sidūrėm beviltiškoj padėty”.

Šariatas tačiau nepaminėjo, 
nepasakė, ką anksčiau daryda
vo, kad “karas su Izraeliu yra 
neišvengiamas”. Jis tik pridėjo, 
kad “mes nepJfeiduosime, esame 
pakankūmai stiprūs,

■ ■

Nuotr. Vyt. Ylevičiaus

tikslas padidinti buvo aiškus: 
sudaryti įspūdį apie jų apsigink
lavimą ir tašką pastatyti ties 
skaičium 62; vadinas, reikia ir 
užbaigti pradėtus statyti lai
vus. Iš tikrųjų tiek laivų jie nei 
turėjo, nei buvo pradėję statyti, 
bet dabar turės. Amerika tuo 
pačiu laiku turės tik 44 tokius 
povandeninius laivus.

Senatas rugp. 3 buvo patvirti
nęs apsigynimo reikalams ski
riamų ginklų apribojimo sutar
tį, dabar diskutuoja dėl puola
mųjų ginklų varžybų sulaikymo. 
Bus ar nebus tas susitarimas 
patvirtintas, bet atominių gink
lų kokybės varžybos tęsis ir to
liau, to niekas negali sukontro
liuoti ir uždrausti.

Rusiį laivų Egipte
jau nėra?

Kairas. — Prez. Šariatas žada 
išvystyti diplomatinę veiklą ir 
■laimėti savo kraštui simpatijas ir 
visokeriopą paramą vakaruose, 
įskaitant ir Ameriką. Tą jis buvo 
pats pranešęs slaptam parlamento 
posėdy, bet žinios pasidarė jau ne
slaptos.

Dar įdomu, kad tam pačiam 
■posėdy pasakė, kad rusai išsikraus 
tė ne tik iš Egipto teritorijos, bet 
ir iš uostų. Liko tik du taisomi 
karo laivai. Jeigu taip ir yra, kaip 
sakė, tai būtų didelis laimėjimas 
va'karams, jei sovietų laivynas Vi
duržemio jūroje neturėtų atsparos 
punktų ir būtų priklausomas tik 
iš Rusijos uostų Juodojoj jūroj.’
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MOTERYS MUSILSPAUDOJE
v Moterys musu spaudoje plačiai 

reiškiasi, bet aš čia nemanau jų visų 
nuopelnus iškelti, nes tai būtų neįma
noma tokiame trumpame straipsnelyje 
viską pasakyti. Man čia rūpi atkreipti 
visuomenės dėmesį į tas moteris, ku
rios ypatingu būdu remia spaudą pa
čios organizuodamos darbą, teikda
mos lėsas, pačios rašydamos ir pla- 
tindamos leidinius. Tokių knygnešio 
dvasia persisunkusių moterų nedaug 
turime, tiesa sakant, nedaug turime 
ir vyrų. Šiandien knygnešio dvasia 
pas mus yra reta, kaip yra reta balta 
varna.

Sunkus yra spaudos darbas, kada 
neturime apmokamų talkininkų, su 
žmonėmis kurie laukia honorarų sunku 
susikalbėti, jų malonė yra reta, o pre
tenzijos dažnai būna per didelės ir 
reikia apseiti be jų. Visas musų kul
tūrinis darbas yra dirbamas be hono
rarų pasiaukojimo dvasia, vidine pa
reiga ir gera valia.

Kaip gražus pavyzdys prieš mū
šų akis atsistoja dviejų moterų pasi
šventimas spaudos darbui: tai M.P. 
“Gabijos” redaktorės p. A. Matukevi- 
čienės ir “T.A.” Moterų Skyriaus re
daktorės p. A. Stepanienės darbai. 
Jos ne tik kad tuos skyrius redaguoja 
ir pačios daug rašo, bet ir materialiai 
stengiasi tą spaudą išlaikyti. Štai 
kad ir šitame “M.P.” numeryje skai
tome Spaudos Loterijos paskelbtą 
revizijos aktą, iš kurio matome kiek 
čia buvo įdėta darbo - juk reikėjo 
gana daug surinkti vertingų fantų, iš
platinti kone po visą. Australiją bilie
tus,. suvesti atskaitomybę, išsiuntinė
ti premijas ir t.t. Prie mūsų dabarti
nių sąlygų, kada visi turime savo tie
sioginį darbą, tai yra sunki našta, tai 
pasišventimas per kurį pasiekta gra
žių rezultatų. Būtume ne dėkingi jei 
to nematytume. Ačiū joms ir tai ne
matomai žmonių grupei kuri aukojo 
fantus, kurie platino bilietus, kurie 
jos pirko ir kurie prisidėjo prie lote
rijos pasisekimo. Kaip matome šis 
darbas yra didelės grupės, žmonių at
liktas, tačiau tik dvįejų sugalvotas, 
sutartas ir Įgyvendintas.

Nekarta tokiais atvejais tenka 
girdėti kaip pikti liežuviai, nei vienu 
^jeniu prie to neprisidėję, pašiepia 
sakydami: “garbės trokšta”. Kuo blo
gesni tie, kurie dirba dėl garbės už 
tuos kurie dirba už pinigus? Mūsų so
cialinėje santvarkoje yra galimi du 
atlyginimo būdai - pinigai ir garbe.
Vieni už savo darbą yra atlyginami 

pinigais kiti garbe. Abu būdai yra 
teisėti ir garbingi. Mes neturime savo 
veiklai pinigų, todėl savo dirbančius 
žmones apdovanojame garbe, padėka. 
Todėl visiškai teisinga ir reikalinga 
kai mes iškeliame jų darbus spaudoje 
ir supažindiname visuomenę su jais, 
priešingu atveju mes būtume neteisin
gi tuo labiau negarbingi.

Spaudos darbininkų yra tiesio
ginė pareiga viską matyti ir tinkamai 
įvertinti tuos kurie dirba be atlygini
mo iš meilės kultūrai ir tautai. Tegul 
būna garbė jiems.

am.

Gerb. p, Redaktoriau,
Ponas V. Šliogeris savo laiške 

“M.P.” Nr. 38 (1972.9.25) išreiškė 
labai prasta nuomonę apie lietuvišką 
jaunimą. Tie jaunieji, kuriems įdomu 
detektyvų nuotykiai ir fantastinės 
apysakos galės jų rasti bet kokiame 
australiškame knygyne. “Mūsų Pasto
gę” norime skaityti todėl, kad mums 
Įdomu lietuvių reikalai ir lietuviu kal
ba. Kam tai neįdomu, tau ir angliškai 
neskaitys. Angliškai išleidus dalį 
“Mūsų Pastogės” suprastėtų ir musu 
laikraštis ir mūsų pačių kalba.

Taip pat įdomu, ar ponas Šlio
geris kada kalbėjosi su jaunimu apie 
poeziją? Nesenai grupė Sydnejaus lie
tuvių jaunimo susitiko paskaityti _ir 
padiskutuoti lietuvių poetu, eilėras- 
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KUR SUTIKSIME 
NAUJUOSIUS METUS?

Anksčiau, skaitytojus supažindi
nant su L.D. programa buvo užsimin
ta, kad Sydnejuje bus ruošiamas Nau
jųjų Metų sutikimas dviejose vietose:

Chevron viešbutyje, Kings 
Cross, kurį ruošia LDRK, ir

Police Boy’s Club, Newtown - 
sporto klubas “Kovas”.

Pagal susidariusią tradiciją, 
L.D. užbaigiamos Naujųjų Metų suti
kimo baliumi. Visi L.D. darbai ir me
niniai parengimai bus like, praeityje, 
suvažiavimuose užbaigtos diskusijos 
ir išrinktos valdybos, sporto aikštėse 
- išaiškinti taurių laimėtojai, taigi 
visiškas nervų atsipalaidavimas. Be 
rūpesčių ir su geromis viltimis vyk
sime sutikti Naujųjų Metų.

LDRK ilgai Žiūrinėjo mūsų skai
čiui tinkančias sales, o tokių Sydne
juje nėra daug. Per pažintis-, p. V. 
Sliteriui pavyko susitarti su Chevron 
viešbučio vadovybe,išnuomojant ‘ ‘The 
Gravel Ballroom” svetainę.

Gal ne karta esame matę Chev
ron sales T.V. programose ir klausėm 
patys savęs, kiek kainuotų dalyvavi
mas tokiame baliuje? Tikrai, kai 
Chevrone programą išpildo iš J.A.V. 
atvykusios filmų ar T.V. žvaigždės, 
be kelių desetkų dolerių vakaras neap- 
seina. Naujųjų Metų sutikimo baliui 
Chevron’o durys mums bus atidarytos 
tik už $7.00 asmeniui. Tai ne tik įė
jimo kaina - už tai bus duodamą vaka
rienė, su pilnu aptarnavimu. Šokiams 
gros gera kapela. Sale vėdinama, tal
pina virš 1000 žmonių.

Daugelio mūsų tautiečių vaizduo
tėje maišėsi mintys, kad Chevron yra 
ne mūsų kišenei. Gal kitais atvejais 
jis ir būtų, ne mūsų kišenei, bet Nau
jųjų Metų baliui $7.00 nėra brangu. Ne
užmirškime, kad didesniuose restora-

čius. Visi ne tik domėjosi tais, kuriuos 
skaitė, bet ir norėjo daugiau skai
tyt, daugiau pažinti. Klausė, kodėl 
nėra daugiau atspausdintų lietuviškų 
eilėraščių. Poeziją visų kraštų žmo
nės supranta ir gerbia. Mūsų jauni
mas su dideliu malonumu skaito da
bartinių lietuvių poetų eilėraščius. 
Ne vieūias to paties jaunimo patys 
rašo eilėraščius lietuviškai.

Taip pat norėtume nesutikti su 
teigimu kad anglams poezija neįdo
mu. Ir praeityje ir .dabar anglų poezi
ja yra viena ię pasaulio turtingiausių.

Eglė Zižytė ir Elena Kiverytė. 
Sydney.***

DISKUSIJOS DEL VEIKLOS
Spalio 1 d.z sekmadienį,Sydnejuje 

įvyko Sydney Filisterių būrelio ir New- 
castelio Diskusijų Klubo suruoštos 
diskusijos tema: “ALB Tarybos su
važiavimai ir jų darbai”. Į diskusijas 
susirinko apie 70 žmonių. Susirinki
mą^ atidarė filisterių būrelio pirminin
kė p. Pajauta Pullinen ir pakvietė 
pirmininkauti fil. Kęstą Protą. Prane
šimus padarė Dr. V. Doniela, Rūta 
Kavaliauskaite, Stasys Žukas ir Vy
tenis Šliogeris.

Dr. V. Doniela koncentravo savo 
mintis i kultūrinę veiklos kėlimą, jos 
ugdymą ir į parūpinimą tinkamos lite
ratūros anglų kalba bibliotekoms. Nei
giamai pasisakė prieš smulkų politi
kavimą, nukreiptą į asmenis, kuris 
daug laiko suėda ir jokios naudos ne
duoda.

Rūta Kavaliauskaite kiek ilgiau 
kalbėdama kreipė savo mintis L k ui* 
tūrinę ir į politinę plotmę. Ji užakcen
tavo kad mes turime išlikti čia ne 
vien kaip imigrantai bet kaip politiniai 
pabėgėliai ir dėl to niekados nepriva
lome atsisakyti kovos už Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, kad šis 
darbas geriau sektųsi reikia stoti į 
Australijos pollitines partijas ir tenai

'V. i'1, -.1 ’.į j 

nuošė baliai kainuoja maždaug tiek pat 
bet kuriuo metu laiku, o čia Naujųjų 
Metų sutikimas!

'Ne vienam gal kelia rūpesčių ap
sirengimas? Žinoma, čia neiname į 
turgų, pasipuošę su . “jeans” niekas 
į NaūjųjųMetųbalių neina. Paprastai, 
ponios "ir panelės eidamos į bet koki 
balių gražiai apsirengia, tad to pa
kaks' ir Čia. Vyrams, jei turi tamsią 
eilutę, baltus marškinius ir vakarinį 
kaklaraištį (varliukę), daugiau irgi 
nieko nereikia. Tad nepraleiskime pro
gos, sutikti 1973 m. puošnioje salėje.

***

LIETUVIU DIENOS 
UŽJŪRIO SPAUDOJE.

Cleveland's (J.A.V.) išeinantis 
laikraštis “Dirva” Nr. 39 davė platų 
straipsnį, aprašantį, kaip pas muš 
vyksta L.D. To laikraščio nuolatinis 
korespondentas Australijoje p. A. Lau
kaitis ragino J.A.V. gyvenančius lie
tuvius, besirengiančius važiuoti į 
Australija, derinti savo atvykimą su 
L.D.

Tas pats korespondentas, daly
vavęs L.D. spaudos konferencijoje 
įvykusioje Sydnejuje.' “Dirvos” Nr. 
56 duoda pasikalbėjimą su LDRK 
pirmininku Dr. B. Vingiliu. Straipsnis 
iliustruotas Dr. Vingilio fotografija.

Pasaulio Liet. Gydytojų S-gos 
leidžiamas žurnalas “Medicina” Nr. 
3 įdėjo Dr. B. Vingilio fotografija ir 
kondensuotą L.D. eigos aprašymą. 
Straipsnis baigiamas kvietimu: “Siam 
dideliam tautiniam - kultūriniam įvy
kiui Sydnejuje pagerbti ir paremti Me
dicinos redaktorius ragina ir kviečia 
Amerikos lietuvius gydytojus organi
zuotai vykti į šią šventę. S-gos Centro 
valdyba turėtų imtis iniciatyvos to
kiai išvykiai organizuoti”.

LDRK Informacija.
***

daryti įtakos ir kreipti visą politinį 
vežimą'i laisvą tatų apsisprendimą.
Siūlė įsteigti politinį centrą. Jos min
tys buvo visų Šiltai sutiktos.

Stasys Žukas: taip pat atsistojo 
ant tos pačios plotmės, kad kultūri
nis ir politinis gyvenimas turi eiti 
drauge. Jis daug dėmesio kreipė į prak
tišką bendruomenės veikla, ypač kul
tūrinę ir ypatingai chorus. "Jo sugesti
jos buvo realios ir konkrečios. Jomis 
galima kaip tik daug pasinaudoti.

Vytenio Šliogerio pranešime 
bendrai susumavus jo mintis jos buvo 
negatyvios. Anot jo,Tarybos suvažia
vimų procedūra atsilikusi ir negera, 
reikia pasekti australišką tvarką; Ta
rybos suvažiavimuose pro finansus 
tik prabėgom praeinama, Krašto Val
dyba neturėtų užsiangažuoti iš už
sienio artistu atsikvietimu, mūsų vei
kėjai nesugebėjo iki šiol elegantiš
kos vakarienės suorganizuoti įtakin
giems asmenims, Vliko išleista brošiū
rėlė anglų kalba “Lithuania”, netinkama 
propagandai dėl kompromituojančio te
nai atspausdinto Lietuvos žemėlapio, 
“Mūsų Pastogė” neturi linijos nei 
gairių, todėl išblukusi ir neįdomi.

Dėl prelegentų minčių buvo pla
čiai pasisakyta klausytojų įvairiais 
klausimais. Reikia pasidžiaugti kad 
tai buvo labai pozityvios ir kultūrin
gos diskusijos, kurių nauda gali būti 
neabejotina tolimesnei musų bendruo
meninei veiklai. Kiek liečia Vytenio 
Šliogerio užmetimus padarytus “M.P.” 
ir Vliko išleistai brošiūrai dėl žemė
lapio pasisakysime sekančiame M.P. 
numeryje.

am.***
NEGATYVI KRONIKA

“Mūsų Pastogės" nr. 36 (1972.9.
11) tilpusioje korespondecijoje, pa
vadintoje “Adelaidės Kronika”, V. 
Dumčius patiekia skaitytojams ne
tikslių informacijų apie Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos Ine. metinį susi
rinkimą.

PAMINĖTA VEDYBINĖ SUKAKTIS
Melbourniškiai - Karolis ir Mor

ta - Prašmutai, svečiais gausioj na
mų aplinkoje, atšventė 20 metų vedy 
binio gyvenimo sukaktį. Sukaktuvinis 
pobūvis buvo labai nuotaikingas, t.y. 
su tostais, dainomis ir muzika, pali
kęs daug gražių prisiminimų.

Pobūvio metu, svečius ir tėvus 
pradžiugino Zita ir ' Birutė - Prašmu- 
taitės, atlikdamos .aukšto lygio kon
certinę programą pianinu. Grojimo me
ne, abi pianistės toli pažengusios: 
techniškai sunkius muzikinius kūri
nius jos paskambino įtikinančiai ir 
lengvai.

Šeima - tai miniatūrinė bendruo
menė, alsuojanti meile, pasišventimu 
ir susiklausymu. Panašiai tenka atsi
liepti ir apie Prašmutų šeimą, pajė
giančią ugdyti ir mokyti savąjį atža
lyną, o taip pat ir aktyviai reikštis 
už seimos ribų.

Karolis Prašmutas - vilnietis, 
nuoširdus dzūkas - šeimyninį gyve
nimą pradėjo jau pilnai subrendęs. 
Žodžiu, kaip toj suvalkietiškoj bala- 
mutnoj: “Keturiasdešimt suėjės - sen
bernis jau užkietėjęs. Tik sešioli- 
likos - jauna, tapatinka jam tada”. 
Bet Karolis, deja, realistas: paskui 
šešiolikines nelakstė, moterį - ir sei
mininke, ir dainininkę - kaip reikiant 
susirado, Be to, dirbdamas ir telefo
no techniko specialybėje, kuri netaip 
jau lengvai ir atsiekiama, jis turi 
laiko ir entuziazmo dalyvauti organi
zaciniame gyvenime, reikštis lietuviš
koje veikloje.

Beje, apie šią, lietuvišką seimą, 
turinčią savo ryškų veidą ir vardą, 
būtų galimą dar daug gražių ir pras
mingų žodžių pasakyti, bet žodžiai - 
žodžiais ir 'palieka. Tad laimingų, 
darbingų ir ilgiausių metų!!

(J. J.)* **

Jis rašo, kad susirinkime buvo 
pasisakyta, jog ... “daugiau narių 
išmiršta, negu įstoja naujų”. Netie
sa! Sąjungos apyskaitiniame praneši
me buvo pabrėžta, kad 1971 - 72 m. 
mirė 3 nariai, o įstojo 6 nauji, jauni 
nariai. (1970 -’71 m. mirė 5 nariai, 
įstojo 10 narių). Tikrovėje į Sąjungą 
įstoja daugiau "narių, negu miršta. To
dėl, V. Dumčiaus teigimas... “kad 
Sąjungos narių skaičius, pasiekęs 
savo viršų, nes" pamažu, bet užtikrin
tai krinta’* yra netikslus.

Susirinkimas nesvarstė kokiuo bu- 
du bus telkiamos lėšos naujos staty
bos paskolos grąžinimui. Taip’pat su
sirinkime ne vienas dalyvis nepasakė 
“stipriausia paguoda - baras. Kol 
dar esame pajėgus dirbti ir nugerti, 
tol Lietuvių Namų žydėjimas yra už
tikrintas” nebent tik pats kroni
kininkas taip pagalvojo, bet rašyti, 
kad taip susirinkime buvo pasisakyta 
yra netikslu.

Kalbant apie Muziejų - Archyvą, 
taip pat buvo susirinkime pasisakyta, 
jog Muziejuje ar Archyve niekas nėra 
nukišta ar nerodoma; Vedėjas šią 
svarbią instituciją tvarko įmanomai 
gerai, o V. Dumčius yra vienintelis 
priekabių ieškotojas.

Pabaigai, tenka pastebėti, kad 
gera proga nupirkti prie Lietuvių Na
mų esančią sodybą nebuvo pražiop
sota. Susirinkimui pritarus, Sąjungos 
Valdyba šią sodyba^ nupirko visos 
Adelaidės Lietuvių Bendruomenės 
naudojimui.

Linkėtina, kad ir V. Dumčius, 
vietoje rašinejes negatyvias “Ade
laidės Kronika”, nepraziopsotų ge
ros progos pozityviai prisidėt^ prie 
šios sodybos išmokėjimo ir kitų Są
jungai pavestų bendruomeninių darbų 
vykdymo.

P. Bielskis, 
Adelaidės Liet. S-gos Pirmininkas.***

2



MOTERS RANKA
A. Matukevičienė.

Puošnumo plotmėje moters išra
dingumas begalinis. Be moterų žmo
nių gyvenime nebūtųgrožio, eleganci
jos, nebūtu, iškilmingumo nei gyveni
mo malonumo. Viengungis vyras gali 
turėti gražų namą, bet jis, be moters, 
niekada neturės jaukių namų.

Melbourne Lietuvių Namai Soc. 
Globos Moterų D-jos Jubiliejaus pro
ga savotiškai pasikeitė ir Įgavo šilto 
jaukumo. Jau pirmame koridoriuje 
subtili lempos šviesa, krintanti tik 
ant po ja sumerktų kamelijų puokštės 
nuteikia šventiškai. Lempos, gėlės, 
žvakutės ir kilimėliai, išdėlioti deko
ratyviai strateginiuose punktuose di
deli ir šaltą_ vestibiuli pakeitė į gana 
jauku laukiamąjį kambarį. į Jubilieji
nę salę vedąs ilgas koridorius tapo 
ne tik trumpesnis dėka skersai išties
tų persiškų kilimėlių, bet ant sienų 
iškabinti mūsų, tapytojų paveikslai 
šviečia tartum prašyte prašė neskubė
ti, pamėgauti menu ir pasigrožėti pir
momis jauno pavasario gėlėmis.;Šio 
jaukaus grožio [nešėjos; pp. p. Zem- 
kalnienė ir J. Žalkauskienė pasirodė 
talentingomis namų dekoratorėmis.

Nijolės Jeršovaitės piešti šven
tės skelbimai, Lietuvių Namuose ir 
prie bažnyčios, viliojo svečius kuo 
gausiau šventėje dalyvauti. . Galbūt 
jos meniška ranka ir sukvietė tą di
džiulę minia_ svečių į visus moterų 
parengimus.

Prozaiškiausios pareigos - būti 
koncerto programų pardavėja, bet pp. 
Vida Aleknienė ir Filomena Valaity
tė, stovėdamos ant specialių paaukš
tinimų savitai domino svečius ir ža
vingai šypsodamos patraukė į save 
žvilgsnius ir, žinoma, daugybę progra
mų pirkėjų.

Moterų spaudos Loterijos, [vykusios 1972 m. vasario 10 d. Melbourne, 
patikrinimo

aktas
1972 m. liepos 7 d. ALB Melbourne Apylinkės Kontrolės Komisija: Ignas 

Alekna, Liudas Barkus ir Jonas Meiliūnas, dalyvaujant Moterų Spaudos Loteri
jos atstovėms: p. A. MatukeviČienei ir p. A, Baltrukonienei,patikrino minėtos 
loterijos vadovių: p. A. Stepaniėnės ir p. A. Matukevičienės paruoštą apyskai-
ta su pateisinimais dokumentais ir rado pagal patiekta sąrašą (dokumentų eil. 
Nr. 22), paskiroms organizacijoms bei pavieniams asmenims buvo išsiųsta pla
tinti 8600 loterijos bilietų @ $ 0.50, viso už $4,300.00.

Patikrinus loterijos pravedimo organizatorių: p. A. Matukevičienės ir p. 
A. Baltrukonienės patvirtintus šios loterijos išplatintus ir grąžintus sąrašuose 
atžymėtus bilietus, neišplatinti bilietai grąžinti loterijos organizatorėms, is

Tačiau taip pat yra svarbu nepa
miršti, jog liga nėra tik fizinis įvy
kis žmogaus gyvenime, kad žmogus bet 
kokį kūno funkcionavimą visuomet 
pergyveną kaip individualus asmuo 
ryšyje su savo aplinka, tai yra, ligos 
atvėjy, su skausmu, rūpesčiu, ■ vil- 

kurių, pagal bilietų platintojų pareiškimus raštu, 10Q bilietu, buvo pamesta, o timi ar baime, su ligos paneigimu, 
kiti išplatinta: “ ' jos realiu įvertinimu ar perdėtų hipo-

chondriškumu. Sergantis žmogus taip 
pat dažnai negali, kad ir laikinai, eiti 
savo pareigų šeimoje, pasidaro nedar
bingas, yra reikalingas asmeniškos 
priežiūros ir išlaikymo, gal turi keis
ti savo ateities planus ar įsipareigo
jimus. Taigi, kad ir laikinai, su liga 
keičiasi ir jo socialinis funkcionavi
mas. Nors ligonis atsiduria ligoninėje 
dėka kokių nors fizinių simptomų, jo 
probelmos dažnai nėra tik fizinės ir 
sėkmingas jo ligos išsprendimas rei-

Pagal 
Pagal 
Pagal 
Pagal 
Pagal 
Pagal 
Pagal 
Pagal
Pagal sarašą,Nr. 9 išplatinta 150 bil.

sąrašą, Nr. 1 išplatinta 653 bil. 
sąrašą Nr. 2 išplatinta 375 bil. 
sąrašą Nr. 3 išplatinta 128 bil. 
sąrašą Nr. 4 išplatinta 25 bil. 
sąrašą Nr. 5 išplatinta — biL 
sąrašą Nr. 6 išplatinta 540 bil. 
sąraša‘ Nr. 7 išplatinta 318 bil. 
sąrašą Nr. 8 išplatinta 302 bil.

Viso išplatint. bilietas .......... $1245.50. 
pagal apyskaitą, gauta aukų.......... $7.30.

Viso pajamų.......... $1252.80.
Pagal apyskaitą ir ją pateisinančių išlaidų dokumentus: loterijos bilie

tams spausdinti, fantams pirkti, juos persiųsti bei kitoms su loterijos pravedimu
susijusioms išlaidoms apmokėti išleista.......... $154.80

Iš suruoštos loterijos gauta gryno pelno .......... $1098.00
Visi apyskaitoje Įrašyti piniginiai duomenys atitinka pajamas ir išlai

das pateisininamus dokumentus.
Gautas loterijos pelnas paskirstytas dviems Australijoje leidžiamiems 

lietuvių laikraščiams, kuriems pinigai išsiųsta:
a) “Mūsų Pastogei”, 1972.7.21 kvitas Nr. 3020..... $549.00
b) “Tėviškės Aidams”, Moterų skyriui, p. A. Stepanienės 1972.7.14. pi

nigu gavimo pakvitavimas ..... $549.00
Viso $1098.00

Loterijos rengėjoms prašant, aktas parašytas trijuose egzemplioriuose ir 
įteikiamas Moterų Spaudos Loterijos vadovėms.

1972.8.2 ALB Melboumo Apylinkės Kontrolės Komisija Ig. Alekna
L. Barkus

J. Meiliūnas.

Moterys visuomet pilnos Įvairių 
naujų idėjų ir netingi jas Įgyvendinti, 
nors tai pareikalautų daug vargo ir 
nemigo naktų. Koncerto dainininkės, 
moterų sekstetas, žavėjo nevien ne
girdėtomis dainomis ir savo gražiais 
balsais, bet nustebino, ypač moteriš
kąją klausytojų dalį, savo ypatingo 
grožio apranga. Kiekviena kitokios 
spalvos suknelė, beveik vienodų 
"Rhinestone” papuošalų elektros 
šviesoje juveliniai žybčiojimai sutei
kė maloniai patrauklų spektrini - vai
vorykštės vaizdą. Nustebino ne tiek 
suknelių grožis, bet pati ju kokybė. 
RANKU‘DARBO, KABLIUKU NUMEGS- 
TOS, iki žemės ilgos ir jas visas su 

viena išimtim, numezgė ponia J. Valai- 
.tienė. Tai ilgas, kruopštus darbas, ku
riam pašvęsti reikėjo daug nemigo 
valandų. Tai tikrai nuoširdžios mei
lės darbas, už kurį atsilyginti neįma
noma. Darbas tikrai vertas pasigro
žėjimo.

Neveltui AL B Melbourne Apylin
kės Valdybos Pirmininkas p. G. Žem
kalnis savo sveikinimo kalboje pakri
tikavo P. Viengungio straipsnį “Mū
sų Pastogėje”, kuriame rašytojas ma- 
tomūsų moteris jau senstančias. Pir
mininkas nesutiko su P. Viengungio 
mintimi, nenoriu sutikti ir aš; tačiau, 
jeigu mūsų moterys sensta gražėda- 
mos; jų idėjos gracingo gyvenimo nau
jovėms platėja ir jų rankose tas mote
riškasis “Touch” auga vis didesnė 
šiluma ir jaukumu; jų dvasia jaunėja 
grožiui ir elegancijai, tuomet... Pui
ku! Tegul jos ir toliau taip žavingai 
"sensta”. Mūsų moterys savo am
žiaus met uis neskaičiuoja, ir jų ne
slepia, bet greičiau stengiasi parody
ti, ką, kur ir kaip jos dar gali pada
ryti, nors ir “senstančios”.***

$326.50.
$187.50.
$64.00.
$12.50.

$270.00. 
$159.00. 
$151.00.

$75.00.

SOCIALINIS DARBAS 
MEDICINOJE.

D. Žilinskiene.
... Santrauka paskai
tos, skaitytos Socialinės 
Globos Moterą Draugijos 
Dvidešimt Metu Darbo Su
kakties Posėdyje.

Prieš pradėdama norėčiau pasaky
ti, kad profesinio socialinio darbo api
būdinimui nutariau vartoti angliškus 
terminus "social work” ir "social 
worker” nes šiuo metu man tinkamas 
lietuviškas terminas yra nežinomas, 
o būtų netikslu ant greitųjų nukaldin
ti netinkamą vertimą, kaip kad "so
cialinis darbininkas” ar panašiai, ku
ri pradėjus naudoti, vėliau gali būti 

sunku pakeisti. Tikiuosi kad ateityje 
susirišus su lietuviais dirbančiais 
šioje" srityje Jungtinsės Amerikos 
Valstybėse bei Lietuvoje, galėsime 
prieiti prie tinkamo šios profesijos 
lietuviško pavadinimo.

Nors “social work” profesijos 
darbuotojai yra randami įvairiose 
institucijose, kurios rūpinasi socia
linių ir asmeniškų problemų sprendi
mu, o taip pat vis dažnaiu ir sociali
nės santvarkos bei įvairių gerbūvio 
organizacijų planavime ar administra
vime, aš šiandien kalbėsiu tik apie 
vieną sritį, kurioje “social work” 
yra pritaikomas - tai būtent - medici
noje, arba dar tiksliau kalbant, ligo
ninės darbe.

Visi žinome, kad aplamai žmo
nės ieško daktaro ar ligoninės pagel- 
bos patiekdami įvairius jiems rūpestį 
keliančius fizinius simptomus, kaip 
kad kurio nors organo nefunkcionavi- 
mą, skausmą, nuovargį, kūno sužalo
jimą ir panašiai. Čia norėčiau pabrėž
ti, kad didelė dalis pacientų turi pa
kankamai išteklių (šeimos narių, pini
gų, žinių apie įvairias pagelbą teikian
čias institūlei j as) ir pakankamai psi
chologinio balanso, kad su liga ir jos 
pasekmėm sėkmingai susitvarkyti, ir 
jie pagrindinai yra reikalingi tik medi
ciniškos pagelbos.

kalauja bendradarbiavimo tarp įvairių 
profesijų, teikiančių medicinišką, 
socialinę., psichologinę, kartais net 
ir psichiatrinę pagelbą.

Yra nesunku rasti pavyzdžiu, 
kaip liga atneša ligoniui ir jo šeimai 
daug praktiškų b ei asmeniškų problemų, 
kurių jie vieniyranebepajėgus išspręs
ti. Pavyzdžiui - 30-ties metų auto 
mechanikas atsiduria ligoninėje sun
kiai sužeistas auto katastrofoje. Jis 
neseniai pradėjo naują darbą didelėje 
firmoje, toli užmiestyje. Uždarbis ge
ras, bet santaupų neturi. Gyvena kara
vane, kurį išmoka $100 per mėnesį, 
$9 į savaitę už vietą karavanui pasta
tyti f du visai maži'vaikai, žmona - 
jauna moteris iš provincijos, už ke
lių savaičių laukia trečio kūdikio. 
Staiga ši moteris, kuri mažai tesiori- 
entuoja apie esamą socialinę paramą 
bei savo tęisinę padėtį, atsiduria vi
sai be pajamų, firma grąsina atimti 
karavaną nes mėnesinio mokesčio ter

minas jau pasibaigė. Jai reikia pini
gų maistui, netgi kelionpinigių lanky
ti vyrą ligoninėje ar su daktaru pakal
bėti. Šio ligonio žmonai reikia žmo
gaus, kuris jai greitai sumobilizuotų 
materialinę paramą, jai padėti pada
ryti daug skubių sprendimų, reikalau
jančių žinių apie esamą socialinę 
santvarką; jai padėtų planuoti ateitį 
bent kelis mėnesius į priekį, nes li
gonis galvos sužeidimų pasėkoje yra 
neracionalus ir gąsdinančiai nesukal
bamas. Jai taip pat reikia žmogaus, 
kuris jai padėtų šiame rūpestyje su
telkti josios energiją savo mažų vai
kų priežiūrai bei naujo kūdikio gimi
mo pasiruošimui; jai reikia žmogaus, 
su kuriuo nevilties momente ji galėtų 
pasidalinti savo rūpesčiais ir baime. 
Ligoniui begyjant, paaiškėja, kad jis 
ateityje savo amate dirbti negalės ir 
jam reikia suplanuoti bei Įgyvendinti 
rehabilitaciją, kad jis neliktų ateityje 
fizinis ir psichologinis invalidas. Šio 
ligonio ligai ir jos pasekmėms išspręs
ti neužtenka rentgeno, vaistų ir geros 
fizinės priežiūros; jam sergant reikia 
taip pat palaikyti jo šeimą, japi sveiks
tant reikia padėti jam grįžti į kuo nau
dingesnį ir pilnesnį, gyvenimą.

Kitas pavyzdys - 24 metų sekre
torė, neseniai ištekėjus, suserga 
rheumatoid arthritis ir tosligos pasė
koje darosi vis daugiau fiziniai defor- 
nuota. Medicinos mokslas jai gali 
padėti nedaug, nes liga yra pagrindi; 
nai nepagydoma. Po metų ši ligonė 
yra tokioje depresijoje, jog beveik 
nesikelia iš lovos, vos begali paeiti, 
slepiasi nuo draugų, jaučiasi bevertė 
ir tik nereikalinga našta savo vyrui. 
Ką. ji darys su savo gyvenimu dar 40 
ar 50 metų? Taigi, lygegrečiai su li
gos stabilizavimu vaistais ir net ke
liom sąnarių operacijom, eina ir “so
cial worker” darbas padedant šiai li
gonei išspręsti visą eilę praktiškų gy
venimo problemų, padedant jai priimti 
savo ligos pasėkmes, kaip galima po
zityviau ir padedant jai rasti naują 
gyvenimo vaidmenį vietoj jos sudužu
sios jaunos žmonos, kompetentingos 
sekretorės ir būsimos motinos rolės. '

Daug galima suminėti pavyzdžių, 
kaip ligos pasėkoje vystosi asmeniš
kos, finansinės, darbo ar šeimos prob
lemos. Alkoholizmas, psichiatrinės 
ar ilgametės chroniškos ligos, vie
natvė ir paliegimas senatvėje, dirban
čio tėvo ar jaunos motinos ilgesnė 
liga, sužeidimai eismo nelaimėje, net 
ir mirtis, jei lieka priežiūros reika
lingi šeimos nariai - tai vis situaci
jos, reikalaujančios dažnai tiek me
diciniškų tiek ir sociali šių sprendi
mų. Nors pažanga medie noje užgaran
tavo daugeliui sveikesnį ir ilgesnį 
gyvenimą, ta pati pažanga taip pat 
palaiko vis didesnį skaičių chroniš
kai sergančių žmonių bei didelės fi
zinės priežiūros reikalaujančių inva
lidų, kuriems šių laikų gyvenimasturi 
mažai laiko bei vietos. Ligoninėse 
medicinos ir “social work” profesi
jos nuolatiniai bendradarbiauja, kad 
medicinos žiniomis ligoniui laimėti 
gyvybės metai būtų jam vertingi tiek 
fizinio tiek dvasinio gerbūvio atveju.

Iki šiol kalbėjau apie problemas 
kurias atneša liga ir šis santykis tarp 
fizinio ir socialinio gerbūvio yra ne
sunkiai pastebimas. Tačiau yra ir kita 
forma, kaip šitie du faktoriai, tarp 
savęs rišasi,' tai būtent, kada žmo
gaus asmeniškos problemos priveda 
jį iki fizinio palūžimo ar psicho - so
matinių simptomų.

Gal ryškiausias pavyzdys yra 
savižudybės mėginimas (attempted 
suicide). Čia ligonis drastišku fizi
niu būdu šaukiasi pagelbos savo ne- 
beišsprendžiamom problemom, kurios 
dažnai susideda iš ilgos pynės jaus
minių ir praktiškų palūžimų - šeimos 
iširimo, didelių jausminių pergyveni
mų, vienatvės, nesugebėjimo pritapti 
prie gyvenimo, depresijos ar kitų 
psichiatrinių ligų ar net beviltiškai 
komplikuotų finansinių problemų. Dak
tarui išgelbėjus ligonio gyvybę toli
mesnis darbas pereina į “social 
worker” ar psichiatrijos (kartais abie
jų drauge) sritį, padedant ligoniui 
spręsti tas problemas, kurios jį pri
vertė šauktis medicinos pagelbos.

Tačiau yra ir subtilesnių būdų, 
kaip asmeniškos problemos pasireiš
kia fiziniais simptomais. Pavyzdžiui 
15 metų mergaitė, kurios ilgametė 
lengvos formos astina staiga pasidaro 
nebesukontroliuojama ir ji beveik kas 
sąyaitė atsiduria ligoninėje sunkiose 
astmos atakose.

' ,< c? r- ‘. ' >' 'j G' ■ r, i . .■ j •‘J (nukelta į 4‘pšlj
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KALBOS NESĖKMĖS.

Anemone.
Šiandien visi kalbininkai rašo, 

barasi ir geruoju prašo, tiesiog' mal
daute malduaja nedarkyti gražios mu
sų kalbos svetimybėmis ir barbariz
mais. Vienintelis rašeiva, kuriam ši
tos nuodėmės galėtų ir turėtu būti at
leistos, yra feljetonistas; bet prie jo, 
vargšo, redaktoriai šiandien labiau 
kabinėjasi, negu bet kada. Jie pasi
aštrina bebaigiančius nubukti, už' au
sies užkištus ir beveik užmirštus rau
donus paišelius ir su Įnirtimu ir de
gančia aistra tik brauko, brauko... 
Nelyginant velniai pragare žmogaus 
nuodėmių sąskaitą nutverę, kurioje 
būtu, kokie nors diskaunt ai... ups.. 
nuolaidos užrašyti. Tos nuolaidos 
galbūt jaudina ir pavydą kelia. Gali
ma juos suprasti; jeigu niekam, na 
tai niekam! Jokių nuolaidų!

Prie mūsų . kalbos apšvarinimo 
nuo visų apsikrėtimo bakterijų sten
giuosi prisidėti ir aš savuoju kuk
liu trigrašiu. Oi, na o kas gi “trigra
šis”, barbarizmas ar svetimybė? Sve
timybė turbūt, nes grašisgrosz - len- 
kiškas pinigas. Reikėtų tą trigraši 
pakeisti, bet kokia valiiita? Galima’ 
gal būtų operuoti ir truputį stambesne 
suma, bet visi pinigai dabar, šiuo 
momentu taip ir liks svetimais pini
gais. Galbūt reikėtų paimti vartoja
mąją valiutą. Trijų' centų būtų lyg 
mažoka, nes* kainos nuo anų grašių 
laikų labai infliaciškai pakilo. 30 cen
tų irgi kažkaip į posmą netinka, o 
trys doleriai jau nebe kukli suma, bet 
juodos biržos kaina. Jeigu būtų likę 
čia senieji anglu pinigai, tripencis 
būtų geriau pritikęs^ Štai ir prasideda 
problemos.

Noriu grižti prie feljetonisto. Pa
vadinimas nelietuviškas, o kaip ji 
lietuviškai pavadinti? Lygiai tokia 
pat bėda ir su žurnalistu. Atsirado 
jie labai, labai senai?, net prieš Kris
tų. Kada išėjo pirmasis laikraštis, jis 
buvo pavadintas “Actą Diuma”. Tai 
dar toli gražu nereiškė, kad tai buvo 
koks “durnas aktas”, bet ...Na, gal 
labai ir nesiginčysiu, gudrumu ne 
vienas iš jų perdaug nepasižymėjo nei 
tada, nei dabar; bet žurnalistai labai 
Supyktų, jeigu juos vadintume pagal 
senąjį romėniška dienrašti “diurnalis” 
kokiais durneliais. Padėti išgelbėjo 
prancūzai juos ir žurnalistai atkak
liai, dantimis įsikandę šitos sveti
mybės laikosi ir laikysis. Štai net ir 
rusai, kurie bendrai visus išradimus 
ir pirmavimus šavinasi ir rusina, žur
nalisto su feljetonistu ne nemėgina 
surusinti. O gal, kaip svetimvardžius 
jiems lengviau juos šiandien į dabar
tinius beprotnamius sukišti arba sve
timu imperialistų Šnipais išvadinti 
ir ištremti į Sibirą. Kaip nebūtų, žur
nalistas su feljetonistu beveik visose

PRANEŠIMAS. SANTRAUKA APIE 
LIETUVIŲ SODYBĄ SYDNEY.

O. Baužienė.
Kad geriau supažindinti su Lie

tuvių Sodyba Sydney randu reikalinga 
pranešimą suskirstyti į tris dalis, bū
tent:

1. kaip Lietuvių Sodyba buvo su
manyta.

, 2. Lietuvių Sodybos dabartinė 
padėtis.

3. Kokie mūsų draugijos tolimes
ni užsimojimai.

S.L.M.S.G. Draugija pastebėjo 
kaip daugelis kitų labdarybės organi
zacijų stengiasi įsigyti arba pasista
tyti taip vadinamus “retirement vil
lages” - sodybas savo vyresnio am
žiaus žmonėmis apgyvendinti. Priėjo
me išvados kad ir mums reikia susirū
pinti savo tautiečiais. Tam įvykdyti 
reikėjo gauti iš Social Services Dept. 
paramos, • todėl visų pirma turėjome 
savo draugiją užregistruoti, kaip lab
daros - charity organizaciją, ką ir pa
darėme 1963 m. sausio 23-čią dieną. 
Tai buvo pirmasis žingsnis mūsų už
simojimui. Antrasis, tai buvo žemes 
sklypo įsigyjimas. Pasiteiravus So; 
cial Services Dept. sužinota, kad mū
sų reikalams reikia, jog žemes skly
pas “būtų netoli miesto, krautuvių, prie 
valdiško transporto, gero susisieki

mo, ir pakankamai didelis pastatyti vi-
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kalbose lieka svetimas ir,.galima sa
kyti, kaip šuva - už durų.

Vertinu lietuvių kalbos švarumą, 
ir tikrai dedu pastangas, kad būtų 
tyra, kaip šaltinio vanduo, tačiau no
rėčiau, kad būtu, koks apdraudimas 
nuo nelaimingų pasekmių ją švari
nant. Toks nelaimingas Atsitikimas 
dėl grynos lietuviškos kalbos buvo 
mūsų šeimoje, kurs netik piniginių 
nuostolių padarė, bet vos ne privedė 
manęs prie nervu nulūžimo žemyn, 
Jeigu kam šita mano vos neužgriuvu- 
si liga neaiški, tai reiškia angliškai 
“nervous breakdown”. Apie toki ner
vu lūžimą Rygiškių Jonas nebuvo 
girdėjęs, todėl ir Balčikonis, atrodo, 
nemini, bet mes tokiais nervų laužy
mais dabar labai dažnai susergame. 
Vienas lietuvis daktaras yra tą ligą 
pavadinęs “nusinervinimu”, bet aš 
su tuo nenorėčiau sutikti. Nusiner- 
vinti tai reiškia nuimti ar išimti ner
vus, - o čia kad ir aplūžę, ar visiškai- 
sumaigyti, bet vistiek dar yra, dar 
visiškai nenurašyti. Taigi, aš apie 
tą vos neatsitikusio nervų lūžimo 
priežastį norėjau papasakoti.

O buvo taip.
Mes jau pagyvenę žmonės, per

daug nesilinksminam, bet kadanekada 
reikia visdelto susikviesti draugus ir 
bičiulius bendram pabuvojimui. Nuta
rėme suruošti padoresnį pobūvį, su 
elegantiška etikete ir masyviu* val
gių ir gėrimų pasirodymu. Kadangi 
daugelis draugų išsisklaidę po pro
vinciją, buvome priversti siuntinėti 
pakvietimus. Pakvietimus išrašyti 
pavedžiau dukteriai, kuri nors ir čia 
formalų mokslą ėjus, bet lietuviškai 
dar švariai moka. Kvietėme visus 
penktai valandai. Ant pakvietimų jau 
buvo išspausdinta “five o’clock 
cocktail”, bet šventai paliepiau duk
rai viską teisingai lietuviškai para
šyti, kad nebūtų gėdos. Mergaitė są
žiningai mano prisakymų išpildė ir 
pakvietimus išsiuntė. Atėjo sutarta 
diena, atėjo penkta valanda; svečiu 
nėra. Atėjo devinta ir dešimta valan
da, stalas apkrautas valgiais ir gėri
mais, bet ne vieno svečio. Apie vi
durnaktį man jau reikėjo dėti ledus 
ant galvos. Išmesto laukan maisto 
piniginis nuostolis didelis, bet kas 
įkainos mūsų dvasinį stovi. Vėliau 
žiūrime, kad bičiuliai ir artimi drau
gai mūsų vengia ir net prie bažnyčios 
nebesisveikina ir iš tolo pamatę bė
ga į kitą gatvės pusę. Vos nepatekau 
į nervų ligoninę ir tai tik vos, vos, 
per plauką. Paėmusi širdį į rankas 
išdrįsau užklausti buvusios labai 
artimos draugės; kame reikalas? Ji 
man atsako: - Ką, ar jus mus ko
kiais idijotais laikote, jeigu šitaip 
Įžeisti drįstat? - Labai nustebau, 
nes tokios minties niekuomet neturė
jau. Pasirodo duktė švariai lietuviš
kai versdama pakvietimuose užrašė 
visiems atvykti penktą valandą i gai
džio uodegą. “To five o’clock cock
tail” - vertimas teisingas, nes cock
tail ir yra gaidžio uodega, bet mums 
ji pražudė draugus ir vos neįvyko 
nervų lūžimas. ***

są sodybą. Tam tikslui tuoj buvo įkur
tas Senelių ir Poilsio Namų Fondas, 
kuriam mūšų tautiečiai pritarė. Deją, 
pinigų neužteko ir draugija matydama 
kad nebus įmanoma tokį plota žemės 
nupirkti, pradėjo rūpintis valdžios že
mės gavimu. Turėjome .daug vargo, 
nuolat buvo belstas! į Žemės Dept., 
kreipėmės į N.S.W. Chief Secretary. 
1969 m. buvo paskirta mums du akrai 
žemės North Engadine, gražioje aukš
tumoje tarpe medžių, 19 mylių nuo 
Sydnejaus, arti Engadino miesto, ge- 
ležihkelio ir autobusų susisiekimo. 
Žemė paskirta be jokio mokėjimo, su 
viena sąlyga kad būtų sunaudota mū
sų prašytam tikslui - Lietuvių Sody
bai. Pagal valdžios reikalavimus, 
paskirtos trys patikėtinės ir apie tai 
paskelbta Government Gazette. Pati
kėtinės atsakingos už Sodybą ir jos 
tvarką

LIETUVIU SODYBOS DABARTINĖ 
PADĖTIS.

Priėjome prie pačios sodybos 
statybos. Sudarėm Sodybos Statybos 
Patarėjų Komitetą, į kurį Įėjo ir pa
tikėtinės. Gavome $20,400.00 subsi
dijos - paramos iš Social Services 
Dept. ir prasidėjo statybos I-jū. sta
dija - Stage I. Pastatėm du namus po 
du butus kiekviename, ■ su užrašu 
“Lietuviu Sodyba - Lithuanian Villa
ge”. Įkainuota $36,000.00 • Greitu 
laiku pradėsime 2-rų stadiją kur vėl 
statysime du namus.

Perth’o lietuviai su savo kunigu L. Kemešiu, jam švenčiant 25 me
tų kunigystės jubiliejų. ■ .

Apsigyvenimui reikalaujama kaip 
ir pas kitas organizacijas, įnašas - 
auką, pagal susitarimą. Pilną Įnašą 
įmokėjus, nuomos nereikia mokėti, tik 
nustatytą $1 į savaitę sodybos šva
ros išlaikymo išlaidoms. Nemokami 
jokie savivaldybės ar vandens mokes
čiai. Elektros sąskaitos apmokamos 
pagal skaitliuką. Įnašas naudojamas 
tolimesniai statybai. Dėl pačių sody
bos gyventojų, Sydney lietuvių*’ gydy
tojai sodybą remia ir tam pritaria; sun
kiau susirgus gyventojui, gydytojo 
nurodymu, pristatomi i ligoninę. Gy
ventojui reikalaujančiam slaugimo, 
parūpinama District Nurse, kuri kas 
diena gali ligonį lankyti. Gyventojas 
kuris sau maisto nepajėgia gamintis, 
gali pasinaudoti “Meals on Wheels” 
Dabartiniai sodybos, gyventojai gra
žiai susitvarkė, ir ačiū Dievui, atrodo . 
labai sveiki gyvendami puikioje ap
linkoje, gerame ore jaučiasi gerai.

KOKIE TOLIMESNI UŽSIMOJIMAI
Draugija numačiusi pastatyti 

visą sodybą su sale - recreation hall. 
Salei galėsime prašyti subsidijos, 
apsigyvenus bent 10 gyventojų. Pasta 
cius salę, pasidarys tikras lietuviš
kas centras, kur ypač savaitgaliais 
vyks lietuviškas judėjimas. Čia mūsų 
kunigai galės atlaikyti pamaldas , vi
sokios programos, filmų popietės, pa
rodėlės ir kt. Numatę esame pastaty
ti ir slaugimo namus - nursing home, 
tuo reikalu teiravausi atatinkamiose. 
Įstaigose. Tam įvykdyti ateis į pa
galbą mūsų gydytojai. Viskas pareis 
nuo musu tautiečių pritarimo ir lėšų 
gavimo. Pasiryžimo” pas mus netrūks
ta.

Sodyba nėra kokia prieglaudos 
institucija. Ją ir statome kad būtų 
kaip kaimas. Tas kaimas, tikras lie
tuviškas kampelis, kur kiekvienas tau
tietis atsilankęs pajustų tą jaukumą 
savųjų tarpe. Jei dabar tą jaučiame 
atsilankę, tai ką kalbėti, kai pasta
tysime visą Sodybą.

Dail. V. Simankevičius prie sa
vo vieno darbų parodos metu.

***

SOCIALINIS DARBAS MEDICINOJE

(atkeltais 3 psl.)
Įsigilinus į jos padė

ti, < pasirodo, kad, staiga mirus jos 
tėvui ir šeimos galvos rolę perėmus 
žymiai vyresniam dominuojančio cha
rakterio broliui, šeimoje susidarė 
tiek konfliktų, jog jos netvirtas psi
chologinis mechanizmas rado vienin
telę išeitį tolimesniam funkcionavi
mui apsitverdamas vis didėjančiais 
ligos simptomais.

Dažnai pasitaiko ligonių, atei
nančių pas daktarą su eile fizinių 
simptomų, kaip kad nemiga, galvos 
skaudėjimu, nuovargiu ir bendru kūno 
negalavimu, kuriems Įvairus tyrimai 
neranda jokios organiškos priežas
ties. Jei ligoniui padedama giliau iš
sikalbėti, dažnai paaiškėja, jog jo 
problemos pagrinde yra šeimyninės 
ar asmeniškos; jam pagelba ^ra reika
linga ne fizinio, bet asmenisko funk
cionavimo plotmėje. Prisimena ispanų 
emigrantų 17-kos metų sūnaus pavyz
dys, kuris neilgo laiko bėgyje du kart 
atsidūrė ligoninėje su savotiškais 
kūno sužalojimais. Arčiau susipaži
nus su paciėntd ir jo šeima, proble
ma pasirodė glūdinti dideliam kultū
rinio charakterio skirtume tarp ispanų 
tėvu ir čia beaugančio sūnaus. Tėvas, 
teisėtai išsigandęs laisvo žemesnių 
klasių australiško jaunimo elgesio, 
su panika ir dideliu griežtumu mėgino 
kontroliuoti sūnaus gyvenimą. Sūnus, 
iš mažens pripratintas tėvo autorite
tui nesipriešinti, savo vis didėjantį 
asmenišką konfliktą ir užgniauštą ag
resiją pradėjo išlieti pats ant savęs 
ir aplinkos - kumščiu sudaužydamas 
vitrinos langą ir tuo pačiu giliai susi- 
piaustydamas savo ranką, bei kitaip 
susižalodamas.

Nenorėčiau, jog, šias eilutes 
beskaitant, susidarytų įspūdis kad 
asmeniškų problemų sprendimas fizi
niais simptomais yra smerktinas. Gy
venimas yra dažnai komplikuotas ir 
labai sunkus ir iš daugelio pareika
lauja sugebėjimų toli viršijančių vi
dutinius žmogaus išteklius. Taip pat 
mes turime nepamiršti, kad visokie 
žmogaus gyvenimo apsireiškimai (į 
juos įskaitant ir ligą bei fizinius pa
lūžimas) turi tam tikrą jiem priduotą 
vertą ir prasmę socialinėje struktūro
je ir iššaukia kitų bendruomenės na
rių tarpe tam tikrą pramatomą reakci
ją. Fizinė liga mūšų socialinėje struk
tūroje yra sutapatinama su pagelbos 
reikalingumu, atleidimu nuo pareigų, 
atlaidumų ir nekritiškumu ligonio at
žvilgiu. Žmogus su problema turi dau
giau vilties susilaukti pagelbos mūsų 
bendruomenėje palūždamas fiziniai 
negu pasirodydamas esąs nebepajė
gus susidoroti su savo gyvenimo prob 
lemomis. Taip pat savaime ryšis tarp 
organiško ir psichologinio funkciona
vimo yra toks tamprus, jog bet koks 
gilesnis įvykis fizinėje plotmėje iš
šaukia ir psichologinę reakciją, ir 
atvirkščiai.

Medicinos moksliškas žinynas 
kasdien vis didėja, bet su juo taip 
pat vis didėja ir jos profesinis (su- 
techniškėjimas). Šitai problemai mo
demiškosios ligoninės yra labai jaut
rios ir nuolatos yra ieškomi būdai, 
kaip tų didžiulį techniška aparatą, ku
rio paskirtis iš tikrųjų furėtų padėti 
žmogui ligos atvejy, o ne gydyti paski
rus organus, padaryti jautriu kiekvie
no ligonio pareikalavimams. >• • • 

***
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Didž. Gerb. Pone Redaktoriau,
Australija iki šiol davė Pedago

giniam Lituanistikos Institutui Čika
goje visais atžvilgiais labai gerų ir 
pavyzdingų studentų: Danguolę Juš
kaite, Rasą Kubiliutę ir jauniausiąjį 
iš visų - Algi Dundą.

Šio pastarojo darbų tolimesniam 
ryžtui sustiprinti ir kitiems jaunuo
liams paskatinti - siunčiu ši jo dar
belį, prašydamas rasti jam' vietos 
drauge su mano palydovu - prierašu 
“Mūsų Pastogės” kampelyje. - Kartu 
pridedu ir kitą - Ped. Lit. Institutą 
liečiantį mano straipsneli, kuris įga
lintų ir didesnį skaičių jaunuolių ši 
ta sužinoti apie toli esanti Institutą.

Priimkite geriausius Jums linkė
jimus.

. L . Ignas Serapinas, 
PL Instituto neakivaizdinio skyriaus 

Direktorius.
***

MANO KELIAS (.SĄMONINGĄJĄ 
LIETUVYBĘ
Algis Dunda.

Mano kelias į sąmoningąją lietu
vybe buvo man sunkokas.

'Esu gimęs Australijoje, ir ne
laimei - mano tėvai apsigyveno toli 
nuo Adelaidės miesto, kuriame vyks
ta visa lietuviškoji veikla ir yra dau
giau progų susitikti su lietuviais, 
ypač tokio pat amžiaus, kaip aš pats.

Adelaidės mieste, esančiame už 
20 mylių nuo mano gyvenamosios vie
tos, yra'’ Lietuvių Namai, o juose ir 
lietuviška Australijos Lietuvių Ben
druomenės savaitgalio mokykla, kuria 
aš lankiau 8 metus. Ačiū už tai. Be
lankydamas mokyklą, dalyvavau ir 
lietuvių skautų organizacijoje. - Stro
piai lankiau mokyklą, patiko lietuvių- 
kalba, o ypač Lietuvos istorijai

Kada baigiau lietuviškąją savait
galio mokykla, jos vedėjas p. Statnic- 
kas, lietuvių'kalbos mokytoja p. Ur
bonienė ir istorijos mokytojas p. Ma
želis man patarė neakivaizdiniu ke
liu studijuoti lietuvių kalbą bei lite
ratūrą Pedagoginiame Lituanistikos 
Institute, kuris yra Amerikoje, Čika
gos mieste. Gavęs pritarimą iš tėvu, 
sutikau, "ir šituo savo pasiryžimu irgi 
esu labai patenkintas, nes jaučiu, kad 
nenutolstu nuo ,lietuviu kalbos, bet 
vis ją turtinu, susipazinau .su lietuviu 
literatūra, labai pamėgau savo lekto
rius, nors del didelių nuotolių su jais 
ir nesusitinku. Dabar vis man atrodo 

darausi sąmoningesnis lietuvis.
Norėčiau tą užsibrėžtąjį tikslą 

greičiau pasiekti. Bet ir vėl’ kliūtis 
High School egzaminai. Manau, kad 
pasiekęs aukštąjį mokslą, būsiu nau
dingesnis ir lietuvybei.

Neatsižvelgdamas į tai, kad rei
kia daug ruoštis egzaminams, sten- 
giuose, kiek sąlygos leidžia, atlikti 
negaišdamas ir Instituto lietuviškus 
darbus, ypač kad labai grąžius para
ginimus, įvertinimus ir linkėjimus gau
nu iš savo Ped. Lituanistikos Ins
tituto lektorių.

Labai gaila, kad mirė Instituto 
direktorius a.a. Domas Velička. Da
bar jau tas neakivaizdinio skyriaus 
direktoriaus ir lietuvių literatūros 
dėstytojo pareigas perėmė lietuvių 
kalbos lektorius Ignas Serapinas, 
kuris mane taip pat padrąsina ir pa
kelia norą dirbti. Už visą tai jam esu 
taip pat labai dėkingas.

Aš noriu būti sąmoningas lietu
vis, ir dabar jau pilnai esu Įsitikinęs 
kad lietuvių kalba, liet, literatūra bei 
Lietuvos istorija šiame mano kelyje 
gali daug padėti, o, be to - ir lietu
viškos organizacijos. Man patinka 
skautai, tai aš šioje lietuviškoje or
ganizacijoje ir dalyvauju.

Pamėgti lietuvių kalbą padėjo 
dar ir štai kas: Lietuvių savaitgalio 
mokykla skyrė premijas (pinigais). 
Aš tą galimybe išnaudojau ir vis dau
giau pripratau lietuviškai skaityti.

Jaunimui noriu patarti ne tik 
lankyti lietuvišką savaitgalio mokyk
lą, bet ir atlikti paskirtus darbus, kad 
vėliau''.netektų gailėtis. Aš pats, pra
dėjęs lankyti* lietuviškąją savaitga
lio ‘mokyklą, dažnai gailėjausi lais
vų šeštadienių, .bet dabar matau ir su
prantu, kad klydau.***

ALGIS DUNDA yra jauniausias 
Ped. Lituanistikos Instituo studen
tas, gimęs 1957 m. rugpiūcio men. 1 
d. Australijoje. Ten jis rūpestingu 
savo tėvu prieglobsty gyvena ir mo
kosi. Tai' retai beužtinkamo darbštu
mo, pareigingumo, ir valingump jaunuo
lis, galįs būta šviečiančiu pavyzdžiu

ne tik jo amžiaus jaunamečiams, bet 
ir žymiai žymiai už ji vyresniems - 
net ir barzdose paskėndusiems da
bartinio jaunimo atstovams. Tai tik
ras Vaižganto raštuose vaizduojamas 
deimančiukas.

Šiame Institue lituanistines stu
dijas vos keturioliktus metus įpusė
jęs Algis pradėjo 1971 m. pirmame 
ketvirty, ir per pusantrų metų bendri
nio kurso dalykų keturių semestru 
baigmė jam visai jau nebe už kalnų. 
- O, kad šiuo gražiu pavyzdžiu pasek
tų ir daugiau lietuvių jaunimo!

Jaunasis Algis niekad nėra nu- 
siskundęs, kad jam pateikiami darbai 
persunkus. Net kirčio ir priegaidės 
kursą jis Įveikė visai dailiai, be de
javimo.

Daugeliui pas mus ir keli blokai 
iki lituanistinės mokyklos yra perto- 
limas kelias ir dėl to nuo jos lankymo 
susilaikoma. Algio tėvams ir 20 my
lių per aštuonerius ‘metus nebuvo nei 
tolimas, nei įkyrus kelias, nes są
moningoji lietuvybė buvo stipresnė 
už fizinius ir materialinius nepatogu
mus.

Išskirtino' dėmesio bei pagarbos 
verti ir Algio savaitgalio lituanistinės 
mokyklos mokytojai už jų išmintingą 
dėmesį ir rūpesti, parodytą lituanis
tinio švietimo tęstinumui. Nukreipda
mi kiekvieną gabų ir rimtą jaunuoli- 
jaunuolę i Ped. Lituanistikos Insti
tutą^ ruoštis pakeisti juos ateityje, 
parodo, kad jiems labai rūpi išlaiky
ti lietuvybę gyva, sąmoninga ir veik
lia ilgiems laikams. Linkėtina, kad 
jie sugebėtu atrasti savo auklėtinių 
tarpe ir daugiau panašiu Algiu, Rasų, 
Danguolių.

Ignas Serapinas.***

PUSMETIS PED. LITUANISTIKOS 
INSTITUTE BE A.A DOMO 

VELIČKOS
Ankstyvo pavasario (kovo 18 d) 

saulėtas šeštadienio rytas skelbė at
bundančios gamtos prasiskleidimą gy 
venimui ir žmogaus džiaugsmui. Bet, 
kaip patirtis rodo, per gyvenimą ir mū
sų aplinkos pasaulį keliauja du tarpu
savy besirungtyniaują kontrastai - 
džiaugsmas ir liūdesy s, pasisekimas ir 
pralaimėjimas, meilė ir neapykanta, 
gimimas ir mirtis. Ir aną, gamtos pra
dėtą nuotaikingą, rytą, Ped. Lituanis
tikos Institutą ir Čikagos lietuvių vi
suomenę pribloškė liūdna žinia, kad, 
ryto šviesos nebeišvydęs, staiga mirė 
lietuviškojo' švietimo didysis puose
lėtojas, to švietimo jaunųjų talkinin
kų ruošėjas, Ped. Lituanistikos Ins
tituto organizatorius ir jo direktorius 
Domas Velička.

Ir lygiai pusmečiui praėjus, te
bėra sunku apsiprasti su šia mintimi, 
kad mūsų tarpe jo gyvojo pavidalo jau 
nėra. Tačiau jo nematomoji asmenybės 
dalis tebevaikšto mūsų aplinkoje vi
sur: ji buvoja ir žvelgia į mus Jaunimo 
Centre Institute patalpose, besisten
giančius įgyvendinti velionies didžio 
nerimo valandomis sukurtus ir neramic 
je širdyje ilgai išnešiotus planus bei 
lūkesčius. Toji nematomoji jojo as
menybės dalis yra ir mano kambarėly
je šalia manęs - rašančio šias eilu
tes. Horacijaus žodžiais tariant, jis 
ne visas mirė: pati didžioji jo dalis 
liko ir ilgiems laikams liks gyva. Toji 
didžioji gyvoji dalis seks ir lydės 
mūsų - jo užmojų tęsėjų. - darbus ir

Šiuo metų vyksta L. Urbono dai
lės paroda Sydnėjuje, galima ja* ap
lankyti iki 15 spalio Barefoot Gal
lery , Avalon Beach.***
kelius, kol tik ši jo vadovauta lietu
viškojo švietimo institucija išliks 
gyva.

Nors ir labai skaudžiai buvo su
krėstas Ped^ Lituanistikos Institutas, 
bet tas gražiai jame įsibėgėjęs dar
bas sustoti negali. - Anuos liūdnuo
sius mokslo metus Institutas užbaigė 
jokių didesnių persitvarkymų nedaręs: 
tos pačios jėgos griebėsi gelbėti pa
dėtį, užpildyti atsiradusias tuštumas. 
Tik 1972 - 73 mokslo metų išvakarėse, 
rugpiūcio 25 d.. Lektorių Tarybos 
posėdyje buvo išrinkta nauja vadovy
bė.

Paskutinius kelerius metus abie
jų skyrių - akivaizdinio ir neakivaiz
dinio -vadovybė buvo sutelkta a.a. 
D. Veličkos asmenyje. Toks per dide
lis darbų ir pareigų krūvis, be abejo, 
labai slėgė jo pečius ir naikino svei
katą. Dabar ši didžiulė našta nutarta, 
kaip' ir abiejų skyrių veikmės pradžio
je,, vėl paskirstyti į dvi dalis: vėl 
grįžti prie akivaizdiniam ir neakivaiz
diniam skyriui atskirų direktorių. O 
kad Instituto neištiktų panaši staig
mena jai nepasiruošus - kiekvienam 
skyriui išrinkta ir po vicedirektorių iš 
jaunesniojo Instituto mokonojo perso
nalo. Šie naujieji vicedirektoriai pa
lengva bus įvedami į Instituto adminis
tracinio darbo kelią, kad kiekvienu 
atveju, reikalui ištikus, sugebėtų vie
no ar kito skyriaus vairą imti į ran
kas. Tokia, nors ir natūraliai susida
riusi atsarga, padėjo kiek imanomiau 
sudurstyti staigios krizės padarytas 
spragas.

Akivaizdinio skyriaus direktorium 
išrinktas visa laiką iki šiol buvęs 
Lektorių Tarybos sekretorius lekto
rius Aleksandras Dundulis, o vice
direktorium - lektorius Romas Kinka. 
Neakivazidinio skyriaus direktorium po 
kelerių metų pertraukos Lektorių Ta
ryba vėl išrinko lektorių Igną Serapi
ną. o vicedirektorium - lektorių Vytau
tą, Narutį.

Lektorių Tarybos sekretoriaus 
klausimas šiame posėdyje liko neiš
spręstas.

“ Instituto akivaizdinis skyrius 
1972 - 1973 mokslo metus pradėjo re- 
guliamine numatytu laiku - rugsėjo 
9 d. Neakivaizdiniame skyriuje dar
bas per ištisus metus nesustoja, nes 
jis neturi atostogų: paruoštus darbus 
studentai gali siųsti lektoriams kiek
vienu metu.

Visais neakivaizdinį Instituto 
skyrių liečiančiais informaciniais 
reikalais kreiptis ir lietuvių kalbos 
bei lietuvių literatūros parašytus dar
bus siųsti šio skyriaus direktoriaus 
adresu:' 2543 W, 69th St., Chicago, 
Ill. 60629, U.S.A. Tel. 737 - 1286.

Ignas Serapinas.
***

Naujosios kartos visuomet 
yra tokios, kokios jų motinos 
buvo. Dvasinis moterų lygis 
yra daug reikšmingesnis 
tautos kraujui, negu vyrų.

Vydūnas

BENDRUOMENĖS

FINANSINIAI RŪPESČIAI.

(atkelta iš 1 psl.)

jas grynai iš pasiaukojimo ateina i 
namus, ir didžiausiam užkietėjėliui 
pasidaro nepatogu ji tuščiom rankom 
pravaryti ir dėl tos priežasties be
veik kiekvienas savo duoklę atiduo
davo.

Kodėl šio metodo neprisilaikyti 
mūsų bendruomenės gyvenime? Kodėl 
kas metai negalėtumėm tokį aukų rin
kimo vajų bendruomenės reikalams 
pravesti. Rinkėjas galėtų būti musų 
sąmoningiausi bendruomenės nariai 
Krašto Tarybos atstovai. Pasidalinus 
lygiom lankytinas vietas ir išdėsčius 
per kelis mėnesius ar net visus metus 
ne tiek daug aplankytinų kiemu kiek
vienam atstovui ir tektų.

Kokių rezultatų iš šių “kalėdo
jimų” galėtumėm tikėtis?

1. Atskirtumėm “pelus” nuo 
“grudų”. Paaiškėtų kas save tebe
laiko lietuviu ir bendruomenės nariu, 
o kas su ja dalinai ar visiškai ryšius 
yra nutraukęs. Nelogiška būtų lietu
viais skaityti tokius asmenis, kurie 
patys savęs tokiais nebelaiko.

2. Išgirsti ir pasikeisti nuomo
nėmis su visais lietuviais dėl ben
druomenės esamos būklės ir dėl jos 
ateities. Išsiaiškinti pasyvumo prie
žastis ir išklausyti pageidavimus.

3. Paprašyti susimokėti solida
rumo mokestį, skirti piniginę auką ir 
užsiprenumeruoti lietuvišką spaudą.

4. Susimokėjęs solidarumo mo
kestį tautietis pasijus “finansiniu” 
bendruomenės nariu ir noriau lanky
sis bendruomenes susirinkimuose, ži
nodamas, kad už “įėjimą” neberei- 
kęs mokėti. Gal ir mūšų bendruomenės 
susirinkimai pasidarytų skaitlingesni.

Rūpinantis musų bendruomenės 
finansiniais reikalais, piniginį pašal
pų dalinimą^ reikėtų sukoncentruoti į 
vienas rankas. Pagal dabartinę prak
tiką, kiekviena organizacijos vado
vybė, savo atliekamas sumas skirsto 
savo nuožiūra, dažnai ne nepaprašy
tą ir ąepasverdama svarbumo eilės. 
Žinau atsitikimą, kai viena organiza
cija paskyrė $150 auką tokiai orga
nizacijai, kuri turi savo kasoj kelis 
tūkstančius dolerių ir šios sumos per 
pastaruosius porą metų nėra pajudi
nus. Tai beprasmiškas aukos įšaldy
mas. Ar negeriau butų is' organizaci
jų atstovų sudaryti ekonominę ar fi
nansinę tarybą, kuri visų organizaci
jų atliekamas sumas sudėtas į “vie
ną katilą”, atsargiai ir teisingai 
padalintų toms institucijoms, kurias 
laikome gyvybingiausiomis ir svar
biausiomis. Kultūriniai ir Švietimo 
vienetai gavę iš karto solidesnes su
mas lengviau galėtų planuoti savo 
darbus.

Su vyresniosios kartos retėjimu, 
silpsta ir pati bendruomenė. Kad ji 
aar ateity butų pajėgi atlikti savo 
uždavinius, turime ją konsoliduoti, 
tampresniais ryšiais apjungti.

Priklausymas, savajai bendruome
nei teikia tam tikrų teisių ir privile
gijų, bet taip pat ir pareigų, kurios 
turi būti statomos pirmon eilėn. Tik 
atlikus pareigą galima tikėtis privi
legijų ir pretenduoti į teises. Pareigų 
neatlikus teisės ir privilegijas sa-‘ 
vaime atpuola, lygiai kaip nepadir
bus darbo, negalime pretenduoti į už
mokė snį.

***

Sovietai bijo
žemės drebėjimo

MASKVA. — Sovietai sako, 
kad jie stengsis perkelti savo 
pramonę toliau nuo Pacifiko pa
krančių. Jų mokslininaki prana
šauja, kad 1973-1075 metais toj 
daly Azijos ir Pacifike bus daug 
žemės drebėjimų, o drebėjimai 
sukels didelį vandenyno banga
vimą ir užlies pakrantes, nušluos 
įmones.
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Laukaitis.

vakiją. Tačiau neskaitant viso to, dau
gelio krepšinio ekspertų, tarp jų ir 
Lietuvos, nuomone, Palubinskas yra 
iškiliausias Australijos žaidėjas ir 
jis tiktų bent kurioje kitoje olimpinė
je komandoje.

Šokime į aukštį olimpiųįs favori
tas yra vilnietis Kę‘stutis Sapka, ku
ris į Mencheną buvo atvykęs trys sa
vaites prieš olimpijadą, kur treniravo
si ir susipažino su vietine aplinka. 
Jis vėliau išskrido atgal į Maskvą ir 
atgal grįžo tik olimpijadai prasidėjus. 
Jis taip pat nebus iki pabaigos ir tuoj 
■po savųjų varžybų skrenda atgal. Ge
riausia jo dabartinė pasekmė yra 
2.21 m. ;

'Atletikoje didele savo 800 metrų 
distancijos favorite yra taip pat vil
nietė Nijole Sabaitė, visai nesenai 
pasiekusi nauja Sov. S-gos rekordą, 
nubėgdama ši, nuotolį per 2m. 1.1 sek.

Labai gerų vilčių, vokiečiu spau
dos teigimu, turi taip pat vilnietis 
3000 metru kliūtinio bėgimo čempijo- 
nas Romualdas Bitė.

Birute Užkuraitytė komplekci- 
niame užplaukime nors savo grupėje 
ir paėmė trečiąją vietą, tačiau į fina
linį plaukimą nepateko dėl per bloges
nio" už kitas 'laiko.

.Nemažai vilčių turi ir irkluotojas 
V. Česiūnas, tačiau pats sunkiausias 
maratono bėgimas tikrai pareikalaus 
labai daug pastangų iš V. Baranovo, 
kuris šioje distancijoje bėgs, kone 
pačioje olimpijados pabaigoje.

Lenkijos plaukimo čempi jonas 
A. Vaitiekaitis turi gana mažokai vil
čių prie's geruosius Amerikos ir Aus
tralijos plaukikus, tačiau ką gali ži
not.

Aktyvių lietuvių sportininkų yra 
12, kai daug didesnė dalis yra atvy
kusių žiūrovų, iš kurių patį didžiau
sią kontingentą sudaro specialiai at
vykusi grupė iš Lietuvos, tai būtent 
22 žiūrovai, su pačiu naujai paskir
tuoju sporto ministeriu ir du oficialūs 
spaudos reporteriai.

Antrąją žiūrovų didžiausią dalį 
sudarytų Australijos* tautiečiai ir tre
čiąją tai Amerikos atstovas, buvęs 
žinomasis sportininkas ir vienas iš 
Amerikos lietuvių rinktinės vadovų 
dr. R. Gaška, su kurio mažuoju volks- 
wagenu mes nardome po suktas Mun- 
cheno gatves, ieškodami naujų kelių 
kaip geriau patekti iš vienos vietos į 
kita,. Vieną dieną, papuolęs tarp mil
žinų Paulausko ir paties Gaškos, aš 
pasidariau toks mažas kaip kad tas 
VW-nas, tačiau kaip mašina, taip ir aš 
išlaikiau “didžiųjų” svorį ir spaudi
mą ir, apžiūrėjus dabar vykstančią 
Dachau miesto alaus ir visokių kito
kių vokiškų išdaigų šventę, bei jų 
tuos diliuosius festivalinius litri-' 
nius bokalus, laimingai grįžome namo. 
Tai yra Įžanga į didįjį Muncheno 
October Festivalį. Modestas pamatęs 
tik mažą dalį tu, vokiškų “prašmatny
bių” ir vieną, gana nestambia padavė
ją ' nešančia" abiejose rankose 10-ti 
pilnų litrinių didelių alaus bokalų ir 
dar su jais prie krūtines prispaudus 
kitus du pilnus bokalus, tik pakratė 
galvą, pasakydamas, kad tokių dalykų 
vis amu pasaulyje dar nėra matęs. 
Gaila, kad prieš varžybas jis negalė
jo net paragauti specialaus festiva
linio stipraus alaus.

Antanas

LIETUVIU PASIRODYMAI.
Su kiekviena diena olimpiniai, 

žaidimai Mfinchene vis Įgauna didesnį 
Įtempimą ir pats kovos ir laimėjimų 
Įkarštis darosi vis didesnis ir įdomes
nis. Iki šiol man teko matyti jau eilė 
įvairių rungtynių ir varžybų paskirose 
sporto šakose. Iš įdomesnių buvo Ko; 
rėjos vyrų tinklininkų laimėjimas pries 
Sov. S-gos rinktinę 3 : 0, tuo pačiu 
korėjietės moterys taip pat labai leng
vai susitvarkė su Vengrija 3 : 0. Jeigu 
vokiečiai čia yra galvas praradę dėl 
olimpinio ir savojo futbolo, tai daugu
moje užsieniečiai iš komandinių žai
dimų pirmuoju laiko krepšinį, į kurio 
vakarinius žaidimus juodojoj rinkoj 
čia mokama labai didelės kainos, kai 
jau dabar finalinių bilietų kaina sie
kia netoli dviejų Šimtų markių ir pa
čia paskutiniąją ‘dieną kainos dar dau
giau pakils. Tas pats yra su plaukimu 
ir panašiai su tinkliniu, kur olimpija- 
doje Įgauna vis didesnį populiarumą 
žiūrovų tarpe. Matydamas pačius di- _ 
džiušošius Įvairių valstybių vyrus aš 
buvau tikras, kad jie yra krepšinin
kai, bet pasirodo, lygiai tokių pat 
aukštų vyrų yra ir tinklininkų, kai 
pats tinklinis, žaidžiant geriausioms 
pasaulio valstybėms yra labai įdomus, 
permainingas ir akiai patrauklus. At
rodo, kad tinklinio žaidynėse mes ne
turime nei vieno reprezentanto.

Rašydamas anksčiau apie lietu
vius sportininkus, dalyvaujančius šiuo
se olimpiniuose žaidimuose, nepami
nėjau Radvilos Gurausko, kuris žai
džia Brazilijos rinktinėje. Tai yra vie
nas iš pagrindinių šios rinktinės žai
dėjų, turintis 1.96 metro aukščio. Bū
damas 31-rių metu, amžiaus, jis Bra
zilijos rinktines yra jau atstovavęs 
tris kartus ir savo žaidimu ir ypatin
gai labai gerais sviedinių nuiminėji- 
mais bei gražiais metimais, yra skai
tomas šios rinktinės vienas iš gerųjų, 
žaidėju. Olimpijadoje Brazilija yra 
skaitoma viena iš pirmųjų keturių ge
riausių komandų. ;
,j Pats žinomiausias lietuvis krep
šininkas šioje olimpijadoje yra Mo
destas Paulauskas, kuris dabar yra 
pilnai vėl atsigavęs po savo nelaimin
go Įvykio, kai jis buvo susilaužęs 
koją, kartu nutraukiant ir sausgysles. 
Jo pačio žodžiais, pasakytais man, 
jis jau buvo nustojęs vilties bent 
kada vėl išeiti į tarptautinę krepšinio 
areną, nes tas kojos lūžis buvo ypa
tingai blogas. Tačiau viskas pasise
kė labai gerai ir Šiandien jis vėl švy
ti savo komandos pirmajame penketu
ke. ; Amerikos lietuviams M. Paulaus
kas yra labai gerai pažįstamas, nes, 
neskaitant Pietų Amerikos, Šiaurės 
Amerikoje jis jau buvo du kartus. Sis 
malonus ir gražios išvaizdos vyras 
yra 27-rių metų amžiaus ir turi 1.93 
metro aukščio. Prieš šią olimpijadą, 
jis yra žaidęs 307 tarptautines krep
šinio rungtynes įvairiose pasaulio 
šalyse ir jo žodžiais butų labai Įdomu 
ir malonu apsilankyti ir Australijoje, 
nes iki šiol ten dar nėra buvęs. Žai
džia jis kairiajame krašte, yra labai 
veržlus, staigiai praeinantis ir turi 
labai gerus ir pavojingus metimus. 
Yra vedęs ir baigęs Aukštąjį K.K. 
Institutą,* laisvu nuo žaidimo ir treni
ravimosi metų dėsto tame pačiame
institute. ; Už savo puikius sportinius 
atsiekimus, yra gavęs aukščiausią 
nusipelniusio sporto meistro titulą, 
normaliame gyvenime duodanti tam 
tikrų privalumų.

Australijos rinktinės neabejoti
na “žvaigždė” yra Edis Palubins
kas, kuris nors ir būdamas vienas iš 
pačių mažiausių šios rinktinės žaidė
jų, visą žaidimą vedą. VisaJjėda, kad 
australai šios krepšinio varžybose yra 
tur būt patys nelaimingiausi žaidė
jai. Žaidžiant pries Ispaniją antrojo 
puslaikio viduryje jie užtikrintai veda 
106 tašku, tačiau dėl baudų, ap
leidus aikštę Palubinskui ir dar vie
nam buv. amerikiečiui, ispanai atsi
gauna ir baigia savo laimėjimų, Lygiai 
panašiai -atsitinka ir prieš • Cekošlo- Dalis olimpinio stadiono.
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E. Palubinskas antras geriausias 
olimpijados krepšių metikas.

Nuotrauka R. Gaškos

OLIMPINĖS ĮDOMYBĖS
Prieš olimpijadą ir visos olimpi

jados metu MŪnchene vyksta įvairių 
tautinių grupių pasirodymai, koncer
tai, meno festivaliai ir kita. Prieš pat 
olimpijadą toks meno festivalis buvo 
atidarytas su moderniškąja opera 
“Sim Tjong”, kurios pagrindinį vaid
menį vaidino ir dainavo Amerikos4 ži
nomoji operos solistė Lilija Šukytė. 
Tai buvo labai sunki ir sudėtinga Ko
rėjos gyvenimo opera, po kurios visi 
Mūncheno laikraščiai Įsidėjo, labai 
puikias recenzijas apie L. Šukytę, 
iškeldami ją į tarptautinio masto ope
ros dainininkes. .***

Kaip privatus asmuo į olimpijadą 
su savo antrąja žmona, lietuvių kil
mės filmų žvaigždė Johana Shimkus 
buvo atvykęs žinomasis negras filmų 
artistas Sidney Poitier. Jo įdomiau
sios sporto šakos yra krepšinis ir 
boksas, todėl tuoj pat jis ir aplankė 
šiuos abu stadijonus, pamatydamas 
ir Amerikos pirmuosius laimėjimus.

Kiek kainuoja Muncheno olimpi- 
jada? Pagal kompiuterių apskaičiavi
mus kiekvienam iš 60 milijonų V. Vo
kietijos gyventojų, ši olimpijadą kai
nuoja po 35 markes (maždaug 11 do
lerių). ; Kiekvienas iš 1109 laimėtų 
medalių kainuos po 1,8 mil markių. 
Su šiais olimpijados pinigais galima 
buvo pastatyti 282 naujas moderniškas 
mokyklas. Pradėjus 1968 metais sta
tyba, pinigų sąmata buvo 520 mil. mar
kių, tačiau pasibaigė su dviem mili
jardais markiu, prašokant net keturis 
kartus pirmąją sumą.***

Kas televizijoj matė olimpinį 
atidarymą, galėjo pastebėti puikiai 
atliktus 3200 Muncheno berniukų ir 
mergaičių atliktus su gėlėmis ir spal
vuotais lankais pratimus, pasveiki
nant pasaulio jaunimo švente - olimpi
jadą ir jos dalyvius visų kontinentų 
jaunuosius dalyvius. Penkių minučių 
pasirodymui buvo pašvęsta šeši mene
siai laisvo mokinių laiko, kas atnešė 
tikrai labai spalvingus ir puikius re
zultatus.

***

VYTIETĖS ČEMPIJONĖS
Po ketvirčio finalų, pralaimėjimo, 

pusfinalių laimėjimo Vyties jaunės 
krepšininkės žaidė finalus su North 
Adelaide I komanda. Priešininkių žai
dimas labai neparankus vytietėms. Var
žoves dominuoja po krepšiais ir turi 
kietą ginybą. Prieš šią komandą buvo 
pralaimėta per ketvirčio finalus. Tre
neris, žaidėjos ir žiūrovai (ant pirštu 
suskaičiuojami) džiaugėsi jaunių pa
tekimu į finalus bet nesitikėjo per
galės.

Mūsiškių jaunių komanda fina
lus žaidė pilname sąstate. Priešinin
kės taip pat pradeda sayo pajėgiausiu 
penketuku. Pirmus taškus pelno ir 

greitai pirmauja 6-0 North Adelaide. 
Musų žaidėjos viską daro jjerai bet 
kamuolis nekrenta į krepšį. Pirmą 
tašką Vyčiai pelno Regina" Rupins- 
kaitė iš baudos. Pilną, pirmat metinrn 
padaro J. Staugaitė. Priešininkės su
renka kamuolius nuo abiejų krepšių. 
Mūsiškių komandos geriausios pastan
gos subira atsimušę. į puikiai žai
džiančią priešininkių, centro puolėją. 
Mes visą laiką atsiliekame 6 - 8 taš
kų skirtumu. Gerai žaidžia Vyties 
dvynukės Rupinskaitės, ieško spragų 
varžovių gynyboje, priverčia priešinin
kes daryti pražangas. Gaila, bet mū
sų žaidėjos prastai mėto baudas. Re
zultatą, daug- sykių galima buvo per
sverti sumetus baudas. Puslaikis 
baigiasi 18 - 26 mūsiškių nenaudai.

Antra^ puslaikį vytietės pradeda 
labai gerai. Pora staigių prasiverži
mų ir rezultatas sušvelnėja. Mūsų 
sužibėjimas buvo trumpas, priešinin
kės vėl dominuoja. Mūsų mergaitės 
nežiūrint rezultatų nepasiduoda, ko
voja už kiekvieną* tašką. Atrodo prie
šininkės užtikrintos laimėjimu, jos 
veda 12 taškų skirtumu. Betgi, per- 
didelis . pasitikėjimas pradeda nešti 
blogas pasėkas. Musų_ komandai tiek 
skriaudos padariusi jųaukštaugė cen
tro puolėja sėda ant suolo su penkio
mis pražangomis. Mūsų krepšininkėms 
sužiba viltis. Jų žaidimas įgauna 
ugnies. .Priešininkės pajutę pavojų 
dar daugiau ąuintensivina * gynybą. 
Tas joms atneša dar daugiau pražan
gų. Dar viena iš varžovių pelno penk
tą*' pražangą. Musų taip pat pora žai
dėjų kabo su ketvertu pražangų. Vy
tietės švelnina rezultatą iki 7 taškų 
skirtumo! Žaisti liko ‘ paskutinės 
tris minutės. Jaunių treneris Sigitas 
ima minutę. Po minutės musų krepši
ninkės uždeda pilną aikštės spaudimą. 
Priešininkių dar iškrenta viena žai
dėja. Neturėdamos daugiau pamainų 
priešininkės narsiai gynasi likę ketu
rios. Vytietės daug daro klaidų. At
rodo kalti nervai. Nekrenta baudos, 
neimetama iš po krepšio, labai suvar
žyti judesiai. Paskutinės pora minu
čių labai dramatiškos. Abiejų koman
dų* žiūrovai, šaukia ragindami savo 
žaidėjas. Žaidėjos persistengia ir 
daro klaidas.. Dar viena prešininke iš
krenta su penkiomis pražangomis. 
Vytietės preišininkės visiškai už
spaudžia prie galinės linijos. Visas 
žaidimas dabar vyksta po varžovių 
krepšiu. Vyties žiūrovams atrodo kad 
laikrodis eina šuoliais. Spėjame, - 
mūsų jaunės išlygina ir vienu metimu 
persveria. Laimime 54 - 52 rezultatu. 
Laimėjimas, buvo labai netikėtas bet 
pelnytas. Žaidėjos kietai kovojo ir 
stengėsi. Treneris tinkamai darė pa
kaitas, laiku ėmė minutes.

Po laimėjimo, ašaros, netik .pra
laimėtojoms bet ir laimėtojoms. Cem- 
pijonių titulas buvo atsiektas visų 
žaidėjų ir trenerio pastangomis ir 
darbu. Jaunės gali pilnai šiuo titulu 
didžiuotis. Tegul šis laimėjimas 
būna paskatinimu tolimesniam tobu
lėjimui didesniems užsimojimams.

Taškus Vyčiai pelnė: R. Rupins- 
kaitė 20, I. Rupinskaitė 17, M. Luke 
6, L. Jaunutytė 5, S. Visockaitė, R. 
Paškevičiūtė ir J. Staugaitė po 2. 
Už komanda dar žaidė P. Molnar.

B'N”

Kai renkiesi žmona, - ieškok jos 
šeštadienį, ne sekmadienį.

***
Židinys nėra židinys, kol moteris 

nesėdi prie jo. (R. Jefferies).
***

Vyrui jo amžiaus bėgyje reikia 
trijų moterų -

jaunystėje - mylimosios.
viduramžyje - bendradarbės ir 

draugės,
o senatvėje - slaugės.

■ ‘ - Ir ‘ - vien a-' i mdn&' tusi«' atli kti'. irisų 
trijų pareigas...

***
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LIETUVOJE
Maskvoje, Vilniuje ir kitur šiais 

metais viešėjus grupei Lenkijos moks
lininku, dabar laukiama glaudesnio 
bendradarbiavimo mokslo srity. Len
kai išvykdami pažymėjo, kad juos pa
skatino atvykti į Lietuvą, ypač nau
jausi darbai pušiai din in kiu, fizikos, 
radijo s elektronikos ir kitose srity
se. Jiems padarę įspūdžio Vilniaus 
skaičiavimo mašinų gamyklos konstruk
toriai lietuviai, kuriantys skaitančias 
mašinas. ***

Vilniuje. Lietuvos Mokslo Aka
demijos sesijoje buvo išrinkti- šie 
nauji Akademijos tikrieji nariai ir 
nariai korespondentai ir prezidiumas.

Tikraisiais nariais išrinkti: J. 
Gaudrimas (menotyra), L. Kairiūkš
tis (miškininkystė), V. Statulevičius 
(matematika). Naujieji nariai kores
pondentai: B. Grigelionis (matematika) 
R.- Kulikauskiene (istorija), V. Ma
žiulis (lietuvių, kalba), J. Mockus (ki
bernetika), A. Prakopčikas (fizinė 
chemija), L. Rasteikiene (biochemija) 
P. Sadauskas (veterinarija, citologi
ja), R. Šarmaitis (istorija), K. Ulvy
das (lietuvių, kalba), J. Višciakas 
(eksperimentinė fizika), R. Višomirs- 
kis (elektro-chemija). Šiuo metu L.M. 
Akademijoje yra 19 tikrųjų narių ir 
25 nariai korespondentai. Jos prezi
dentu perrinktas ilgametis vadovas 
J. Matulis, vice-prezidentais - A. Žu
kauskas ir J. Požėla. Kiti prezidiumo 
nariai:^ K. Meškauskas (sekt.), P. 
Brazdžiūnas, L. Kairiūkštis, V. Niun
ka, K. Korsakas ir J. Kubilius.

Patvirtinti anksčiau išrinkti 
institutų, direktoriai: V. Statulevičius 
(fizikos ir matematikos), J. Požėla 
(puslaidininkiu, fizikos), V. Dauknys 
(Fizikinių techninių energetikos prob
lemų), . J. Matulis (Chemijos ir che
minės technologijos), L. Rasteikiene 
(Biochemijos), K. Jankevičius (Bota
nikos), P. Zajancauskas (Zoologi
jos ir parazitologijos), K. Meškauskas 
(Ekonomikos) ir K._Korsakas (Lietu
vių kalbos.ir literatūros).

(ELTA)
***

Šie lietuviai kompozitoriai Vil
niuje sukūrė naujus kūrinius: V. Bar
kauskas fortepioninį ciklų “Penki 
Vytuko paveikslėliai- , L. Povilaitis 
-„Sonata fortepionui nr. 3 (pagal M.K. 
Čiurlionio “Pavasario Sonatą”), P. 
Dikčius - styginį kvartetą.

***

Pavasaris gimtinėje. Kelmė.

KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ. BIURĄ

Palanga, Travel
644 GEORGE ST., SYDNEY. AUSTRALIA 2000

TURIME IR įVAIRIU. ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 3526

Esama sunkumų su muzikos kū- * 
rinių leidyba. Dvi* leidyklos Lenin
grade lietuviškai kasmet skiria po 50 
spaudos lankų, o Vilniaus “Vaga” - 
šimtą, tačiau tie kiekiai nepatenkina, 
nes per metus lietuvių kompozitoriai 
sukuria gal triskart daugiau. Sąjun
gos valdybos specialus plenumas 
šiais metais pirmą karta. Įvyko ne Vil
niuje, bet Biržuose, birželio 9 - 12 d.

Rudenį numatoma rengti “Muzi
kinį rudenį” - festivalį, bus lankomos 
įvairios Dzūkijos vietos, baigiama
sis koncertas numatytas Vilniuje.

***

Rytų Vokietijoje rengiamasi iš
leisti, vokiečių kalba, M.K. Čiurlio
nio monografiją. Dėl to Kaune lankė
si Drezdeno leidyklos “Verlag der 
Kunst” redaktorius E. Fromhold su 
fotografu K. Bayeriu. Monografija bu
sianti daugiau kaip 300 psl., su 160 
Čiurlionio paveikslu reprodukcijų, jų 
tarpe 40 spalvotų. Monografijos auto
rius - Dailės instituto Vilniuje docen
tas Gytis Vaitkūnas. Numatomas 
10,000 egz. tiražas - jie vėliau ke
liaus į pasaulio meno centrus, biblio
tekas. Tikimasi,kad artėjant 100-sioms 
Čiurlionio gimimo metinėms, Vakaruo
se galės pasirodyti ir monografijos 
angliškasis vertimas.***

Kompozitorių sąjunga, veikianti 
Vilniuje, šių metų vidury turėjo 72 
narius (47 kompozitorius ir 25 muzi
kologus).

***
v Jubiliejiniai metai ir lietuvių 

rašytojai verčiami dar daugiau ben
drauti sų “broliškų respublikų” rašy
tojais. Šiuo metu lietuviai vertėjai 
verčia visą eilę rusų bei kitų tautų 
knygų.

&&&
Rašytojo A. Vienuolio - Žukaus

ko 90-sios gimimo metines balandžio 
8 d. buvo paminėtos Anykščiuose. 
Kalbėjo J. Baltušis, J. Stonys ir J. 
Žėkaitė, pranešimų apie rašytoją pa
darė Vilniaus universiteto dėstytoja 
E. Bukelienė.

***
Just. Marcinkevičiaus drama - 

poema “Mindaugas”, ^išversta i. rusų 
kalbą, atspausdinta žurnalo “Druzba 
nąrodov” 1972 m. antrame numeryje.***

Lietuvoje mirusio rašytojo A. 
Venclovos sūnaus, Tomo Venclovos 
pirmasis poezijos rinkinys “Kalbos 
ženklas”, 63 psl. išleistas 8,000 
egz. tiražu. ***

"EL POPULAR” - PAGAL LINIJA
Urugvajuje Montevideo mieste, 

leidžiamasis komunistų dienraštis 
“El Popular” rašė, kad R. Kalanta 
susidegino protestuodamas prieš 
Vietnamo karą.

Tuo tarpu dienraštis “El Pais” 
išsispausdino platų ir išsamų tokio 
pobūdžio pranešimą apie R. Kalantą 
kaip ir visa laisvoji pasaulio spauda.***

LAISVĖ LATVIJAI IR LIETUVAI!
Sov. Sąjungos užsienio reikalų, 

ministeris Gromyka liepos 11 d. Bru
ges mieste, Belgijoje, išėjo pasidai
ryti ir susidūrė su demonstrantais, 
šaukiančiais “Laisvė Latvijai ir 
Lietuvai/”

Demonstracijai vadovavo du Bel
gijos parlamento nariai flamai. Ka
dangi jie norėjo prieiti prie Gromykos 
ir įteikti jarųprotesto pareiškimą, tai 
abu buvo areštuoti.

***

PADĖKA
Visiems prisidėjusiems prie Spaudos Baliaus pasisekimo dėkojame, bet 

ypač solistui Pauliui Rūteniui ir akmp. Broniui Kiveriui, dailininkams p.p. V. 
Ratui, L. Urbonui, J. Janavičienei, Gailiūnienei iš Wollongongo, L. Žygui iš 
Adelaidės ir S. Montvidui; Sydnėjaus Socialines Moterų D-jai už paruošimą bu
feto ir stalų; p. L. Stašionienei už orchidėjas.

Esame dėkingi ir tiems kurie prisidėjo prie baliaus pasisekimo savo darbu: 
p.p. K. Belkui, J. Kurlinskui, V. Kondreckui, E. Šatkauskaitei, V. Šatkauskai- 
tei, J. Kantonui, L. Gasiūnienei, J. Zinkui, N. Liutikaitei, P. Stašionienei ir
A. Stašionienei už gėlių paruošimą; V. Dantai, P. Aleknai, A. Vinevičiui ir

B. Geniui už bilietų pardavinėjimą. Visiems daugiau ar mažiau prisidėjusiems 
ačiū.

“M.P.” Baliaus Rengėjai.

KREDITO UNIJOS

IGNAS MEDŽIUKAS

Kredito unijos, arba kaip mes 
lietuviai esam įpratę vadinti, ko
operatyvas, yra ne pelno siekian
ti organizacija, veikianti pagal 
federalinės ar valstijos valdžios 
įstatymus. Tikslas — sutelkti na
rių santaupas, kurios būtų panau
dotos kaip kreditas jo reikalin
giems nariams palankiausiomis 
sąlygomis. Įstatymo aptarimu, 
kredito unija yra kooperatyvinė 
korporacija.

Lietuvai esant nepriklausmai, 
šios rūšies kredito institucijų 
tinklas mūsų krašte buvo plačiai 
išvystytas. Jos vadinosi smulkaus 
kredito draugijos, kartais liaudies 
bankai, o paskirose vietovėse tar 
nautojų bei darbininkų koopera- 
c: niais pagrindais suorganizuo
tos kredito institucijos — taupo
mosios bei skolinamosios kasos.

Krdito unijų darbo apimtis
J. A. Valstybėse kredito unijos 

yra dažniausiai suorganizuotos 
kokios nors kompanijos ribose ir 
įstojimas į narius yra aprėžiamas 
asmenimis, dirbančiais toje kom
panijoje. Gali būti steigiamos ir 
profesiniais pagrindais, pavyz
džiui, mokytojų kredito unija. 
Tautiniais pagrindais suorgani
zuota kredito unija remiasi tos 
tautybės nariais, pareiškusiais 
norą įstoti ir tuo tikslu užpil
džiusiais nustatytą .pareiškimo 
formą. •

Unijos kapitalą sudaro narių 
indėliai taupymo sąskaitose ir at
sargos kapitalas, į kurį kasmet ski 
riamas įstatymų numatytas pel
no nuošimtis. Už laikomus indė
lius dividendas paprastai moka
mas kas pusė arba kas metai.

Kredito unijų valdomuosius or 
ganus sudaro valdyba, kredito 
komisija ir priežiūros komisija. 
Jie renkami metiniame unijos su 
sirinkime. Paprastai renkami ne 
visi nariai iš karto, bet kasmet 
perrenkama tik dalis, dažniausiai 
vienas trečdalis. Kredito unijos 
aktyvai yra apdrausti .nuo va
gystės, apiplėšimo, gaisro, nesą
žiningumo (Bond insurance). 
Už įdėtus indėlius nariai gali 
gauti nemokamą gyvybės draudi 
mą iki 2000.00, jei atitinka kitas 
nustatytas sąlygas: įnešta pinigų 
suma, amžius.

Paskolos duodamos įvairių rū
šių: asmeninės iki 5 metų, daikti 
nių įkeitimų paskolos  ̂collateral), 
užstatant automobilius, akcijas, 
paskolų lakštus, gyvybės draudi 
mo pa tisus ir kt. Automobiliams 
pirkti paskolos, užstatant auto
mobilio nuosavybės dokumentus. 
Nekilnojamo turto I įkeitimo 
(mortgage) 10.000.00 dol; asine 

niui; 20.000.00 su asmeniu (bend
roj nuosavybėj (join tenancy). 
Nekilnojamo turto II įkeitimo pa 
skolos iki 10,000.00 dol. asmeniui 
penkeriems metams. Paskolos (vi 
sos arba išskyrus nekilnojamojo 
turto) irgi apdraustos, t.y. sko
lininkui fiziniam asmeniui mi
rus, jo įpėdiniams nereikia pas
kolos grąžinti: ją padengia drau 
dimas.

Kredito Unijos skaičiais
• 1970 m. J.A. Valstybėse buvo 

23731 kredito unijos. Iš jų 12975 
— federalinės valdžios priežiūro 
je ir 10756 tvarkomos valstijų įs
tatymais. Arti 80proc. kredito u- 
nijų priklauso tarnautojų gru
pėms. 1970 m. kredito unijose 
pastebėtas didelis taupmenų pa
didėjimas (.13 proc.), palyginant 
su paskolomis (9 proc.). Tais me 
tais kredito unijų aktyvai pasiekė 
beveik 18 bilijonų dolerių. Taigi 
aktyvai nuo 1960m. paaugo tri
gubai, nes tuo metu buvo tik 5,6 
bilijono.

Kredito unijos ir lietuviai
Kanadoje apsigyvenę lietuviai 

tuojau ėmė steigti kredito koope
ratyvus (unijas). Jų kapitalai iš
augo iki milijonų. Kyla klausi
mas, kodėl J.AJValštybėse lietu
viai mažai domėjosi kredito uni
jų steigimu, o įsteigtų neišugdė 
iki milijoninių sumų. Atsakymas 
yra labai paprastas tam, kuris ži 
no visas aplinkybes. Kanados kre 
dito kooperatyvai naudojasi la
bai didelėmis privilegijomis, apie 
kurias tik svajoti gali Ameriko
je velijančios kredito unjuog, Lie 
tuviai, dažniausiai yra labai kon
servatyvūs žomnės ir nelabai liti 
kę pirkti kreditan jiems reikalin
gų dalykų. Skolinasi dažniausiai 
tik pirkdami nekilnojamą turtą, 
nes šios rūšies pirkiniai yra su
rišti su didelėmis sumomis ir 'be 
kredito neapsieisi. Pagal Ameriko 
je veikiančius kredito unijų įsta
tymus šios rūšies paskolos yra ąp 
rėžtos 10,090.00 dol. asmeniui. 
Perkant didesnį objektą suma y- 
ra visai nepakankama. Be to, 
nustatytas kontingentas, pagal 
kurį kredito unija negali išduoti 
nekilnojamam turtui pirkti pas
kolų (I ir II mortgage) daugiau 
kaip 30 proc visų išduotų pasko
lų sumos. Jei pažiūrėsime į Kana 
doje veikiančių lietuvių kredito 
kooperatyvų balansus, rasime, 
kad jie daugiausia paskolų yra 
išdavę nekilnojamam turtui pirk 
ti, o asmeninės paskolos sudaro 
tik mažą dalį paskolų balanso. 
Tačiau Kanadoje kredito unijos 
naudojasi žymiai geresnėmis są'- 
lygomis, išduodamos nekilnoja
mo turto paskolas, bet turi teisę 
atidaryti ir čekių sąskaitas. To
kias privilegijas J. A. Valstybėse 
turi tik komerciniai bankai.

(Nukelta į g. pusL)
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TAUTOS ŠVENTĖ NEWCASTLE

Spalio 14 d. šeštadieni, Newcas- 
telio Apylinkės Valdyba ruošia Tautos 
Šventės minėjimą Transport Hall Ha
miltone.

Susirinkimas prasidės 7.30 vai. 
vakaro. Programoje, dalyvauja - Vin
cas Kazokas tars žodi, ir Newcastelio 
Liet. Choro pasirodymas su dainomis.

Ta pačia proga bus renkamas at
stovas į Krašto Tarybą. Po minėjimo 
pasilinksminimas su šokiais ir bufe
tu. Visus maloniai kviečiame atsilan
kyti.

***
VISI į GEGUŽINĘ

Spalio 15 d. sekmadienį tuoj po 
lietuvišku pamaldų Skautų Tėvų Komi
tetas ruošia Ingleburne skautų stovyk
loje linksmą gegužinę.

Galėsite gauti šiltus ir saitus
Visus 
daly-

s

valgius, alų ir kitus gėrimus, 
kviečiame kuo skaitlingiausiai 
vauti. ***

PRANEŠIMA
Lietuvių Klubo Valdyba, Sydne- 

juje, praneša savo nariams, kad prane
šimas apie Metini Klubo Narių 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. (sekmadienį) 3 vai. p.p.

Kandidatus į klubo Valdybos pir
mininko, sekretoriaus ir klubo valdy
bos narių vietas galima siūlyti iki 
1972 (ik spalio jnėn. 16 d. Kandidatai v siūlomi rastu, nemažiau dvieju 
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 
yra būtinas.

Lietuvių Klubo Valdyba.*** v
GEĖLONGAS

Geelongo Savaitgalio Mokyklos 
Tėvų Komitetas praneša, kad Dr. V. 
Kudirkos Savaitgalio Mokyklai parem
ti, leidžiamas loterijai elektrinis 
duonai džiovintuvas (toaster), trau- 
kitfias įvyko 17.9.72, sekmadienį, 
prie S v.'Jono bažnyčios, tuoj po lie
tuviškų pamaldų. t

Laiminga bilietą ištraukė Gęęl. 
Bendruomenės Kontrolės Komisijos 
atstovas p. V. Bindokas. laimėtojas 
p. J. Grybas geelongiškis.

Dėkojame visiems kurie prisidėjo 
savo auka prie savaitgalio mokyklos 
išlaikymo. Ypatingai tiems kurie sa
vo vaikų neturi, bet kiekvienais me
tais nuperka už stambia^ suma pinigų 
loterijos bilietų. Mūsų nuolatiniai 
rėmėjai: p.^J. Sedliorius, p. I. Darg- 
vainis, p. C. Volodka, p. K. Garale- 
vičius,, p. J. Grybas.

Tėveliams kurių vaikučiai lanko 
Sav. Mokyklą ačiū už solidarumą.

Tėvų Komitetas.
 ***.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Teko patirti kad šeštadienį, 30 | 

rugsėjo, abejose meno parodose - J. 
Janavičienės keramikos ir L. Urbono 
dailės dalyvavo daug meno mėgėjų ir 
nupirko ne maža meno kūriniu, ypač 
p. J. q '' ' 
abiejų parodų atidarymuose ir, anot 
Algio Plūko, tai buvo tikra meno at
gaiva. ***

Praeitą šeštadienį Balys Pūkas, 
Marrickville, atšventė’ savo draugų 
tarpe gimtadienį. Ta proga buvo pri
siminta šaunus Spaudos Balius, ku
riame p.p. Pūkai negalėjo dalyvauti. 
“Idant nebūtu, skriaudos “M.P.” - sa
ko p. Pukienė, - “Baly, nupirk du bi
lietų man ir sau jausimės kaip Spau
dos baliuje esą ”. Balys padėjo 
$7.00 ant stalo'’“M.P.” paremti, ir 
visi pasijutome kaip Spaudos baliuje. 
Ačiū, jiems už auką.

Po penkių menesių gydymosi Vo
kietijoje grįžo Vijoleta Mauragienė 
su pagerėjusia sveikata, kartu su, ja 
grįžo ir jos motina Genė Vasiliauskie- 

. - ne ir Mindaugas Mauragis. Vijoletos
Janavičienės. Daugelis buvo (gydymas bus tęsiamas toliau to paties 

"J”J" - daktaro priežiūroje ir metodu.
***

PATS SKAITYK “MŪSŲ PASTOGĘ” 
IR KITĄ PARAGINK SKAITYTI.

***

■Musų Pastogė Nr. 40 1972.10.9 psl. 8.

tad 
skaitytojai, 
PASTOGĖS”

"MUSU, PASTOGES” 
ADMINISTRACIJOS

P RANE ŠIMAS
1972-ji metai eina prie pabaigos, 
tenka ir vėl kreiptis į Jus, mieli 

A.L.B. organo “MUSĘ 
piniginiais reikalais.

Tenka pasidžiaugti kad turime 
gana skaitlingą ir sąjnoningą skaity
tojų šeimą, giliai suprantančia Mūsų 
Pastogės uždavinį ir jos reikalingumą.

Daugumas prenumeratorių laiku 
apsimoka prenumeratos mokesti bei 
viena ar kita proga priedo prisiunčia 
didesnę^ at mažesnę auką ir tokiu bū
du “Mūsų Pastogė*” išsiverčia savo 
kukliame biudžete.

Tačiau yra prenumeratorių kurie 
tarsi kažkam keršydami neatsiunčia 
prenumeratos mokesčio laiku, o pra
ėjus ilgesniam laikui vengia atsiskai
tyti už gauta laikrašti, tokiu savo 
elgesiu sunkindami jo finansinę pa
dėti, nes neatlyginta skola tenka nu
rašyti i nuostolius kuris kiekvienais 
metais siekia nemaža pinigų suma.

Šiuo prašomi visi “Mūsų Pasto
gės” skaitytojai paskubėti su 1972-jų 
metu prenumeratos mokesčiu, nes me
tams baigiantis teks paruošti ir duoti 
Tarybos Suvažiavimui laikraščio lei
dimo apyskaitas. Paskubėkite. Ačiū.

“M.P.” Administracija.***

L PARLAMENTA.!
Artėjant Federaliniams rinkimams 

visos partijos su atsidėjimu “puo
šiasi”, kad pagerinus savo išorę pi
liečių akyse. Aprimo streikai, kainų 
kėlimai ir demonstracijos, kad ne- 
drumzdus balsuojančio ramybės. Bal
są turįs pilietis pajuto savo svarbą - 
jis nuspręs kas parlamente gins jo 
interesus.

Pasiruošimuose nesnaudžia ir 
ateiviai. N.S.W. elektorate Reid, ku
riam priklauso Granville, Auburn ir 
aplinkiniai priemiesčiai, liberalų par
tija savo kandidatu išstatė gerai 
žinomą ateivių, ypač pavergtų tautų 
gynėją/ vengrą^ Bill Pardy. Šiuo metu 
Reid elektoratą atstovauja darbiečių 
atstovas T. Uren.

Komitetas sudarytas iš pavergtų 
tautų atstovų š.m. spalio 15 d., sek
madienį, 2.30 vai. p.p. Ukrainiečių 
salėje/Lidcombe, ruošia Bill Pardy 
priešrinkiminį mitingą, kur kalbės ži
nomi parlamentarai ir pavergtų tautų 
atstovai. Tikimasi, kad pavergtų tau
tų atstovai ne dviprasmiškai pasisa
kys dėl savo kraštų okupacijos ir pa
reikalaus laisvės visoms pavergtoms 
tautoms.

Mitingas žada būti vienas iš di
džiausiu priešrinkiminėje kampanijo
je. Tuo“ pat bus demonstruojama imi
grantų svarba ir isreiskiamas nepasi
tenkinimas, kad jų norai ir rūpesčiai 
yra pamiršti ar net ignoruojami. 

Ar neverta paremti savu interesu?
A. R.

Kiek teko nugirsti spalio 14 d. 
sydnejiškiai ruošiasi vykti į Newcas
telio lietuvių ruošiama Tautos Šven
tės minėjimą ir linksmavakarį.

Newcastelieciai visados moka 
svečius linksmai užimti todėl mielai 
yra lankomi sydnėjiškių. Gero vėjo 
vykstantiems^ ***

Retai turime progos pasilinks
minti gegužinėje, kaip tik tokia proga 
atsirado Skautu Tėvų komitetas spą- 
lio 15 d. ruošia gražioje stovyklavie 
tėję Ingleburne. Pasinaudokime proga 
linksmai praleisti laiką gamtoje.***

ADELAIDĖS KRONIKA
Kongreso Atstovai Patiekė Balansą,

17.9. Prigužėjo pilna Lietuvių 
Namų salė, išgirsti Adelaides jauni
mo kongreso atstovų ataskaitinio pra
nešimo bendruomenei. Atsižvelgiant 
L. dalyko svarbumą ir žinant, kad Ade
laidės A-kės P-kas A. Bernaitis bu
vo II PLJ Kongreso atstovas, todėl 
susirinkimą atidarė pats Krašto V-bos 
Pirmininkas V. Neverauskas. Jis pa
dėkojo atstovams už sąžiningą atsto
vavimą Adelaidės lietuvių kolonijos, 
paprašė jų. papasakoti savo Įspūdžius 
ir atliktus darbus Jaunimo Kongrese.

L. Pocienė, tvarkė visą gana 
įdomaus pranešimo eigą. Ų pirmą ugnį 
išėjo A. Bernaitis. Jis pranešė apie 
Kongreso atidarymą, jo svarbumą lie
tuviško jaunimo ateičiai išeivijoje ir 
tą didelį viso pasaulio jaunimo atsto
vų ryžtą lietuvybės išlaikymo reikalu.

R. Kubiliutė gana smulkiai nupa
sakojo Kongreso eigą Kent State uni
versitete. Ten simpoziumų kambariai 
buvo pavadinti Kazlausko, Kalantos, 
Plateraitės, Daumanto, Kudirkos ir 
Čiurlionio vardais. Tas stipriai pri
sidėjo prie lietuviškos dvasios paki
limo. Buvo nepaprastai malonu ir nau
dinga diskutuoti su kitų kraštų jau
nimo atstovais. Tarp daugybės temų 
buvo svarstoma: - Ar yra galimybė 
vykti okupuoton Lietuvon pagilinti 
lietuvių kalbą ir pažinti iš ardau lie
tuviškos kuitūros apimtį.

R. Bielskytė savo pranešime kal
bėjo apie nepamirštamą Romuvos 
Stovyklą puikiame Kanados miške, 
prie ežero. Ten buvo tobulintasi lie
tuvių kalboje, klausant paskaitų apie 
lietuvių labai gausią tautosaką ir pa
pročius. Literatūros vakare teko iš
girsti poetą Henriką Nagą ir susipa
žinti su Hamiltono vaidintojų trupe. 
Visiems stiprų Įspūdį paliko Baltijos 
kvintetas . Visi jauni vyrai nesenai‘at
vykę iš Okupuotos Lietuvos į Vakarų 
Vokietiją. Jie puikai kalba lietuviškai 
o jau dainuoja tiesiog pasakiškai. 
Stovyklos gyvenime Australijos jau
nimas reiškėsi labaį stipriai “Romu
vos Uodai” laikraščio redaktorė buvo 
J. Reisgytė. Tarp kitų, į redakcinę 
komisiją įėjo. R. Bielskytė ir R. Ku
biliutė. Stovykla padarė tikrai neiš
dildomą įspūdį.

A. Reivytis padarė krepšinio 
rungtynių apžvalgą. Klimatinių sąly
gų pasikeitimas visiems Australijos 
sportininkams turėjo labai neigiamos 
įtakos. Visi stengėmės kiek galėjome 
Amerikiečiai buvo UŽ mus pranašesni 
ir ugiu ir žaidimo technika. Pralaimė
jome garbingai.

L. Pocienė baigdama visus pra
nešimus perskaitė Kongreso priimtas 
rezoliucijas. Jos labai plačios, daug 
pasakančios ir apima visas lietuviško 
gyvenimo sritis. Jaunimui aktyviai 
įsijungus į bendruomeninio gyvenimo 
eiles, visa lietuviška veikla džiugi
nančiai pagyvėtų. Sekantis jaunimo 
Kongresas numatomas suruošti Brazi
lijoje už 5 metų.

Buvo labai malonu matyti, kaip 
gražiai buvo pagerbta Kongreso ren-

Spaliui d. sekmadieni po pamal
dų, Lidcombes parapijos salėje buvo 
“T.A” praemti subuvimas su užkan
džiais ir išgėrimais. Valgių ir gėri
mu. buvo tikrai geru, tik gaila, kad 
svečių buvo neperdaug. Atrodo trūko 
reklamos!

***
Viktoras Sliteris grižo iš Euro

pos, aplankė senas vietas ir Olimpija- 
dą Munchene. Susitiko su Antanu Lau
kaičiu ir kitais draugais, nors viskas 
Vokietijoje patiko, tačiau pasiilgo 
Sydnejaus ypač Ansamblio repeticijų.

***
- Uganda neįsileido danės turis

tės, kuri atvažiavo su 4 pusės inčų. 
sijonu aukščiau kelių (Ugandoje leis
tini sijonai 3 indai virš kelių, o už 
trumpesnius baudžiama iki 3 men. 
kalėjimo arba 11 svarų baudos).

***
- Per šių metų 6 mėnesius į Iz

raelį išvažiavo 16,000 Sov. Sąjungos 
žydu, o 1971 m. per visus'metus 
15,000 (1970 m. 1,000).

Amerikos erdvės agentūra nutarė 
nubausti Apollo 15 erdvės laivu į me
nulį skridusius astronautus, nes jie: 
be leidimo buvo nusigabenę ten 400 
vokų ir 100 jų per tarpininką, pardavė m 

Vokietijoje po600 svarų. ‘ r***

gėjų, adelaidiškė, tautinių šokiu vete
ranė ir mokytoja Ponia M. Baronaite - 
Grėbliūnienė.

Pabaigoje L. Pocienei į taika, 
atėjo Krašto Kultūros Tarybos P-kas 
V. Baltutis. Jis rinko iš susirinkimo 
paklausimus juos aiškiau suformuoda
mas, nes beveik visiems Kongreso 
atstovams, iš anksto nepasiruoštose 
diskusijose pritrūksta lietuvišku 
žodžių.

Visi Kongreso atstovai dėkojo 
bendruomenei už finansinę paramą be 
kurios nuvykimas į Kongresą būtų 
buvęs neįmanomas.

Pasibaigus susirinkimui apžiūrė
jome ant stalo išdėstytus spausdi- 
nius liečiančius Kongreso atidarymą, 
Romuvos stovyklą ir Kent State vyku
sių simpoziumų programas.

Po tokio gana įdomaus visų at
stovų pranešimo prasidėjo tarpusavis 
nuomonių pasikeitimas. Beveik visi 
klausė: '’Kodėl sekantis Kongresas 
numatomas ruošti Brazilijoje? Jis iš 
visų pasaulio kraštų, išskiriant Ame
rika" bus brangiai pasiekiamas. Ar 
Brazilijos lietuviai pajėgs sukelti 
lėšų Kongreso pravedimui ir jo išlai
kymui? Kodėl nesuruošti sekantį Kon
gresą Vokietijoje, savo nuosavuo^se 
namuose Vasario 16 gimnazijoje? Čia 
ir okupuotos Lietuvos jaunimui butu 
daug lengviau užklysti. Vakarų Vokie
tijai pasirašiustaikos sutarti su Rusi
ja abipusis trafikas neišvengiamai 
augs ir visapusiškai plėsis.

Atrodo, kad kolonijos padaryta 
investacija į Kongreso atstovų pasiun
timą, apie 83,000, nebus veltui iš
mestas pinigas.

VI. Dumčius.***

KREDITO UNIJOS
(Atkelta iš 7. pusi.)

Iš čia matome, kokias skirtingas 
sąlygas turi kredito unijos Kana
doje ir Amerikoje. Žinoma, ir 
šiame krašte kredito unijos, susi
jungusias i vadinamas unijų ly
gas stengiasi kovoti dėl platesnių 
veikimo teisių. Bet tuo tarpu kre
dito unijoms kelią pastoja komer
ciniai bankai ir taupymo ir skoli
nimo draugijos (Savings and 
Loan Associations).

Vis tik tenka pabrėžti, kad dau 
geliu atvejų kredito unijų teikia 
mi patarnavimai yra geresnėm 
sąlygom, negu kredito institucijų: 
už taupmenas mokamas .aukštes 
nis nuošimtis (dividendas), tei
kiamas kreditas pigiau atsieina 
ir jam gauti sąlygos lengvesnės.

Praeitame “MtP.” numeryje^ dėl 
spaustuves techniškos kaltės iš fo
tomontažo “Spaudos Baliaus Vaiz
dai” iškrito solisto P. Rūtenio nuo
trauka. Tenka atsiprašyti kad taip 
atsitiko.

Red.***

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
"OUR HAVEN"

Australijos Lietuvių Bendruomenes 
laikraštis.
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