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KOKS BRAŽINSKU ŪKIMAS ?

Laisvi lietuviai privalėtą jiems 
daugiau pagelbėti

Algirdas Gustaitis

Metai bėga, o Pranas ir Algir
das Bražinskai ne tik nepaleidžiami 
iš kalėjimo Turkijoje, bet jie dar 
nesulaukė teismo, o jau įmesti i 
rusi.

Vliko tarpininkavimo dėka mari 
pavyko gauti jų adresą ir jau gauti 
du Bražinsku laiskai*Ypatingai pasku
tinysis, rašytas 1973 kovo 20 d. turi 
gerokai skirtingų^ žinių, nei buvau 
susidaręs nuomonę iš mūsų spaudoje 
skelbiamų. Kai ką is to laiško nu
rašau, nes liečia mus visus: “Tiesa, 
kalbant apie kalėjimą, norėčiau pa
brėžti, jog nuo 1971 m. liepos 29 d. 
esame įmesti į katakombas, ir ne
perdėta, o tikrąja prasme. Advokato’ 
Colal Yardimci (jis 1971 m. rudeni.
Vliko kvietimu buvo nuvykęs Ameri
kon) pastangos viską nubaltinti
šviesiomis spalvomis, yra klaiki ne-
teisybė ir skaudi netiesa!

Mes esame įmesti jg 
su devyniais “arkadas’’]^ 
Jie yra žudikai, narkos^ išprie-
vartautojai, vagys, komunistai ir... 
rusų agentai! Iš to galite padaryti

NEGIRDĖTAS SOVIETU 
AKIPLĖŠIŠKUMAS

JAV sumoka 31.5% viso Jungtinių 
Tautų biudžeto. Be to, jos praeitais 
metais dar savanoriškai įvairiems 
JT darbams vykdyti davė apie 400 
mil. dol.

Šiemet JAV paprašė ją mokestį 
paptastam biudžetui sumažinti iki 
25%.

Pries tai Sovietą Sąjunga su savo 
satelitais pakele didžiausią triukš
mą. ’ Buvo pakartoti visokie kaltinimai 
JAV-bėms ir pasiūlyta ne sumažinti 
bet dar padidinti tą mokestį iki 
38.4% JT biudžeto. JT visumos
susirinkime? 81 balsą prieš 27 ir 22 
susilaikius, JAV prašymas buvo pa
tenkintas, tai yra, jos dabar mokės 
tik 25% biudžeto, o visos kitos 131 
valstybe likusius 75%.

MOTERIS IŠRINKTA 
BUNDESTAGO VADOVE

Vakarą Vokietijos Bundestago 
pirmininke išrinkta 53 metą amžiaus 
socialdemokrate Annemarie Renger 
- Loncarevic, buvusio velionio social
demokrato vado Dr. Schumacherio sek
retorė. Vokietijos parlamento istori
joje ji yra pirmoji moteris pirmininkė. 
Vokiečiai ją vadina Frau Presidentin.

LATVIAI NETEKO ŽYMAUS 

KALBININKO
Sulaukęs 100 metą amžiaus va-- 

sario (?) 22 mirė žymusis latvių kal
bininkas prof. Janis Endzelyns, gi
męs 1873 m. Latvijoje, Kaurugu, Mic
kūnuose. 1900 m. Tartu universitete 
įsigijo magistro laipsnį, o 1912 m. 
Peterburgo universitete padarė dok
toratą. Profesoriavo Tartu, Charkove 
(?) ir Peterburgo universitetuose. 
1920 m. grižo į Latviją ir profesoriavo 
Rigos universitete. Su juo glaudžiai 
bendradarbiavo mūsų kalbininkas moks
lininkas prof. K. Būga* (komj. Tie
sa, 1973.11.23).

išvadą, koks saugumas užtikrintas 1 
Todėl nereiktu stebėtis, jeigu vieną 
gražią dieną (ar naktį) įvyktų tai..., 
kas būtų apvesta juodais lankeliais... 
Gyvename (tiksliau, egzistuojame 
kaip kokiam siaubingame košmare. 
O Dieve, ir jam nėra pabaigos!”

PRAŠO PASKELBTI Jtį 
ADRESA, PRAŠO LIETUVIŠKOS

SPAUDOS
Toliau rašo:
“Konkrečiai kalbant, mūsų by

los bei musų kalinimo adreso skel
bimas lietuviškoje patrijotinėje spau
doje yra ne tik galimas, bet ir gyvy
biniai būtinas dalykas. Nes daugiau
sia ko bijo visi tironai, visos impe
rijos, yra tiesos apie ją nusikalti
mus skelbimo balsas. Lietuviškų 
laikraščių užprenųmeravimas yra ne 
tik galimas, bet ir šaukiančiai reika
lingas! (Juk naivu būtą, galvoti, kad 
KGB nežino mūsų adreso... Nuo 
“slaptumo” šiuo atveju nukenčia tik
patrijotai lietuviai!)”

Toliau rašo, kad ir kiek padėjo 
lietuviška spauda, kokias lietuviškas 
knygas įturi (vos keletą, vertingu). 
Jie laba, norėtų gauti bendrines lie- 
tuvių kalbos vadovą, išsamų lietu
vių. kalbos žodyną, laisvo pasaulio 
lietuvių žinyną ir kt. Lietuviškų 
laikraščių, žurnalų teturi po keletą 
ar porą numerių.

Galimas dalykas, nepraeina pro 
turku cenzūrą, nes anie, nemokėdami 
lietuviškai, gal ne viską praleidžia, 
tegavo net prieš keletą mėnesių vie
no asmens užsakytų liet, žurnalų. 
Buvo siųsta nepatikimu adresu.

Pranui ir Algirdui Bražinskams 
siųsti korespondenciją bei užprenu
meruoti spaudą siūlo per jų advokatą 
pastarojo adresu: P. A. Bražinskas, 
c/o Avukat Ariv Cavdar, Kįzilay 
Emek Ishani Kat 13 No. 1301, An
kara, Turkey.

Laiško pabaigoje Bražinskai 
rašo: “Apie “laisvą laika” netenka 
kalbėti, nes jo kalėjime nėra. Kar
tais mes patys > stebimės, kaip mes 
dar išsilaikėm, kaip neišėjom ir pro
to... Visdėlto mes dirbam, net ir 
tokiose brutaliose sąlygose. Ir esam 
tikri, kad savo uždavinius bei įsi
pareigojimus kovoj ančiai Tėvynė i
atliksime garbingai.. Lietuva kovoja! 
Lietuva lairhes!

O laisvojo pasaulio lietuviams 
patrijotams nuoširdžiai linkime dau
giau ryžto ir kovingumo, ir daugiau 
pavyzdžių sėmimosi iŠ" kovojančios 
Tėvynės. Patrijotinė išeivija turi 
žinoti, kad tikru lietuviu tautos vardu 
kalba ne Maskvos pakalikai, be sėdį 
Vilniuje, bet tie, kurie lieja kraują 
kovoje už Tėvynės Laisvę ir Laimę!

Pasaulis stovi naujų, sukrečian
čių Įvykių prieangyje - turime visi 
pasitempti ir būti visuomet pasi
ruošę likiminiam žygiui už Tėvynės 
laisvę!”

Būtų gražu, prasminga, pagal- 
biška ir tauru, jei kiekvienas lais
vame pasaulyje išleidžiamas laikraš
tis, žurnalas butų leidyklos pasiun
čiamas kalinamiems Bražinskams. 
Tokia aukele neapsunkintų, gi jei 
viena nemokama prenumerata būtų 
neįmanoma, turėtų surasti mecenatą. 
Reikia pagelbėti laisvės trokštan
tiems. Vlikas visko negali padaryti.

KAUNAS PAVASARĮ NUO ALEKSOTO KALNO

PAVERGTU TAUTU ATSTOVAI SYDNEJUJE

PAVERGTŲ. TAUTILSEMINARAS
Kovo 31 d. Sydnėjuje įvyko di

delės reikšmės suvažiavimas pavergtų 
tautų atstovu iš visos Australijos. 
N.S.W. Pavergtų Tautų Taryba suor
ganizavo . seminarą ir konferenciją 
aptarti svarbių reikalą Atstovų su
važiavo apsčiai iš visos Australijos* 
Adelaidės, Melbourne, Brisbanės ir 
kt. vietovių. Dauguma atstovų buvo 
iš N.S.W. Suvažiavimo programa pa
dalyta į dvi dalis: šeštadieni vyko 
seminaras ir bendra vakarienė, o sek
madienį konferencija.

Seminarą atidarė ir jam pirminin
kavo N.S.W. Pavergtų Tautų Tarybos 
prezidentas Mr. E.D. Darby, BEc., 
D. Ph. Hon., M.L.A. Darby, atidary
damas seminarą , pasakė įspūdingą 
kalbą, pabrėždamas, kad atėjo laikas 
rūpintis ne tik Europos pavergtų tau
tų laisve ir saugumo problemomis, 
bet ir pačios Australijos, tai rodo 
paskutinieji įvykiai. Ta jo mintis 
vėliau buvo plačiai nagrinėjama va
karienės metu.

Pirmoji paskaita buvo prof. D.M. 
Armstrong, Sydnejaus , universiteto 
filosofijos profesoriaus, jis savo pas
kaitoje akademiškai nagrinėjo konsti
tucinės demokratijos principus, juos 
palygindamas su totalitariniais reži
mais. Plačiai apžvelgdamas šio 
mokslo sriti, nevengė konkrečiais, 
iš dabartinio gyvenimo paimtais, 
pavyzdžiais pailiustruoti ir pakriti
kuoti. Nekartą pajuokdamas ir dabar-

LITHUANIA. Tokiu pavadinimu 
išėjo pirma knyga portugalą kalba 
apie Lietuva, Ja, Casimiro Verax (K. 
Čibiro, spaudos attache prie Lietuvos 
Pasiuntinybės Montevideo), parašyta 
ispanų kalba, Stasys Vancevičius iš
vertė i portugalų kalba ir savo pastan
gomis išleido. Vlikas post factum jo 
pastangas parėmė. Knygelėje yra 
trumpa senosios Lietuvos istorija, 
šiek tiek atkurtą nepriklausomybę, apie 
Sovietą - nacią sąmokslą, prieš Lietu
vą ir okupacijas. Knygele turi 64 
psl.

*** 

tinės Australijos vyriausybės lanksty- 
mąsi komunistiniems kraštams.

Armstrongo pr.. kaita susilaukė 
gilaus pritarimo ir paklausimu bei 
diskusijų.

Mr. ^J..Dunin - Karwicki, M.B.E., 
Lenką Žinių redaktorius, skaitė an
trą paskaitą: “Komunistu okupuotų 
kraštų ir jų satelitinių valstybių 
rusifikacija”.. Tai buvo gili studija, 
statistiniais faktais paremta. Auto
rius nesigailėjo įdėti daug darbo, 
kruopščiai ir moksliškai ją apdirbti • 
Ypač' buvo malonu girdėti, kad auto
rius didžiai įvertina lietuvių tautos 
sunkias kovas dėl laisvės ir teisiu 
gyventi nepriklausomą gyvenimą. Jis 
iškelia lietuvių didvyriškas kovas, 
ją drąsą, sugebėjimą, nerasdamas 
lygių pavyzdžių kitose tautose. Tą 
didvyrišką lietuviu laikymąsi jis re
mia šiais trimis postulatais: a) lie
tuvių kalba visiškai skiriasi nuo sla
vų, b) lietuviai yra 95% katalikai, 
c) lietuviai turi didelę istoriją ir 
gilias valstybines tradicijas.

Karwicki buvo labai šiltai priim
tas auditorijos, ir daugelis pavergtų 
tautu atstovaizuž taip gerai paruoštą 
paskaitą, ir objektyvią įžvalgą į pa
vergtu tautų gyvenimą, jį sveikino ir 
jam dėkojo.

Trečią paskaitą skaitė Mr. J. 
Ritenis, M.A. (Political Science), 
latvis} jo paskaitos tema buvo: 
“Europos saugumo konferencija ir jos 
padariniai pavergtoms tautoms”.

Ritenis, savo paskaitoje apžvel
gęs NATO ir Varšuvos karinių jėgų 
pusiausvyrą ir praeityje įvykusiu kon
ferencijų politinius padarinius, priėjo 
prie dabartinės preliminarinės'Hel
sinkio konferencijos. Autorius iš
kėlė . Britu užsieniu politikos kietą 
nusistatymą pavergtų tautų atžvilgiu, 
reikalaujant jioms laisvės; savo pas
kaitoje jis minėjo ir JAV nusistatymą 
nepripažinti Baltijos tautų aneksijos.

Po paskaitų kilo diskusijos 
paklausimai, paaiškinimai. Seminare- 
dalyvavo penki lietuviai/ Adelaides 
atstovas p. Stačiūnas, Sydnejaus 
atstovai p. A. Reisgys, V. Sliteris ir 
kviestiniais svečiain Dr. A. Maura- 
gis ir p. V. Šliogeris.
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KUO MES SKIRIAMĖS?
Gyvenant ir dirbant bendruomenė

je, besirūpinant tautinės gyvybės iš
laikymu, tenka atsisakyti siauro 
sroviškumo. Suprantame, kad kiek
vienas kultūringas žmogus turi, savo 
pažiūras, savo ideologija, savo indi
vidualybę, savo kultūrinę vertę. To
dėl privalome su kiekvienu ir skai
tytis, kaip su kultūrine vertybe. Kiek
vienas žmogus mums bendruomenėje 
yra brangus. Iš vienos pusės, mes 
turime žiūrėti, kad toji individualybė 
nenukentėtų, bet iš kitos puses, mes 
turime pareigų kovoti pries" tuos agre
syviuosius, kurie nepaiso bendruome
ninio prado, užsidarę siaurame sro- 
viškume , bando vienokiu ar kitokiu, 
būdu primesti savo pažiūras visai 
bendruomenei. Kai tuo siekiama pa
doriu keliu, tas bendruomenei yra ne
pavojingai visi galime išklausyti 
kiekvieno nuomonės ir laisva valia 
pasirinkti ar atmesti ją.

Musų tarpe yra žmonių, kurie 
siūlo bendradarbiavimų su Lietuvos 
okupantu, jie mano,kad taip elgdamie
si mes, t.y. mūsų tauta, daugiau lai
mės, kaip kovodami ir priešindamiesi 
okupacijai. Kitais žodžiais tariant, 
jie siūlo susitaikyti su likimu.-*rezig
naciją. Dauguma yra kitos nuomonės, 

Lietuvių tauta tebekovoja už savo 
laisvę t ir mes , išeiviai - tremtiniai, 
turime ateiti jai i pagalbą - ne karo 
trokšdami ir ne ginklus galąsdami, o 
tiesą skelbdami ir sau laisves reika
laudami. Sovietų melas, propaganda, 
yra didelis ginklas su kuriuojie laimi 
labai daug*, mūsų s'venta pareiga ja, 
suniekinti ir atskleisti mūsų teisę į 
laisve, ir žmoniškumų. Jei šitos pa
reigos neatliksime, be reikalo mes' 
save laikome tremtiniai^, tuščios yra 
ir mūsų pastangos išlikti lietuviais. 
Ar ne vistiek musų tautai, ar mes suru
sėsime ar suaustral ėsime. Vienaip 
ir kitaip^ busim e mirę savo tautai.

Mes suprantame, kad su tauta 
reikia bendradarbiauti,reikia santykius 
palaikyti, nereikia vengti ir bijoti 
tenai nuvažiuoti, pamatyti, pasikal
bėti, tačiau nevenkime,, ir tiesą, su
grįžę pasakyti, ir' juos tenai galimai 
painformuoti. Tai bus bendradarbia
vimas. su tauta.

Nedaug mūsų tarpe yra sovietų 
agentų, bet jie stengiasi visa^ laiką 
laikyti mūsų bendruomenę neramumo 
stovyje. Jie reiškia nepasitenkinimą 
mūsų bendruomenės vadovybe ir ypač 
jos spauda. Tas nepasitenkinimas 
kyla iš to, kad mūsų spauda nespaus
dina sovietiškos propagandos. Pasku
tiniu laiku tas nepasitenkinimas nus
kambėjo per Kanados ir Amerikos 
laikraščius ir galiausiai atsiliepė 
“Gimtajame Krašte’’, kaip visada su 
dideliu priedu šmeižtų. Ten rašoma: 
“... prie spaudos vairo sėdintys 
asmenys bijo tiesos ir nespausdina 
rasinių, kuriuose bent užsimenama 
apie dabartinės Lietuvos laimėjimus. 
Pasitenkinama korespondencijomis, 
permirkusiomis ‘vadavimo’ marinatu’’, 
Tai žodžiai kuriuos ne tik daug kartų 
girdėjome iš spaudos, bet ir is lupų. 
Tai mūsų žmonės, kurie jau per toli 
yra nuėję, jie jau atvirai taikosi pa
tekti i “dorų ir aktyvių Tarybos są
jungos bičiulių’* kategorijų. Deja, 
mums su jais nepakeliui.

am.

— Priespauda besireiškian- 
č os vyriausybės reikia labiau 
bijoti negu tigro. — Konfucijus
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Pareigų pasikeitimo proga susitiko “Mūsų Pastogės’’ senoji ir naujoji 
Administracijos Komisijos. Iš kairės - sėdi V. Patašius, V. Bitinas, V. Buke- 
vicius ir a. Adomėnas. Stovi J. Maksvytis, A. Kutka, R. Baltramiejūnas ir A. 
Reisgys.

{STEIGTAS P. L. J. SĄJUNGOS SKYRIUS ADELAIDĖJE
Buvo rašyta spaudoje, kad II-jo 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas 
isteigė Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungą (PLJS), kuri veiks Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės rėmuose, ir 
kurios tikslas yra koordinuoti ir tuo 
pačiu skatinti visas lietuvių jaunimo 
organizacijas, bei paskirus asmenis, 
i bendrą, jaunimo veiklą bei derinimą.

Nutarimai buvo visi atspausdinti 
“Musų Pastogės’’ pr. m. Nr. 37 
(1237) kur minėjO/kad pagal sąlygas 
kraštuose bus steigiami PLJS viene
tai. Kraštą LB valdybos prašomos 
priimti kraštų LJS valdybų pirminin
kus.. pilnateisiais kraštų LB valdybų 
nariais.

Paminėta, kad PLJS rėmuose bū
tų sudarytas pagrindinis ryšių centras, 
kuris rūpintųsi išdėstytais lietuvy
bės reikalais ir palaikytų ryšius su 
atskirais kraštais.

Tad, Adelaidės Jaunimo Kongre
so’atstovai, vadovaujami Lidijos Po
cienės, susauke susirinkimą, šiam rei
kalui ir buvo išrinkta sekanti valdy

ba: Pirmininkas - Dr. A. Stepanas, 
vice-pirmininkas - L. Varnas, proto
kolų sekretorė - V. Mikeliunaitė, sek
retorė užsienio reikalams - R. Kubi- 
liutė, sekretorius Australijos reika
lams - J. Mockūnas, iždininke - M. 
Staugaitė ir nariai informacijų reika
lams; R. Bielskytė, K. Kuncaitis, A. 
Reivytis ir A. Straukas.

Krašto Tarybos suvaz'iavime šis 
klausimas buvo iškeltas ir šie pasiū- 
limai duoti dėl Jaunimo Sąjungos is- 
teigimo.

KAS ATSITIKO AUSTRALIJOJE?
Jau kelios savaitės; kai Austra

lijoje darosi neramu', kai kurie imi
grantai/ ir net patys australai, pasi
juto nesaugiai. To priežastis yra 
laikoma Federalinės vyriausybės 
Attorney - General, senatoriaus Mur
phy nelegalus, perdėtas valdžios 
pasisavinimas, kada jis jegajsu Com
monwealth ir savo privačios polici
jos pagalba, įsiveržė i. A.S.I.O.—sau- 
gumo įstaigą ir iš ten pasiėmė kai 
kurias bylas, kurių jis anksčiau ne
galėjo gauti legaliu būdu.

Murphy aiškinąs, kad jam rūpi 
krašto saugumas ir kad kroatų teroris
tų organizacija Ustaša sudaro pavojų 
krašto saugumui) jam reikėję kai 
kuriuos tos organizacijos narius izo
liuoti, prieš atvykstant Jugoslavijos 
ministeriui pirm. Bijedičui į Austra
liją. Jis tos organizacijos narius keti
nąs deportuoti iš Australijos.

Deportacija nėra Attorney - Ge
neral kompetencijoje; kad deportuoti 
pilietį ar ne pilietį,reikia,visų pirma; 
jį pripažinti nusikaltėliu, o tą gali 
padaryti tik įstatymais nustatyta 
tvarka ir tam tikri kompetetingi or
ganai, kaip teismai.

Toks Attorney - General Murphy 
valdžios peržengimas ir kelia rūpestį 
ne tik imigrantams, bet ir austra
lams. Iš vienos pusės* pažeidimas 
A.S.I.O. kompetencijos ribų sumažina

1. Kad atskirų miestų jaunimas 
sušauktų tam tikslui susirinkimus ir 
išrinktų valdybas pagal savo sąly
gas, remiantis PLJS nutarimais.

2. Kad vienas iš didesniųjų 
miestų būtų paskirtas Australijos 
centriniu komitetu,kuris palaikytu ry
šius su PLJS centriniu komitetu ir 
tuo pačiu gauta informaciją paskleistų 
savo krašto komitetams. Kadangi 
Krašto Valdybos sąstate yra asmuo 
paskirtas jaunimo reikalams , kuris 
gali palaikyti ryšius su centriniu ko
mitetu, dėl praktiškumo siūloma, kad 
centrinis komitetas būtų tam pačiam 
mieste , kur yra Krašto Valdybos ^būs
tine.

Adelaidės skyriuje išrinkta val
dyba , imdamasi iniciatyvos, išsiunti
nėjo panašius pasiūlymus ir skatini
mus dėl susi organizavimo į įvairias 
vietoves.. bendruomenės pirminin
kams ir jaunimo atstovams, tikėdama 
gauti palankius neatidel lojančius 
atsakymus, kad galėtu užmegsti ry
šius su PLJS Centriniu Komitetu 
Amerikoj.

Sis entuziastiškas noras ieškoti 
naujų idėjų, naujos veiklos formų yra 
pagirtinas dalykas, ir pastangos turėtų 
būti dedamos, visų lietuvių si II-jo 
Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongreso 
nutarimą^ įvykdyti visuose Australijos 
miestuose.

Lidija Pociene 
Krašto Vai. Narė Jaunimo Reikalams

tarptautinio saugumo ištaigų (Intel
ligence Organisations) pasitikėjimą; 
gi iš kitos pusės, nepaisymas lega
liai nustatytos tvarkos bei. įstatymų 
kelia rūpestį,kur darbieciu vyriausy
bė eina. Simpatizuodama komunisti
niams kraštams , labai galimas daik
tas, kad gali susižavėti ir totalitariniu, 
valstybių jurisdikcia.

Jau dabar, kai kurios kroatų 
ir jugoslavų seimos pasipiktinusios 
palieka Australiją ir keliasi i Europą, 
į Kanada ir kt. Tuo būdu į Australiją 
sumažės imigrantų. Imigracijos 
ministeris Mr. Grassby greitai pasi
skubino painformuoti spaudą ir visuo
menę, kad joks Australijos pilietis ar 
šiaip asmuo gyvenantis Australijoje, 
nebus deportuotas be įstatymais 
numatytos tvarkos. Tą patį patvirtino 
ir senatorius J. A. Mulvihill t kalbė
damas Pavergtu Tautų atstovų suva
žiavime (31.3.73) pietų metu,atstovau
damas Imigracijos ministeri A.J.
Grassby, kad imigrantams negresiąs 
joks pavojus būti deportuotiems.

Kaip tenai bebūtų su deportaci
jom ir tolimesniais įvykiais, tai paro
dys ateitis, gi šiuo metu vyksta kra
tos ir suėminejimai. Kovo 31 naktį 
buvo areštuota keliolika kroatų ir 
jugoslavų; pas kai kuriuos buvo rasta 
ginklų ir amunicijos,- jie atiduoti 
teismui, vedami tolimesni tardymai.

. >> *** ak

"AMERIKOS BALSAS" 
DĖKOJA

Lietuvių Dienoms Rengti Komi
teto informacijos tarnyba specialiai 
paruošė ir nusiuntė Įkalbėtą juostą 
“Amerikos Balso’’ radijo programos 
vedėjui Dr. K. Jurgėlai. Juostoje 
savo paaiškinimus davė atskirų 
parengimų vadovai, o informacijos 
darbuotojos paruošė kiekvienos die
nos įvykių apžvalgą.

Praėjusią, savaitę buvo gautas 
iš “Amerikos Balso’’ laiškas, kuria
me rašo:

“Dr. Jurgėlos pavedimu, noriu 
padėkoti Tasmtai ir visiems Tamstos 
bendradarbiams už prisiųstą magne
tine juosta su įdomiais pranešimais 
apie LIETUVIU DIENAS Australijoj. 
Mes tą. medžiagą, dalimis panaudojome 
Amerikos Balso laidose. Tikime, kad 
prisiųsti reportažai praturtino mūsų 
programas bei suteikė musų klausy
tojams Įžvalgesnį Jūsų tenai gyveni
mo vaizdą.

Ateityj, ruošdami panašius svar
besnius įvykių aprašymus, reportažus, 
pasikalbėjimus, galėtume susisiekti 
su Amerikos U.S. Informacijos agen
tūros postais (Canberroj, Melbourne, 
Sydney, Perthe) - kur parankiau, ir iš 
ten pasiųsti mums visą medžiagą. 
Manau, kad tai pagreitintu magnetinių- 
juostų gavimą.

Šiaip, stengiamės Amerikos 
Balso radijo klausytojus informuoti 
apie Australijos lietuviu veiklą ir jų 
laimėjimus, sekdami spaudos prane
šimus, arba iš gautų pasikalbėjimų, 
kai Australijos lietuviai lankosi 
Amerikoje.

Priimkite musų visų geriausius 
linkėjimus. Sėkmės darbuose.

Jūsų Alfonsas Petrutis’’.
Kaip žinome, “Amerikos Balso” 

radijo programa daugiausia taikoma 
Lietuvai.

Būtu gražu, kad daugiau musu 
organizacijų ruošdamos savo paskai
tas, minėjimus bei susirinkimus pa
ruoštų juostas ir jas pasiųstu “A. 
Balso” lietuvių kalba programos 
vedėjui! Dr. Kostas Jurgėla, 5206 
Moorland Lane, Bethesda, Md. 
20014, U.S.A.

Taip pat, gal vertėtų pasinau
doti p. A. Petručio nurodymu ir įkal
bėtas juostas perduoti: “United 
States Information Service (veikia 
prie U.S. konsulatų, adresai nurodyti 
telefonų knygoje). Taip persiunčiant, 
atsimestų aukštos pašto išlaidos ir 
juostos i gal būt / greičiau pasiektų 
adresatą Amerikoje.

KLAUSIMAI, KURIU. MASKVA 
NENORI SVARSTYTI

Kas keltina Europos saugumo 
konferencijoj

FRANKFURTAS - Vakarų Vokie
tijos spauda daug vietos skiria bū
simajai Europos saugumo konferenci
jai. “Frankfurter Allgemeine Zeitung” 
šia proga nurodo, kad konferencijos 
metu Vakarų Europos kraštų atstovai 
turėtų imtis iniciatyvos iškelti tuos 
klausimus, kurių sovietai paprastai 
nenori svarstyti. Jų tarpe minimi:
1. Pareikalauti Sovietų Sąjungą, kad 
laisvai teiktų vizas savo piliečiams, 
norintiems iškeliauti iš šio krašto.
2. Turėtų būti pašalinti Sovietų mili
cijos bei saugumo tarnybos sekimo 
postai , kurie yra įruošti prie visų 
Maskvoje reziduojančių Vakarų kraš
tų pasiuntinybių; 3. Sovietai turėtu 
sustabdyti visų savo radijo stočių - 
trukdytuvų veiklą, kurie neleidžia 
gyventojams klausytis užsienio radi
jo pranešimų: 4. Turėtų būti pagerin
tos darbo sąlygos visiems Sovietų 
Sąjungoje dirbantiems užsienio spau
dos bei žinių agentūrų atstovams* ir 
5. Sovietai turėtu leisti savo krašte 
laisvai platinti užsienyje išleidžia
mas knygas ir laikraščius.

„ŠLUOTOS“ HUMORAS
r 

„šiuo metu būtina karves šerti pilnais 
žiemos racionais“.

(Iš zootechniko pamokymų)
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ĮSPŪDŽIAI IŠ AUSTRALIJOS
Tarptautinio Eucharistinio Kongreso 

proga.
Vysk. Vincentas Brizgys

Tai, ką- dabar vadiname tarptau
tiniu eucharistiniu kongresu, buvo 
pradėtas 1881 metais Lille mieste, 
Prancūzijoje. Katalikų moterų sąjū
dis, vadovaujamas Marie Tamisier ėmė 
si iniciatyvos viešai pagarbinti 
Eucharistiją, į kurią pamaldumas po 
revoliucijų. Prancūzijoje, o pamažu ir 
kitur? buvo žymiai susilpnėjęs. Jų 
iniciatyva sulaukė aktyvaus pritarimo 
iš vietos vyskupu, kunigu. Gan grei
tai tai išsivystė į tarptautinius eucha
ristinius kongresus tuo pačiu tikslu 
viešai pagarbinti Eucharistiją. Sis 
vasario 18 - 25 dienomis Melbourne 
įvykęs? buvo 40-sis tarptautinis eucha
ristinis kongresas. Nuo kada pradėjo 
juose pasirodyti lietuviai, nesu paty
rus. Kiek tų kongresų įvyko po pirmojo 
pasaulinio karo, lietuviai buvo visuo
se .atstovaujami, jeigu ne būrio kuni
gų ir pasauliečių, tai oficialiai da
lyvaujant nors vienam Lietuvos vys
kupui. Laisvos Lietuvos laikais tu. 
kongresų ruošimo tarptautiniame ko
mitete nariu buvo lietuvis Apaštališ
kas Protonotaras Profesorius Alek
sandras Grigaitis. Po antrojo pasau
linio karo nė i viena is šešių tarptau
tiniu eucharistinių kongresų, net ne 
į Muencheną, niekas neatvyko iš Lie
tuvos. Ne tik formaliai, o keliais at- 
vejaisyatkreipdami į save visų dėmėsi, 
visuose šešiuose paskutiniuose kon
gresuose dalyvavo lietuviai gyveną 
už Lietuvos. Melbourne kongrese 
vyskupų buvo iš visų pasaulio kraštų, 

iŠ anapus geležines uždangos da
lyvavo tik vienas Krokuvos arkivysku
pas Karol Wojtyla.

MELBOURNO KONGRESAS es
miniai nieku nesiskyrė nuo kitų iki 
šiol įvykusiu. Neesminių savumu, ta
čiau buvo. Organizacinis šio kongreso 
komitetas prieš kongresą palaike 
kontaktą ir tarėsi su Australijos 
nekataliku krikščionių bendruomenė
mis. Didžiajame Melbourno stadijone 
Cricket Ground vasario 22 d., 8 vai. 
vakare įvyko ekumeninės pamaldos. 
Dalyvių nebuvo tiek, kiek tikėjosi 
jauni optimistai, bet-, laikraštininkų 
nuomone, dalyvavę apie 30,000. Nors 
prieš tai mate'si kaikuriuose laikraš
čiuose apmokėtas, smulkiom raidėm, 
atsišaukimas, raginąs nekatalikus 
tose pamaldose nedalyvauti, tačiau 
pamaldos įvyko.

Iki šiol vykusiuose kongresuose 
nebuvo dar dviejų čia buvusių progra
mos punktų. Vienas - vasario 20 d. 
8 vai. vakare, tame pat Cricket Ground 
stadijone įvykę vad. Migrantų Misios. 
Tos pamaldos buvo skirtos imigrantų 
grupių pasirodymui. į tas pamaldas 
kiekviena tautinė grupė atvyko su 
sava tautine ir organizacijų veliavo- 

> ucn. kongreso užbaigiamosios Mišios St. John Bažnyčioje Melbourne. 
Is k. į d. kun. Šakalys, prel. V Celiešius, prel.L. Tulaba, vysk. A. Deksnys, 
vysk. V. Brizgys, kun. P. Butkus, kun. S. Santaras kun. A. Spurgis ir kun, 
P. Vaseris. tisnoin, , Nuotrauka N. Butkuno.

vomis. Dalyviams, atvykusioms tauti
niuose rūbuose, buvo rezervuotos spe
cialios vietos. Kartu su Lietuvos tau
tine vėliava dalyvavo su savo paly
dais Katalikų Fedracijos, Katalikų 
Moterų, Ateitininkų, Skautų o gal dar 
ir kuri kita vėliava. Misiąs koncele- 
bravo Popiežiaus Legatas ir įvairių 
tautybių vyskupai ar kunigai. Iš lie
tuvių koncelebravo Europos Lietuvių 
vysk. A. Deksnys. Giedojo tautinių 
grupių jungtinis choras. Mišios ir 
giesmės buvo lotynu kalboje. Tikin
čiųjų maldų kiekviena invokacija 
kaitėjo per garsiakalbį įvairių tautų 
atstovai sava kalba, užbaigdami ang
liškai: We pray to the Lord, o visa 
minia atsakinėjo angliškai. Aukas 
nešė po du asmeniu įvairių tautiniu 
grupių, beveik visi apsirengę kiekvie
nas savo tautiniais rūbais. Apie sios 
procesijos lietuvius atstovus paminė
siu vėliau.

Antras įvykis, tai vasario 24 d. 
3 vai. dienos Mišios aborigenams 
miesto^ Music Bowl uždarame stadi
jone. Šias Mišias koncelebravo būrys 
kunigų su Popiežišku Legatu. Abori
genai pasirodė ne tik su savo tauti
nėmis giesmėmis, gražiai išlavintu ’ 
mišriu choru, o ir su savais liturgi
niais šokiais. Jaunas misijonierius 
kunigas savo pamoksle pabrėžė vie
tiniams Australijos žmonėms padarytą 
skriauda, ir atsiprašė baltojo žmogaus 
vardu. Kaip tai priėmė politikieriai, 
neteko patirti.

Sis kongresas baigėsi ne proce
sija miesto gatvėmis nesant monstran
cijoje Eucharistiją, o Cricket Ground 
stadijone koncelebruotomis Mišiomis, 
masių komunija. Kaip buvo geriau, 
tegul įvertins ateitis. Į visus kongre
so programos įvykius dalyviai galėjo 
įeiti tik su bilietais. Atrodė, kad jie 
ne visur buvo reikalingi, nes ne vienu 
atveju buvo apsčiai laisvų vietų. 
Amerikietis kun. Kenneth Bake, S.J. 
(pig. Nat. Cath. Reg. kovo 18 d.) 
mano, kad kongresas buvęs perdaug 
atmieštas visokiais pašaliniais įvy
kiais, paskaitomis ir 1.1., o buvę 
permaža dėmesio pačiai Eucharisti
jai, Man atrodo, kad tokių pasalinių 
programų gal nemažiau yra buvę ir 
kituose rūšies kongresuose. Antai, 
Bombėjuje pats Popiežius sunkiai 
spėdavo visuose pasirodyti.

Prieš< 14 metų pažintų Australi
jos vyskupų jau daugelio nesutikau. 
Iš trijų tada buvusiu Melbourno vys
kupų dabar nėra ne vieno. Du jau 
mirę, o trecias islceltas j Salem, vie
ton peranksti mirusio gero lietuvių, 
draugo vyskupo Lyons. Si kartą susi
tikimas su kaikuriais gal turės kai- 
kurių gerų naujų pasėkų.

Besibaigianti Australijos vasara 
ypatingai siaurės turistus gerai pašil
dė. Kongreso atidarymo dieną buvo 
95F, kitomis dienomis truputi vėsiau. 
Australijos miestai gal neprilygsta 
Amerikos miestu kaikuriais technikos 4 

atžvilgiais, ' tai vistiek turistams pa
liko turtingų gėlynais, tvarkingų, sva
rių miestų atminimą.

LIETUVIAI KONGRESE. Bus 
įdomiau ir naudingiau, jeigu smulkiau 
pakalbėsiu apie lietuvius šiame kon
grese. Iš svetur lietuvių Melbourne 
buvo ne daug; po kelis iš Europos, 
Kanados, apie 30- iš Amerikos. Iš šių; 
vykusieji su grupe iš New York* kon
greso visai nematė, mūsų visų apgai
lestavimui, nes lietuvių religinėje 
programoje ir jiems buvo skirtas lai
kas ir prie altoriaus ir klausyklose. 
Visus svečius, kurie to pageidavo, 
Melbourno lietuviai apgyvendino savo 
namuose. Melbourno ir bendrai Austra
lijos lietnviai kongresui pasiruošė 
gerai ir ji gerai panaudojo. Kur prieš 
kongresą, kur po kongreso ?visoje ei
lėje vietovių vysk. A. Deksnys, Apaš
tališkas Protonotaras L. Tulaba, 
Prel. P. Celiešius ir aš po kelis va
karus skyrėme susitikimui su lietu
viais bažnyčiose Mišioms, pamokslui, 
išpažintims. Vysk. A. Deksnys Sydney, 
aš Melbourne suteikėme lietuvių jau
nimui Sutvirtinimo Sakramentą. Mel
bourno kongreso savaitės kiekvieną 
dieną lietuviai turėjo savo religine ir 
kitokią programą rūpestingai suderin
tą su bendrąja kongreso programa. Šią 
programą spausdintą galėjo gauti kiek
vienas lietuvis, kurioje buvo lietu
viškų institucijų adresai ir telefonai. 
Kiek pastebėjau, tik vieni lietuviai 
turėjo ryškų savą kongreso ženklelį: 
auksinės spalvos apvalią sagą su 
kongreso ženklu, skersai lietuviška 
trispalvė ir užrašu: Tarptautinis Eu
charistinis Kongresas Melbourne 
1973. Įs to ženklelio buvo galima 
atpažinti lietuvį iš tolo, juo pasiįdo- 
mavo ne vienas ir ne lietuvis, visa 
savaitė lietuviams praėjo tikrų reko
lekcijų dvasioje: kiekvieną dieną 
Mišios Šv. Jono bažnyčioje, kasdien 
vis su kitu pamokslininku, klausyk
loje kunigas pasilikdavo tol, kol. bū
davo žmonėms. reikalingas y kiekvie
ną diena? lietuviai gausiai ėjo Komu
nijos. Programoje įrašyta kiekvieną 
dieną skirtingą, lietuvio širdžiai sava? 
dienos intencija: Už Lietuvos lais
vę, uz žuvusius lietuvius del tikė
jimo ir tautos laisvės? uz pašaukimus 
į dvasinius luomus, uz lietuvių seimų 
sugyvenimą ir šventumą, už mūsų 
jaunimą kad jis butu* tikintis ir lietu
viškas, už tautiečius? nuklydysius 
nuo tikėjimo, uz pavergtuosius mūšy 
brolius ir seses tėvynėje, kalėjimuose 
ir Sibire, už persekiojamą Lietuvą.

Buvo eilė ir nereliginių įdomių ir 
mielų_ momentų. Vasario 17-os die
nos - šeštadienio vakare Lietuvių 
Namuose buvo suvaidintas “Šuolis į 
Laisvę” - Simo Kudirkos tragedijos 
pavaizdavimas, parašytas V. Baltu
čio iš Adelaidės,, ir vaidintas iš 
Adelaides atvykusios, Teatro “Vai
dilos”' grupės. Ir turinys ir vaidyba 
padare tokio įspūdžio, kad vaidinimui 
užsibaigus savaimė susilaikyta nuo 
ovacijų ir plojimų ne dėl to, kad to 
nebūtų užsitarnauta, o, kaip tiksliai 
keli ' asmenys išsireiškė, kaip neplo
jame ir po gražiausios maldos, gies
mės ar gedulingos kalbos, taip įvyko 
ir šį karta.

Sekmadieni, vasario 18 d.? po 
Kongreso atidarymo iš kilmių? Lie tuvių 
Namuose paminėta' Vasario 16-ji. 
Nors užsitęsė beveik tris valandas, 
bet niekam neprailgo. Po svečio sena
toriaus McManus kalbos, po kelių lie
tuvių svečių sveikinimo žodžio sekė 
gražus Melbourno lietuvių dviejų cho
rų jungtinis dainų koncertas, jaunimo 
gražiai išpildyta tautinių šokių eilė* 
visus sužavėjo dviejų jaunučių, ne
senai atvykusių iŠ Suvalkų trikampio, 
dainavimas. Vėlokai vakare krikome 
jaukioje lietuviškos šeimos nuotai
koje. Trečiadienį, vasario 21 d. 7 vai. 
vakare Lietuvių Namuose buvo vad. 
susipažinimo vakariene, kurioje lie
tuvių dalyvavo kiek tik tilpo. Buvo 
gaila krikti, nes gi būtų buvę malonu 
su kiekvienu pasikalbėti, o jų buvo 
šimtai. Šeštadienį , vasario 24 d. 
8 vai, vakare Sv. Jono bažnyčioje 
įvyko lietuvių religinis koncertas, iš
pildytas abiejų chorų kartu su trimis

solistais ir smuiko solo. Vasario 20 d« 
Migrantų Mišiose vienas netragiškas 
nepasisekimas išėjo į gera? Aukų 
procesijoje lietuvių dovaną r liturgi
nius rūbus, skirtus Šv. Jono bažny
čiai,' turėjo nešti vienas lietuvis 
studentas ir jauna mokytoja panele 
Sigutė Petraitytė. Dėl trafiko, kuris 
prieš religinius momentus aplink- 
stadijoną būdavo tikrai keblus, jau
nuolis kelias minutes pavėlavo. 
Griežti tvarkdariai jo neįleido per 
duris, skirtas procesijos dalyviams, 
jis nesusiprato įeiti per kitur ir mūsų 
Sigutė liko viena. Procesijoje savo 
dovaną ji nešė viena, eidama pasku
tine, paskui ją, sekė berniukas ir mer
gaitė nešini vandeniu, vynu ir duona 
Mišioms. Jos graži rimta išvaizda, 
iki žemės tautinis lietuviškas rūbas 
ir gal jos vienumas patraukė spaudos 
atstovų akį labiau, negu visa proce
sija. Sekantį rytą laikraščiuose pir
mame puslapyje tilpo iš visos proce
sijos tik Sigutės didoka graži nuo
trauka su jos vardu, pavarde, tauty
be.- Visi džiaugėmės, kad taip bai
gėsi ^nepasisekimas.

Salia kongreso ir lietuvių bendros 
programos? kasdien kur nors vykdavo 
privačios vaišes. Jose visur dalyvavo 
skaitlingas būrys lietuvių, galima 
sakyti - kiek šeimininkai galėdavo 
sutalpinti. Tos valandos buvo ne tik 
malonių pokalbių, o informacijos, 
pasiteiravimų pasitarimų, 1 neviena 
vakara( nenuėjau poilsio prieš pirmą 
vąlandą. ryto, gi vėliau nuėjau kelis 
kartus. Visas tas dienas Melbourne, 
paskui Canberroje gal geriausiai tiktą, 
pavadinti tarpusavio nuoširdumo 
dienomis. Kiekvieną vakara, tekdavo 
pergyventi atsiskyrimo jausmą. Jis 
nebūdavo lengvas galvojant, kad tiek 
gražių, talentingų musų tautos vaikų 
savimi praturtins svetimus kraštus, 
o ne mūsų Lietuvą.

Kalbant bendrai apie Australijos 
lietuvius, man atrodo,kad svečiai vi
si jautėme . jų sutartinį bendradarbia
vimą. Sį kartų Vasario 16-os minė
jimui ir kitur vadovavo Katalikų Fe
deracija, tačiau ir žinojome ir matėmė, 
kad tai buvo ne kokia nors konkuren • 
cija, o visų sutartine. Sį karta, neat
lankiau Sydney ir Adelaidės lietuvių 
židiniu? Melbourne ir Canberroje pasi
gerėjau erdviais lietuvių namais. 
Išskyrus Seselių Kazimiericių Mari
jos mokyklos auditoija? Tėvų Jėzuitu 
Jaunimo Centrą, Chicagoje lietuvių 
turimus kitus namus, sales pralenkia 
Melbourno ir Canberros Lietuviu, 
Namai. Gėrėjausi jaunąja lietuvių 
karta. Ne daug jų asmeniniai sutikau, 
bet statiskitos sako, kad ir čia lie
tuvių jaunimas pasigėrėtinai siekia 
mokslo, asmeniniai sutiktieji paliko 
kultūringų, maloniu, lietuviškai są
moningų jaunuolių įspūdi. Nežinau, 
ar mano įspūdis teisingas, bet man 
atrodo, kad Australija turėtu daugiau 
susidomėti musų lietuviškosios lei
dyklos, Man taip pat atrodo, kad čia 
mūsų tremtiniai ir jų jaunimas savo 
užimamomis vietomis mokyklose, ci
vilinėse įstaigose vargiai ar užsi
leidžia Amerikos ir Kanados lietu
viams. Verta paminėti, kad pagal 
savo skaičių Australijos lietuviai 
davė daugiau kandidatų musų Šv. 
Kazimiero kolegijai Romoje, negu 
kitų kraštų lietuviai. Kai kiti lietu
viai buvę Australijoje šio kongreso 
proga papasakos savus gal skirtin
gus įspūdžius, tai gausis tik tikresnis 
ir pilnesnis vaizdas. Ąš parsivežiau 
labai mielų įspūdžiu ir išgyvenimų.

Mūsų Pastoge Nr. 14. 1973.4.9 psl. 3.
• • < • •• - ‘ i •* t / t j v

3



KA MES ČIA TURIME NĖRA 

KOMUNIZMAS

J. Vaičeliūnas "

Daug turistu nuvažiuoja į ko
munistinę Rusiją, bet ne visi jie 
reikiamas sąlygas turi ten ilgiau pa
gyventi ir laisviau pakeliauti. Mont- 
realio reporteris G. Radwanski su 
žmona po Sov. Rusiją važinėjo ke
turias savaites ir turėjo progą ką iš 
arčiau pamatyti ir pasikalbėti. Jis 
savo įspūdžius aprašė Toronto 
“jStar” dienraštyje (1972.XII.6, 51 psl.)

Sov. Rusijos šiaurėje,Murmansko 
mieste, jis sutiko statybininką J. 
Seliną. Jis prie statybų per menesi 
uždirba 480 rubliu, ir kartais daugiau. 
Prie tos pačios statybos dirba ir jo 
žmona. Ji uždirba 240 rublių. Jų 
duktė yra kasininkė vienoje maisto 
krautuvėje. Ji taip pat per mėnesi 
uždirba 240 rubliu. Ją butas - du 
kambariai ir virtuvė. Už butą per 
menesį moka 20 rubliu ir 8 rublius 
uz elektrą.

Selinas yra Murmansko komunistų 
partijos komiteto narys. Jis iš savo 
santaupų galvoja Moldavijoje už 8000 
rubliu nusipirkti namelį ar kooperatinį 
butaf Murmanske pensininkauti ne
nori; čia šalta ir per 56 dienas neuž
teka saulė. Bendrai, Selinas apie 
gyvenimą Rusijoje atsiliepia neblo
gai. Tai viena puse medalio, o dar ir 
kita.

AR ESI KOMUNISTAS?
Prie Juodosios juros esančiame 

Sochi kurorte, viename restorane, prie 
stalo sėdėjo Radwanski su žmona. 
Prie jų stalo priėjo du Vidutinio am
žiaus vyrai ir atsisėdo. Vienas jų - 
Jury, kaip vėliau sužinojau, buvo 
anglu, kalbos mokytojas. Jis yra komu
nistas. Kai sužinojo, kad mes esame 
iš Kanados, jis manęs paklausė:

- Ar jus komunistas?
- Ne. Aš kapitalistas.
- Tai aš, kaip komunistas, turė- 

ičiau jūsų neapkęsti. Bet aš to nepa- 
- darysiu.

Vėliau mes kalbėjomės pora va
landų. Jis sake: “Rusija yra turtingas 
kraštas, jei tu nenori valgyti ir mie
goti. Mes abu automobiliu atvykome 
į Sochį, bet viešbutyje negalėjome 
gauti kambario. Viskas tik turistams. 
Vietiniams gyventojams nieko nelie
ka. Jei nori ką; nors nusipirkti, sto
vėk eilėje tris valandas. Jei eini į 
tualetą, eilėje turi laukti valandą. 
Mes čia privačiuose namuose išsinuo
mavome kambario kampą^ - vieną lovą. 
Tai draudžiama, bet niekas to nepaiso. 
Keleivis gauna lovą, o savininkas - 
kelis rublius. To šašliko davinys mums 
abiems kainuos 20 rublių. Mes uždir
bame 100 rublią per mėnesį. Galit 
suprasti, koks gyvenimas.”

Kadangi jie pasakė, kad jie į 
Sochį atvyko savu automobiliu, aš 
paklausiau:

- Kaip galite įsigyti automobilį, 
jei per mėnesį teuždirbate 100 rublių?

- Aš turiu pinigų, - jis atsakė, - 
turiu automobilį, nes privačiai duodu 
anglą kalbos pamokas. Tas man vėl

100 rublių per mėnesi. Kas

Vysk. A. Deksnys Perth’e. Iš k. į d. Pr. Pakalniškis, K. Zuromskis, 
vysk. A. Deksnys, A. Klimaitis ir A. Miliauskas. Toli fone matoma p. V. Repše- 
vičienė.
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turi pinigų, turi ir automobilį. Tokie 
turi būti arba vagys, arba turėti kelis 
darbus, ar gerus giminaičius užsie
nyje.

- Mano draugas - jis tęsė - yra 
gydytojas. Jis gauna 110 rublių per 
mėnesį. Ar jis gali iš to pragyventi? 
Ne. Jis dirba privačiai, daro grožio 
operacijas. Tas jam duoda pašalinių 
pajamų. As esu komunistas. Bet tai, 
ką mes čia turime, nėra komunizmas, 
bet žiauresnis kapitalizmas, negu 
laisvajame pasaulyje. Čia nėra lais
ves. Niekas negali pasakyti žodžio 
prieš komunistinę sistemą. Jei komu
nizmas ateitų į. Kanada, komunistai 
jus išžudytų ar sukištų į kalėjimus, 
darbo stovyklas.

- Kaip jūs suprantate tikrą komu
nizmą? - paklausiau as.

- Tikro komunizmo negali būti.
Kai jie savo automobiliu mus ve

žė i viešbutį, jo paklausiau:
- Ar norėtumėt išvažiuoti uz 

Rusijos ribą į laisvąjį pasaulį?
- Aš taip padaryti neturėčiau ga

limybės. Išvažiuoti gali tik tie komu
nistai, kurie yra pusiau šnipai. Išvykti 
kad ir į JAV, aš negaliu. Jei ir galė
čiau išvykti, tai aš negalėčiau prasyti 
politinės prieglaudos, nes mano šei
ma lieka čia. Aš neapkenčiu komu
nizmo, bet esu komunistas. Tokių 
yra daug. Aš turiu čia gyventi.

Tai dvi medalio pusės: Selino ir 
Jurio. Ir jie pilnos tiesos pasakyti 
negali viso tikro, nes ir jie nematė, 
gyvenimo komunistinėje Rusijoje.

UŽDARBIAI
Maskvoje fabrikų darbininkai per 

menesį uždirba 114 - 140 rubliu. Gy
dytojai - nuo 120 iki 130 rubliu. Žur
nalistai - nuo 150 iki 300 rublių. Spau
dos atstovai net iki 480 rublių. Šie 
keli daviniai yra tik dalelė Sov. Ru
sijos dirbančiųjų atlyginimų.

Sov. Rusijoje yra speciali ko
munistų klasė, kuri gauna gerus atly
ginimus ir įvairius priedus. Jie yra 
fabrikų direktoriai, įvairus aukšto 
rango karininkai, svarbesnieji moks
lininkai, artistai, rašytojai ir kiti.

Žemiausią dirbančiųjų kategoriją 
sudaro kolchozininkai, eiliniai dar
bininkai, padavėjos ir kiti. Jie sudaro 
per 80% visųdirbanciųjų. Kolchozinin
kai dažniausiai gauna po rubli uz 
darbadienį. Eilinis kolchozininkas per 
mėnesį uždirba 20 - 25 rublius. Ne 
veltui toks kolchozininkas sako: 
“Darbadienio tabakui neužtenka, o 
tu, kolchozininke, vaikais apsikro
vęs, stipk badu. Visa žemė ir turtai 
yra liaudies - tavo, bet to turto paimti 
negali”.

Uždarbiai maži, o pietūs gerame 
restorane kainuoja 6-8 rubliai. Per
žengusieji pensininko amžių dažniau
siai dar dirba, nes su 30 - 40 rublių 
per menesį negalima išgyventi.

Maskvos centre, vedybų rūmuose, 
visuomet pilna besituokiančių. Vedy
bų. ceremonijos trumpos: pasirašei pa
ruoštą dokumentą ir esi vyras ir žmo
na. Kai kurie jaunavedžiai iš tu rūmų 
pereina gatvę ir ateina prie Lenino 
mauzoliejaus, kur jaunoji padeda ge
lių puokštę., Vedybinis balius is 6 - 
8 asmenų atšvenčiamas privačiame 

gą galėtu Nago fizionomiją perdirbti j 
pasibaisėtinai chaotiškus mėsgalius.

Laimingai nusiėmęs nuo Pliuš
kienės, Nagas metėsi prie našles 
Ašaraitienės. Iš pirmo susipažinimo 
Nagas ja susižavėjo, kaip stambiu 
ir putliu vestuviniu pyragu. Jau Na
gas buvo besiryžtąs kokiame nuoša
lesniame kamputy pulti į Ašaraitienės 
kojas ir parodyti jai savo banko kny- 

pasakiškas paslaptis. Deja, 
__ kokteilių poroms bęsitrinant 

ir besimaišant, velnias ant Nago už
meta ponią Pletkauskienę, kuri’jam 
kelių minučių laikotarpy atidengė 
visus Ašaraitienės intymiausius pas
lėpsnius, neužmiršdama . pridurti, 
kad Ašaraitiene ir dabar dažnai aša
rojanti iš... džiaugsmo, kad mirdamas 
jos persenęs vyras palikęs jai muro 
namą, naują Holdena, riebią apdraudę 
ir prie pinigo prisitaikantį seimos 
draugą.

- Nerimta firma! - pamanė sau 
Nagas, ir jau neužilgo rėze sparną 
apie gyvanašlę , esamajame laike, 
Linksmaitienę. Neužilgo ir nuo jos 
atšoko, kaip į siena mestas butelio 
kamštis. Juk Nagas, nors jau ir 
įkaušęs, bet dar aiškiai prisiminė 
esaę dorai tikintis z“mogus, o su to
kia netuoktų jo ne pats vyskupas. 
Gi, sumetus dviejų priešingu lyčių 
skudurus į vieną vieta^ be jokio dva
sinio palaiminimo, Nagas gyventi 
nenorėj o.

Sakoma, žmogus šaudo, o Die
vas kulkas gaudo, bet... Jau pobūviui 
baigiantis, Nagas įsispoksojo į sen
mergę Įsivaizdėnaitę, kurią visi lai
kė rimta senmerge, nes ji visus 
vyrus, susidomėjusius jos vainį’kelio 
nekaltybe, siuntusi po velnią. Be to, 
jos akimis žiūrint, visi vyrai buvo 

niekam tikę laužai: girtuokliai, kvai
ši, kliši, žlibi ir panašiai. Tik ji 
viena buvusi tobulybė be priekaištų, 
deja, tokiai atitinkamo vyro dar neat
sirado... Lengva butų tokiai išrankiai 
senmergei gyventi anuometinėje Lie
tuvoje: tokiame savo amžiuje butų 
sau įstojusi kur nors į bažnytkaimio 
špitolę, ir taip dorai mukaršusi visą 
savo amželi. Tik čia tokių įstaigų 
nėra, ir šį karta, Įsivaizdėnaitei atro
dė, kad kuriam laikui davatkystę ver- 

- griežtai lėtą atidėti į šalį, todėl ji klausia 
5 Nagą, kuris ją nejuokais glamžė šo

kio rriėtu:'
- O ponas Nagas, ar tik nebusite 

kartais jau vedęs Lietuvoj ar kur ki
tur? Juk as esu, šcyrai prisipažinsiu, 
niekad niekur ir nebandžiusi ištekėti 
mergina...

- Panale Įsivaizdėnaitę, galite 
mane savo patraukliai aštriu žvilgs
niu čia pat, vietoj, persmeigti, užtik
rinu jus visais šventaisiais ir 'pra
keiktaisiais, kad tokios kvailystės 
dar nesu daręs! Bet dabar... - užsi
kirto, įsikarščiavęs, ikausęs ir mer
ginos artuma apsvaigęs Nagas. Stai
ga, kažką sau prisiminęs, klausia:

- O jus man, ar prižadate gim
dyti vaikus, nes as, kaip tikintis 
žmogus, pirmoje eilėje esu susido
mėjęs krikščioniškuoju prieaugliu...

Senmergė, ne be ironiškos šyp
senos žvilgterėjusi į Na^o šimtapro
centinę plikę, į rėkiančiai raukšlių 
išraižytą veidą ir į po akim kabančius 
melsvus maišiukus, taip jam atsake:

- Taip, mielas ponas Nagas, jeigu- 
tiktai jūs sugebėsite, tai kodėl ir 
vaikučių mudviem nesusilaukti?

Nagas, metęs Įsivaizdėnaitę ir 
dauždamasis pro salės duris lauk nesu
grįžtamai, pats, saumurma po nosim:

- Rupūs miltai! Į toki rimta klau
simą, duok tu man tokį pliuškiškai 
nerimtą atsakymą! Geriau jau negyvai 
nusigersiu, niekad nevedęs, bet to
kios aštraliež'uvės niekad nevesiu. 
Tegu ji sau savy slapsto nors ir 
tikrą deimantą kasyklas!

***
Gyvenimas ir meilė

— Moteris nėra tokia baisi, 
kaip ji maliavojasi.

—- Daugelis veda, norėdami 
ramiai gyventi, o daugelis kaip 
tik dėl tos priežasties neveda.

savo
- 50

bute ar prie vieno stalo restorane. 
Pagrindinis gėrimas - vodka.

ATEITIS
Sov. Rusijos komunistai 

gyventojus ramina, kad uz 20 
metų gyvenimas pageres. Komunis
tinės Rusijos 55 metai jau yra praei
tis, o žmonės neturi nei fizines, nei 
ekonominės, nei religinės laisves. 
Esą, ateityje bus geriau. 1975 metais 
Sov. Rusijoje bus parduota 800,000 
automobilių privatiems pirkėjams. 
Dabar automobilis Zhiguli (Fiat) 
kainuoja 600 rublių. Pernai priva
tiems pirkėjams buvo parduota 
217,000 automobilių, o laukiančią - 
keli milijonai.

So.v. , Ę.usijoje daug plakatų su 
Šukiais, kad būtų pasiekta didesnių 
laimėjimų, darbe. Bet tie šūkiai nieko 
nesako apie normalesnius atlygini
mus dirbantiesiems, apie laisvę, apie 
geresnes gyvenimo sąlygas.

Kanadietis reporteris padare 
išvada, kad laisvajame pasaulyje 
keleriopai geriau gyventi^negu komu
nistiniame.

Is “Draugo”
***

gutės 
šokiu

Feljetonas skaitytas Mel
bourne J- Miksto 60-tiesmetų 
proga.

Red.

APSISPRENDUS VESTI
Juozas Bušodilgė

Artėdamas prie savo gimtadienio 
šešiasdešimtmečio ir baigdamas at- 
pelyti savoj viengungiškoj cele j PIR
MĄJĮ, savo dvidešimtpenkmetį nuo 
išsilaipinimo į ši žemyną, viengungis 
Nagas rimtai susirūpino savo ir savo 
ainiu egzistencine ateitimi. Galuti
nėje ir neatšaukiamoje išvadoje jis 
nejuokais užsimanė ilgiau nebevien- 
gungiauti.

- Arba dabar arba niekad! 
apsisprendė Nagas, ir nuo to viskas 
prasidėjo. Kadangi jis, ką nors rim
tesnio spręsdamas, retai kada vado
vaudavęs! nuosava galva, todėl ir sį 
kartą kreipėsi į savov gudrų kaimyną, 
falšyva, viengungi, Švilpį, prašyda
mas jo išmintingo patarimo, kaip leng
viausiu būdu būtą galima realizuoti 
tokią nekasdienišką idėją?

Švilpis, Europoje palikęs savo 
dvi šeimas ir Australijoj sėkmingai 
atsipalaidavęs nuo dviejų žmonų, pa
tarė Nagui pačiam vedybų reikalais 
pasižvalgyti po bile kurį Australijos 
miestą, tirščiausiai apsėstątautiecią, 
nepritapusiu prie kompaktinės mases, 
nusidanginusios pienu ir medum riaug- 
čiojančion Amerikon. Kaip tik tokiame 
Sydnėjuj, Melbourne ar Adelaidėj 
kokio dažno ir šaunaus pobūvio metu 
viengungio Nago gal ir laukianti is- 
skėtusi savo glėbį netikėta laime.

Švilpis, stropiai padedamas Na
gui tuštinti jo prieš dešimtmetį nu
sipirktą ir tik didžiųjų slogu metu po 
mažyti stikliuką nugeriamą su citrina 
brendęs butelį, dėsto savo samprota
vimus:

- Jei pats turi užspaudęs juodai 
dienai ar, mirties atveju, valdžiai dorą 
pinigą^ kurio nesi pragėręs ir neuz- 
deje,s ant arklio, tai dabar turimas 
savo santaupas oficialiai uždėti ant 
kokios 
tau čia amžiaus ketvirtį gadinti orą 
po vis

apsukresnės bobos. Užteks

ta pačia antklode... Keisk 
klimatą, kas išeis pačiam į sveikatą.

Šitokiu Švilpio patarimu skati
namas, Nagas atsiduria viename 
tautiečių, baliuje.

Trankiu šokiu, ir gausaus nugėri- 
mo metu Nagui lengvai ėjosi užsi- 
džiauti ant busimos gyvanašles, 
Pliuškienės. Tik kas iš to? Tuojau 
pat paaiškėjo, kad jos dabartinis 
sumestinis vyras be didesnių, pastan-
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VLADAS RASČIAUSKAS —
Walter Rask, — žymus JAV 

lietuvių kelionių, bendrovės prezi
dentas ir ekskursijų organizato
rius, “Musų Pastogės” rėmėjas

NUOŠIRDUS AČIŪ AUSTRALIJOS 

IR NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
LIETUVIAMS

Dar rodosi taip neseniai, vasa
rio mėnesio 12 diena, pagilome is 
Los Angeles aerodromo susibūrę 
lietuviškai ekskursijai L Eucharistinį 
Kongresą Melbourne. Kelionės plane 
- sustojimas Sydnėjuje, Kongresas 
Melbourne, o po to, trumpas susto
jimas Aucklande’ -užbaigiame ke
lionę kelių dienų poilsiu Havajuose. 
O dabar, štai mes jau namie, bet 
mintyse dar pinasi ilgos, Įdomios 

keliones vaizdai. Grįžome laimingai, 
pavargę, bet patenkinti ir sužavėti 
ekskursija. Kai lėktuvas pakilo is 
Auckland’o skridimui į Honolulu - vi
si nemigo, o tik pasakojosi vienas 
kitam savo Įspūdžius ir viešnages 
Australijoje ir Naujoje Zelandijoje; 
buvo sužavėti tokiu nuoširdžiu, lie
tuvišku priėmimu ir bendravimu nuo 
pat pirmos dienos Sydnėjuje. Tariu, 
visų keleivių vardu, nuoširdų ačiū už 
pasitikimą Sydnėjaus aerodrome, už 
suruoštas vaišes ir susipažinimo va- 
kara salėje, kur taip jaukiai ir 
džiaugsmingai praleidome laiką. Nors 
tą dieną lijo kibirais, bet drąsus 
Sydnėjaus lietuviai, nekreipdami jo
kio de'mesio į tokią liūti, gausiai su
sirinko įšalę susipažinti ir pabendrau
ti su akvykusiais JAV lietuviais. 
Už tai esame dėkingi Sydnėjaus lie
tuvių parapijos komitetui ir ypač 
klebonui P. Butkui, kurie taip daug 
pastangų padėjo to vakaro pasisekimui.

O ką gi besakyti apie Melbourn’o 
lietuviu koloniją, kurie mus taip glo
bojo. Vos lėktuvui nusileidus - jau 
iš tolo matėme gausų burį tautiečių, 
atėjusiu mus pasitikti. Jie mus tuoj 
nuvežė įšale Lietuvių Namuose, kur, 
pavargę ir sujaudinti, keleiviai buvo 
priimti vaišėmis ir apdovanoti lietu
viškais Eucharistinio Kongreso ženk
leliais. Pavaišintus ir sužavėtus sve
čius šeimininkai išskirstė savo tarpe, 
priėmė ir apgyvendinimo privačiuose 
namuose visai dešimčiai dienų. Vi
siems ekskursantams viešnage’ Mel
bourne paliko neišdildoma, atminimą, 

nes jautėsi kaip namie - savoje šei
moje. Išvykstant braukė ašaras sve
čiai, atsisveikindami su savo globė
jais ir nuriedėjo ne vieną ašarą ir 
maloniems šeimininkams, išlydintiems 
mus. Ačiū, aciu už visą nuoširdumą, 
ypač p. V. Laukaičiui, Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacijos Pir
mininkui ir visiems mieliems Melbour
ne lietuviams, kurių pavardes išmi
nėti neužtektų viso puslapio. Priim
kite musu, širdingą padėką!

Pasiekus Aucklanda( mus pasi
tiko LS pirmininkas C. Liutikas, sek
retorius A. Atkočaitis ir kasininkas 
J. Pečiulaitis. Nors lietuvių Naujoje 
Zelandijoje ir nedaug, bet ir ju šir
dys atviros - už pusvalandžio visi 
jautėmės, kaip viena lietuviška šei
ma. Ačiū valdybai už paruoštą suti
kimą ir taip pat V. Procutai už jo 
pastangas. Kai reikėjo sekančią die
ną atsisveikinti, liūdna buvo visiems, 
tačiau parsivežėme tvirta įsitikinimą, 
kad sutikus lietuvius, nors ir kitame 
pasaulio krašte, visi esame broliai 
ir seserys ir galime visuomet nuo
širdžiai bendrauti.

Visų ekskursijos dalyvių vardu 
dar kartą dėkoju Sydnėjaus, Mel
bourne ir Aucklando tautiečiams uz 
mums parodytą svetingumą ir atvirą 
lietuvišką nuoširdumą.

Niekados nepamiršime sios ke
lionės ir dar ilgai gyvensime jos įs
pūdžiais, naujai uŽmegsti draugystės 
ryšiai ir atnaujintos senos bičiu
lystes težydi dar ilgus metus.
Walter Rask - Rasčiaiiskas { Vadovas

KAS KANTRESNIS?

Paprastai sakoma, kad moterys yra daug 
kantresnės ir labiau pakelia skausmą, negu 
vyrai. Ypač tai mėgsta pabrėžti pagyvenu
sios ir patyrusios moterys.

Vienoje Kalifornijos sveikatos tikrinimo 
klinikoje buvo, tarp kitko, padaryti kant
rumo bandymai. Dalyvavo 41.000 pacientų
— Vyrų ir moterų.

Specialus metalinis įtaisas buvo prijun
giamas prie kulnies. Dvi metalinės lazdos 
spausdavo kulnį ilki tol, kol pacientas pasa
kydavo — gana. Didžiausias spaudimas ga
lėjo siekti 50 svarų viename kvad. colyje. 
Tyrimo rezultatai buvo tokie:

Patvariausi pasirodė jauni žmonės iki 30 
metų amžiaus.

Baltieji buvo patvaresni už juodukus, o 
patys silpniausieji — geltonoji rasė.

vyrai pasirodė daug patvaresni už mote
ris. Net1 seniausias 70 metų vyras pakėlė di
desnį skausmą, negu stipriausia moteris.

Vidutiniškai vyrai paprašydavo sustoti 
pasiekus 28,7 svarų spaudimą, o moterys
— tik 15,9.

***

KUR DĖTI LIEKANAS?
Atominių stočių liekanos sudaro rimtą 

problemą atom, energiją gaminantiems 
kraštams. Jos yra labai radioaktyvios ir to
kios pasilieka 250.000 metų.

Anglijoj jos yra liejamos į cementinius 
blokus ir laidojamos požemiuose arba At
lante. Turint galvoj tokį ilgą radioaktyvu
mo laiką, jos visur sudaro pavojų ateities 
gyventojams. Dabar siūloma tas liekanas 
specialiuose cilinderiuose laidoti po ledu 
Arktikoje.

A

ri

T

ATSITIKTINAS TELEFONINIS 
VERTĖJO PATARNAVIMASA A A

SW TELEFONO

N R. 221-1111
MELBOURNE

N R. 662-3000
Į REIKALUI ESANT. JEIGU NEGALITE SUSIKALBĖTI ANGLIŠKAI

LIETUVIU YRA VIENA iŠ DAUGELIO KALBU, KUR DEKA COMMON
WEALTH DEPARTMENT OF IMMIGRATION. SPECIALŪS VERTĖJAI 
SUTEIKIA PATARNAVIMĄ 24-TURIAS VALANDAS PER PARĄ IR 
SEPTYNIAS DIENAS SAVAITĖJE.

JIE GALI PADĖTI ISKVIESTI DAKTARĄ, GREITĄJĄ PAGELBĄ,

GAISRININKUS, POLICIJĄ IR GALI JUMS PATARTI KITU SVARBIU 
PROBLEMŲ ATVEJU.

JUOS PAREMIA IR KITI VERTĖJAI SĄRYŠYJE SU ORGANIZACI
JOMIS, BENDRUOMENĖJE, KURIE GALI PADĖTI SVARBIAM REI
KALUI ESANT.

PASIŽYMĖK ŠITĄ NUMERI - 2211111, 662 3000 - IR VISADA TURĖK PARANKIAI.
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NAUJA "KOVO” VALDYBA

Atsigavus nuo paskutiniosios 
Sporto Šventės visų rengimo darbų, 
vasario mėn. 11 diena įvyko metinis 
Sydnėjaus “Kovo” narių ir rėmėjų 
susirinkimas. Pirmininkui V. Dauda- 
rui tarus atidarymo žodį ir supažindi
nus su plačia paskutiniųjų metų veik
la, susirinkimui pirmininkauti buvo 
pakviestas sportininkas-veteranas ir 
aktyvus Šachmatininkas J. Kapočius 
ir sekretoriauti mūsų sqausho meiste
ris J. Abromas. Padarius vadovams, 
iždininkui ir revizijos komisijai pra
nešimus, kuriuose labai aiškiai buvo 
galima pastebėti paskutiniosios val
dybos ir visų sportininku nuveiktas 
metų bėgyje milžiniškas darbas. Ko
viečiai krepšinyje žaidžia su keturio
mis vyru, trimis moterų ir viena jau
nučių komanda, kai visose kitose 
sporto sekcijose taip pat yra veikiama 
labai aktyviai. Pats klubas, dėka 
darbščios valdybos, kuri surengė eilę 
pasisekusių ir pelno davusių paren
gimu, savo kasoje turi virš pusantro 
tūkstančio dolerių. Plačiau buvo pa
žvelgta į paskutiniąją sporto šventę, 
kurios rengėjai buvo koviečiai. At
rodo, kad visi parengiamieji darbai 
buvo padaryti kuo geriausiai, šventė 
praėjo be jokių nesusipratimų ir val
dyba, bei paskiri sportininkai, yra 
gavę iš kitų vietų gražių padėkos 
laiškų ir atsiliepimu. Patys koviečiai 
yra už visa tai labai dėkingi ir reiškia 
sportinę padėką visiems savo rėmė
jams ir pagalbininkams, kurie visos 
šventės metu ir visų metų eigoje 
padeda šiai jaunimo sportinei organi
zacijai.

Po nuoširdžiu paskirų reikalų 
išsiaiškinimų, buvo išrinkta nauja 
“Kovo” valdyba, kuri savo pirmam 
posėdžiui susirinko puikiose Birutės 
ir Vinco Binkių namuose ir pasiskirs
tė sekančiomis pareigomis: J. Dam
brauskas - pirmininkas, P. Gustaf
son ir A. Laukaitis - vice-pirmininkai, 
V. Binkis - sekretorius, V. Gulbinas
- iždininkas, S. Motiejūnaitė - Gustaf
son - sekretoriaus asistentė ir nariai
- J. Liutikas, R. Gulbinas, A. Krau
ceviciene ir Gr. Meškauskaitė - New
man.

Savo pirmame posėdyje nauja 
valdyba aptarė daugybę naujų klausi-

”K0V0” TRENIRUOTĖS

Koviečiai sportininkai kiekvieną 
savaitgalį turi savo treniruotes pas
kirose sporto šakose. Norintieji įsi
jungti į aktyvų “Kovo” sportinį gy
venimą sydnėjiškiai lietuviai yra ma
loniai kviečiami atsilankyti į jiems 
patinkamos sporto šakos treniruotes. 
Ypatingai prašomi lietuviai tėvai 
leisti savo vaikus į mūsų lietuvišką 
“Kovo” klubą Sydnėjuje.

Treniruotes yra: Krepšinio - mo- 
ir merginų nuo 12 iki 2.30, vyrų - 
3-čios vai. ir jaunučių iki 14 metų 
2.30 iki 3.30. Krepšinio treniruo- 
vyksta šeštadieniais Lidcombe - 

kuris

terų 
nuo
nuo 
tės
Auburn R.S.L. Youth Centre, 
yra prie pat geležinkelio linijos ir 
plaukimo baseino tarp Lidcombe ir 
Auburn, išlipant Lidcombe traukinių 
stotyj e.

Tinklinio treniruotės vyksta kiek
vieną ketvirtadienio vakarų tarp 7.30 
ir 9.30 Liverpool Girls High School,

Stalo teniso treniruotės vyksta 
kiekvieną, pirmadienio vakarą nuo 
7 vai. vakaro Table Tennis Centre, 
Summer Hill, kuris randasi pagrindi
niame Liverpool Rd. Sachamatai, gol
fas ir sqausas žaidžiamas susitarus 
su vadovais.

***
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mų ir dalin ai nustatė savo ateities 
darbo planus. Valdyba patvirtino 
sekančius klubo sekcijų vadovus: 
Vyru krepšinio V. Gulbinas ir padėjė
jai-J. Liutikas ir R. Gulbinas, Moterų 
krepšinio: vyresniųjų - S. Gustafson, 
jaunesniųjų - A. Krauceviciene ir pa
dėjėja Gr. Newman. Vyrų ir jaunių 
krepšinio treneris - P. Gustafson ir 
jaunučių iki 14 metu K. Protas. Vyrų 
senjoru - J. Liutikas. Moterų ir mer
ginų iki 18 metų - S. Gustafson ir iki 
16 metų - A. Krauceviciene.

Tinklinio vadovas G. Sauka, 
Šachmatų - J. Karpavičius, Teniso - 
Z. Kizelis, Stalo Teniso - V. Binkis, 
Sqausho - J. Liutikas, Golfo - J. 
Adickas ir Žiemos Sporto - D. Krau- 
cevicius.

Posėdžio metu buvo plačiai svars
toma koviečių kelionė į busimąją spor
to šventę Hobarte. Nutarta jau dabar 
pradėti tam reikalui rinkti pinigus ir 
išsiaiškinti visas važiavimo galimy
bes, užsakant vietas lėktuve ir 
laive. Visam Hobarto kelionės reikalui 
paskirti vadovai: V. Gulbinas ir A. 
Krauceviciene. Ne aktyvus sportinin
kai, norintieji būsimų atostogųmetu va
žiuoti į H o bartą ir pasinaudoti visomis 
būsimomis lengvatomis kreipiasi į šios 
kelionės vadovus, nes važiavimo vie
tas reikia jau dabar užsakyti.

Valdyba numato metų eilėje su
rengti didesnių ir mažesnių pobūvių, 
bei kitų, parengimų.

***

KREPŠINIO NAUJIENOS
Sydnėjuje, su naujais ateinan

čiais metais, yra pagrindinai perorga
nizuojamas australų krepšinis ir vyk
domieji ju turnyrai. Pats pagrindinis 
metų turnyras būdavo ir dabar vyks 
žiemos metu Krepšinio Stadione 
Aleksandrijoje, kurio rengėjai yra 
pati Krepšinio S-ga. Tik iš šio turny
ro yra renkami rinktiniu, dalyviai ir 
paskirstoma komandos į paskiras kla
ses. Iki šiol šiame pagrindiniame metų 
turnyre savose klasėse dalyvaudavo 
komandos, atstovaudamos savuosius 
klubus. Nuo šių metų klubai galima 
bus atstovauti tik savųjų sąjungų 
(association) rengiamuose turnyruose, 
kai pagrindiniame vyrų ir moterų žie
mos krepšinio turnyre žais ne^klubai, 
bet sąjungos ir jų rinktinės. Šie nau
jieji potvarkiai padarė daug problemų 
visiems paskiriems klubams, įskai
tant ir kovieČius. Koviečiai vyrai ir 
moterys, gerai žinomi Sydnėjaus krep
šinio gyvenime, buvo pakviesti atsto
vauti jų daugiausiai gyvenamų “Wes
tern Suburbs” krepšinio sąjungą, ką 
jie nuo ateinančio turnyro ir darys. 
Už savo klubą bus žaidžiama tik šios 
sąjungos vietiniame turnyre.

Šių metų krepšinio sezone kovie
čiai išstatys keturias vyrų ir tris mo
terų komandas.

***

A. MILVYDAS-SYDNĖJUJE

Vienas iš musų Australijos lie
tuvių geriausių krepšininkų A. Milvy
das, šiuo metu gilindamas; pouniver- 
sitetines studijas Sydnėjuje siek
damas magistro laipsnio, apie metus, 
o gal ir ilgiau; gyvens Sydnėjuje. Nuo 
pat atvažiavimo pirmųjų savo dienų, 
šis ‘iškilusis krepšininkas įsijungė 
į koviečių eiles ir su pirmąja komanda 
žais žiemos turnyre. Kovo vyrams Al
gio parama yra labai naudinga ir jie 
tikisi labai gražiu rezultatų ateityje. 
Geros sėkmės, Algi, Sydnėjuje.

***

“Kovo” moterų ko manda; laimė
jusi 23-je sporto šventėje. Is kairės - 
N. Giliene, R. Araitė, V. Laukaitienė 
ir N'. Wallis.

NAUJAS "KOVO” 
PIRMININKAS

Naujai išrinktas Sydnėjaus “Ko
vo” pirmininkas Juozas Dambrauskas 
nėra naujas sportiniame Australijos 
lietuvių gyvenime. Jeigu iki šiol 
daugumoje pirmininkais būdavo buvę 
krepšininkai, tai naujasis pirmininkas, 
po ilgesnės pertraukos, šia tradicijų 
ir vėl sulaužė', vadovavimų paimda
mas į šachmatininko rankas.

Sydnėjaus “Kovo” gyvenime J. 
Dambrauskas yra labai gerai pažįsta
mas ir žinomas, kaip buvus šachmatų 
meisteris, ilgametis valdybų narys, 
iždininkas ir savo darba dirbąs su 
tikru suvalkietišku užsispyrimu pš ko 
visuomet 
geriausi, 
gyvenimo 
gerai žinomas ir australiškame šach
matų gyvnime, ypatingai Banks- 
towne. Savo pagelbininkais turėdamas 
tikrai puikius sportininkus naujoje 
valdyboje, naujasis pirmininkas, reik 
tikėtis, ir toliau sėkmingai ves musų 
didžiausio lietuviško sporto klubo 
gyvenimą ir jo ateities darbus.

Linkint geriausios sėkme's nau
jajam pirmininkui, tikėsimės “Kova” 
pamatyti dar stipresnį 
apjungiant kuo daugiau 
jaus lietuviško jaunimo.

ir vaisiai būdavo patys 
Be lietuviško sportinio 
najasis pirmininkas yra

ir geresųj, 
musų Sydne-

A. L-tis.

GEELONGAS
San. 18.3.73 m. L. Namuose Gee- 

longo Sporto Klubas “Vyjtis” sušaukė 
metinį susirinkimą, kuris buvo labai 
gausus ir darbingas. Išrinkta nauja 
V-ba pasiskirstė pareigomis: V. E>in- 
dokas - pirmininkas, O. Gvildiene - 
vic. p-kė, M. Kymantas - sekretorius, 
4 Tilly Court, Newcomb, Vic. 3219. 
C. Volodka - iždininkas, Liuce Volod- 
kaitė - narė.

KAIP GERIAU MIEGOTI
Nemigas yra civilizacijos pada

ras. Per daug dirbame, per daug nu- 
vargstame, vėlai einame gulti: vieną 
kartą ankščiau, kitą kartą labai vėlai, 
po vidurnakčio, negali užmigti. Be to, 
mieste gyvenant lengvai nerasi gat
ves, kur nebūtų triukšmo. Kiti negali - 
užmigti, nes dienos laike turėjo nema
lonumų, pažeminimu, nepasisekimų. 
Neužtenka, kad nemiega dėl praeitos 
dienos nemalonumu, bet kenčia jau iš 
vakaro dėl ateinančios djenos rūpes
čių ir negali užmigti. Žmogus eina 
pas gydytoją ir prašo vaistų nuo ne
migo. Senieji romėnai sakydavo: 
geriausias vaistas yra nesinaudoti 

; vaistais. Kiti padaro tą klaidą, kad 
nesilaiko gydytojo įsakymo, kiek 
imti vaistų nuo nemigo. Ima vaistu 
nuo nemigo, neužmiega, sauvališkai 
ima daugiau ir daugiau.

Gydytojų grupė Britanijoje paty
rė, kad karštas pienas, jį išgėrus ei
nant gulti, padeda miegoti: žmogus 

R., r, .. ■

KĘSTO JAUNIAI CEMPIJONAI
“Vyties” jaunių berniukų iki 

14-kos metų komanda/ žaidusi Pietų 
Australijos vasaros krepšinio pir
menybėse Metro “A” grupėje tapo 
cempįj onais.

Si komanda suorganizuota ir 
treniruojamas ^vytiečio veterano Kęsto 
Jaciunsko. žaisti 
iki 12-kos metų grupėje, 
sezoną kai kurie žaidėjai 
ir komanda perkelta į iki 
metų grupę.

Komanda amžiumi labai 
bet jau 
įdėtas darbas neša vaisius.

Vasaros sezonas žaistas

jauniai pradėjo
Sį, vasaros 
“paseno” 

14-kos

j auna, 
pradeda sus ižaisti. Kęsto

labai 
sėkmingai. Rezultatų knygoje . beveik 
vienos pergalės. Rungtynių rezultatai 
labai svarūs mūsiškių naudai. Pusfi
naliai teko žaisti su Richmond Bap
tist komanda. Laimėta 59 - 37 (21 - 
15) rezultatu. Taškus pelne: E. Ju
cius 24, P. Jaciunskis 15, J. Ignata
vičius 10, J. Jaciusnkis 8 ir A. 
Kubilius 2.

Finaluose vytieciai susitiko su 
Sturt komanda. Priešininkai judrus 
ir gerai valdo kamuolį. Mūsiškiai 
turėjo pranašumą ūgiu. Pirmas pus- 
laikis nebuvo mūšų jauniams sėk
mingas. Žaista labai lėtai, neišnau
dotas pranašumas ugi u po krepšiais. 
Puslaikis laimėtas keturių tašku 
persvara 20 - 16.

Antrame puslaikyje žaidimas 
truputį pagyvėjo. Priešininkai dėjo 
pastangas, bet musų jaunieji krep
šininkai visą laika, keliais taškais 
pirmavo. į rungtynių pabaigą koman
da ėmė jsižaisti ir pasiekė pergale 
42 - 30 rezultatais. Už komandą žai
dė ir taškus pelnė: P. Jačiusnkas ir 
E. Jucius, po 15, J. Jačiusnkas, S. 
Navakas ir A. Kubilius po 4. Be šių 
už komandą, per finalus ir laike se
zono žaidė J. Ignatavičius, A. Vierai- 

tis, Ą. Baskus ir J. Jaunutis.
Si komanda pavyzdinga savo 

drausmingumu, trenirudciu ir rungty
nių lankymu. Didžiausi nuopelnai 
visgi. Kęstui, Jisai dirbo daug ir 
kartais sunkiai su jaunaisiais spor
tininkais. Gaila, bet tokių kaip Kąstas 
veteranų retai mūsų tarpe1 pasitaiko.

B.N.

greičiau užmiega, miega ilgiau ir 
giliau. Tokie eksperimentai buvo pa
daryti Londone, vėliau pakartoti Edin- 
berge, Škotijoje. Kadangi eksperimen
tai neneša su savimi jokios rizikos;, 
tai atsirado daug savanorių. Tie sa
vanoriai buvo parenkami įvairaus am
žiaus - jaunesni ir senesni, labai seni 
ir visiems karstas pienas einant gul
ti padėjo. Kadangi pienas yra natūra
lūs gamtos produktas tai kiekvienas 
gali tai praktiškai pamėginti, gal 
tikrai pasirodys geras vaistas mie
gui.

Tik perspėjama, kad vakare, 
išgėrus pieno, reikia dantis gerai van
deniu išplauti, nes pasilikę pieno 
likučiai burnoje butu.labai geras mais
tas bakterijoms, kurios gadina dan
tis. Gydytojai kiekvienam pataria su
tvarkyti savo nemigUj 
miego tablečių.

nevartojant

J.V.
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Poeto J. Mikšto 60-ties metų sukak
ties pagerbime! kalba jubiliatas ex 
catedra.

J. MIKŠTO 6O-SIS 
GIMTADIENIS

Kovo 18-sios dienos vakaras 
Melbourne nebuvo eilinis įvykis, su
traukęs į Lietuvių Namus apie 200 
žmonių. Tai buvo melbourniškių lie
tuvių padėkos pareiškimas poetui 
J. Mikštui, švenčiančiam 60-jį gimta
dienį, už jo darbą, už tuos šiltus ir 
mielus poezijos posmus, kuriais Jis 
taip ilgai guodė ir stiprino ne tik 
Melbourne, bet ir visos Australijos 
lietuvius.

A.L.B. Valdybos Lituanistinės
Bibliotekos vedėjo A. Seikio iniciaty
va suorganizuotas minėjimas daugiau 
buvo panašus į literatūros vakara, bet 
ne į eilinį minėj ima. Malonu yra kons
tatuoti faktų, kad atsiranda žmonių, 
sugebančiu nutolti nuo šabloniškos 
minėjimų rutinos-paskaita, pora eilė
raščių, himnas ir.... namo...

Juozui Mikštui pagerbti minė
jimas išsiskyrė iš anksčiau buvu
siu, ne tik savo turiniu, bet ir forma - 
scenoje matėme ir girdėjome poetų 
Juozą, kalbantį kitą lūpomis, savo 
poezijos posmus, skundus, satyras, 
Tėvynės ilgesį. Net nepažindamas su
kaktuvininko, kiekvienas galėjo su
sidaryti vaizdą, kad tai lietuvis, ku
ris dirba, kuria ir gyvena tik Jai - 
savo mylimajai - LIEj?UVAI. Tikrai 
verta pasveikinti A. Seikį ir P. Ku
teni už tą parengimą, kuris ilgai liks 
prisiminimuose ne tik sukaktuvininko, 
bet ir visų dalyvių.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė 
A. Seikis, pakviesdamas ponią Mala- 
kūniene, pavedžioti klausytojus po 
gyvenimo ir kūrybos eigą.

Poeto Juozo kūrybą publikai 
perdavė visa eile skaitytojų - dekla- 
muotojų ir, reikia pripažinti, jie savo 
pareigas atliko pasigėrėtinai - V. Juš
ka, R. Milvydaitė, M. SpokeviČienė, P. 
Rūtenis, P. Vaičaitis ir M. Sodaitiene 
- tai ir buvo poeto pavaduotojai, kurie 
kalbėjo Jo žodžiais, gyveno Jo jaus
mais... Negalima tylomis praeiti ne

paminėjus p. B. Zabielos, kuris porai 
poeto eilėraščių pritaikė muziką, o 
solistas P. Rūtenis jas nuotaikingai 
padainavo.

Pasirodžius scenoje poetui Juo
zui, tarsi pagal nematomo dirigento 
mostą, suskambėjo galingas “Ilgiau
sių Metų”, kas išspaudė asaras ne tik 
sukaktuvininkui, bet ir daugumai da
lyvių

Po oficialiosios dalies seke pa
gerbimo vakariene, kurios metu skam
bėjo dainos, linkėjimai, sveikinimai, 
bet išsiblaške(s jubiliato žvilgsnis 
lyg ir klausė: argi tai visa skirta 
man? Kuomi aš to viso nusipelniau? 
Atsakymą i tai davė Moterų Sekste
tas savo vienos dainos žodžiais - 
dainele į tavo sirdi, pasibelsiu, pasi- 
belsiu... Gal dar niekad šios dainos 
žodžiai nebuvo tokie prasmingi, kaip 
sį karta - jie beldėsi i visu širdis, 
keldami jas arčiau grožio, meno.

Tikrai, mielas Juozai, belskis, 
į mūsų širdis ir toliau savo žodžiais, 
jautriais, mielais, savais, o mes, 
skaitytojai, tikrai Tavęs neapvilsime.

Vladas B.

PLUNGĖJE dabar gyvena apie 
20,000 žmonių: biblioteka lanko 1,100 
skaitytojų, iš jų vos 106 jauni spe
cialistai - 30 vyrų ir 76 moterys. Re
tas turi asmenines bibliotekas. Dau
guma tenkinasi TV programomis.

75% — ŠNIPAI

„The Daily Telegraph“ paskelbė Konf
liktų Studijų Instituto tyrimų davinius, pa
gal kuriuos apie 75% rusų diplomatų esą 
įsitraukę į šnipinėjimą.

Pasirodo, kad įtampos sumažėjimas pa
saulyje neturėjo jokios įtakos į šnipų skai
čių. Jie ne tik nesumažėjo, bet dar padidė
jo.

Anglams 1971 m. ištrėmus 105 rusų žval
gybos tarnautojus, buvo manoma, kad Lon
done buvęs jų didžiausias skaičius, nes ? 
anglai palaiko artimus ryšius su JAV ir 
skeptiškai žiūri į politinį atoslūgį. Pasirodo, 
apsirikta. Minėtas institutas Skelbia, kad 
visi Vak. Europos kraštai turi panašius 
šnipų skaičius.

Pagal statistikos davinius, Vakarų sosti
nėse (be Anglijos ir Belgijos) dirba 2.146 
Sovietų Sąjungos tarnautojai. Tuo tarpu 
vakariečiai Maskvoje turi tik 369 žmones.

Per paskutinį dešimtmetį sovietų žval
gyba Vakaruose padidėjusi 50%. Ypačiai 
esą susidomėta mokslo ir technologijos, ži
niomis, bet neužleistos ir karinės sritysf

PRANCŪZAI PRIEŠ ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ 
INVAZIJĄ

Prieš porą metų Prancūzijos vyriausybe 
paskyrė komisiją angliškų žodžių invazijai 
į prancūzų kalbą tirti. Tokie žodžiai kaip 
„hit parade“ ar „show business“ buvo be
pradedą įeiti į kasdieninę prancūzų varto
seną. Komisija dabar paskelbė „juodąjį są
rašą“ — apie 350 žodžių, kuriuos pataria 
nevartoti ir jų vietoje duoda prancūziškus 
žodžius.

KUR JŪS GALITE VELTUI IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Žinojimas anglą kalbos yra labai svarbus pasisekimui ir laimingam įsikūrimui Australijoje. Jūs galite mokytis dienos ar vakariniuose kursuose visai veltui. 

Naujai atvykstantiems yra pradedantiesiems pamokos bendrabučiuose. Naujakuriams gyvenantiems bendruomenėje yra nuolatiniai kursai (s'iuo metu yra užsi
registravusių daugiau kaip 12,000) per radio, ir korespondenciniu būdu, T.V. pamokos (tik Wollongong apylinkėje), daliniai ir pilno laiko kursai, sustiprinti 
pilno laiko kursai ir specialios pamokos imigrantų vaikams.
Daugiau galite sužinoti apie įstojimą į dieninius ir vakarinius kursus sekančiose įstaigose:...

N.S.W,
Migrant Education Section, Department of Education, Blackfriars St., CHIPPENDALE.
N.S.W. 2008. Tel. 2114586.
Department of Immigration, Commonwelath Centre, Chiefly Square, Cnr. Phillip and 
Hunter St., SYDNEY. N.S.W. Tel. 2 - 0342.
Mr. A. Raymond, District Organiser, Adult Migrant Education, 42 Smith St., WOLLON
GONG. N.S.W. 2500. Tel. 2 - 99999.
Officer-in-Charge, Regional Office, Department of Immigration. Room 1, First Floor, 
2-4 Pacific St., NEWCASTLE. N.S.W. 2300. Tel. 2 - 1351.

VICTORIA:
Migrant Education Branch, Department of Education, 200 Little Collins St., MELBOUR
NE. VIC. 3000. Tel. 654 - 4500.

Department of Immigration, Commonwealth Centre, Cnr. Latrobe and Spring St., MEL
BOURNE. VIC. 3000. Tel. 6622- 2011.

QUEENSLAND:
Migrant Education Section, Department of Education, 527 - 533 Wickham Terrace, 
BRISBANE. QLD. 4000. Tel. 215 • 238.
Department of Immigration, Commonwealth Offices, 244 Adelaide Street, BRISBANE. 
QLD. 4000. Tel. 25 - 0122.

SOUTH AUSTRALIA:
Migration Education Section, Department of Education, 101 Flinders Street, ADELAI
DE. S.A. 5000. Tel. 28 - 3308-
Department of Immigration, Cresco House, 106 - 110 North Terrace, ADELAIDE.
S.A 5000. Tel. 51 - 3681, Tel. 51 • 4981.

WESTERN AUSTRALIA:
Education Centre, Wapet House, 12 - 14 St. George’s Terrace. PERTH. W.A. 

6000. Tel. 25 - 0521.
Department of Immigration, Wapet House, 12 - 14 St. George’s Terrace. PERTH. W.A. 
6000. Tel. 25 - 0521.

TASMANIA:
Migration Education Section, Department of Education, 53 Collins Su, HOBART. TAS. 
7001. Tel. 30 - 9011.
Department of Immigration, City Mutual Building, 54 Argyle St., HOBART. TAS. 7000.

Tel. 34 - 3488.

Mn’I.M. Flinn, District Organiser, Adult Migration Education, Norhtbourne House, 

Northboume Ave., TURNER. A.C.T. 2601. Tel. 46 - 6143-

N.T.
Director, Department of Education and Science, T. and G. Building, Smith St., DAR
WIN. N.T. 5700. Te1, 817211‘

(Postal: Box 4821. P.O. DARWIN. N.T. 5790)
Department of Immigration, Mocnta House, Mitchell Street, DARWIN. N.T. 5790. Tel. 

81678 !•
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Pranešimai -l'v

"AUŠROS ” TUNTO SKAUTIĮJR 
TĖVU. DĖMESIUI

Š.m. gegužes men. 17 - 20 die
nomis Australijos Egzilų Skautų Są
jungą ruošia jubiliejinę stovykla,, 
Tahmoor vietovėje, prie Picton,
N.S.W.

gorintieji daugiau gauti informa
cijų prašoma kreiptis pas tuntininka 
tel.* 73 - 3984. „ ...

1 antininkas

CANBERRA

S.L.M.S.G.D-j a nori čia patiekti 
tikslesniu informacijų apie velionį 
JAUNUTĘ JURSKI, Žiūrėk “M.P.” 
No. 12.

A.A. JAUNUTIS JURSKIS ilgus 
metus būdamas ligoniu Gladesville 
Mental Hospital, buvo S.L.M.S.G.D-jos 
nuolatiniai lankomas ir globojamas. 
Prieš" kiek laiko, velionio sveikatai 
pagerėjus, išeidamas iš ligonines, 
nepaliko draugijai savo gyvenamo 
buto adresą. Netikėtai sužinojus 
apie jo mirtį (jau buvo po laidotuvių).

KEPSIME KIAULE
PRAŠOME ATVAŽIUOTI PARAGAUTI!

1973 balandžio 14 d. 4 vai. p.p. Skautų žemoje, Inglebum.

Prie kepsnių bus visiems tinkamų gėrimų.

Laukiame visų Jaunų ir Senų.

Balandžio 15 d., Verbų sekma
dienį, Canberros lietuviams pamal
dos St. Marys koplyčioje, Braddon, 
12 vai. Prieš pamaldas, 11 vai. is- 
pažintys. Kun. p. Butkus

kreiptasi į Public Trustee, kurie 
painformavo kad velionis JAUNUTIS 
JURSKIS nepaliko testamento ir kad 
jo banko sąskaitoje randasi $3,000.

Public Trustee tvarko A.A. JAU
NUČIO' JURSKIO palikimą. Drau-

P.L. Jaunimo Sąjungos Sydney Skyrius.

KATALIKli KULTŪROS DRAUGIJOS 
NARIAMS

Pranešame, kad š.m. balandžio 
men. 15 d. (Verbą sekmadienį), tuoj po 
pamaldų, Lidcombės parapijos salėje 
šaukiamas ALK Kultūros Draugijos 
visuotinis narių susirinkimas.

Visus katalikus kviečiame skait
lingai dalyvauti, nes bus renkama nau
ja draugijos valdyba.

A.L.K.K. D-jos Valdyba.

pranešimas

gija pasiteiravusi velionio brolio, 
gyvenančio N.S.W., Australia, adresą, 
perdavė jį Public Trustee žiniai.

S.L.M.S.G.D. Valdyba.

P AIEŠKOJIMAS
Zigmas VAITKEVIČIUS, 1916 m. 

gimimo ir 1948 metais atvykęs i 
Bathurst pereinamąją stovykla. Per 
Raudonąjį Kryžių paieško jo brolis 
Vladas, gyvenąs Škotijoje.

Žinantieji malonėkite pranešti 
Sydnėjaus Apyl. Pirm. A. Reisgiui, 
1 Holloway St. Botany, 2019.

Sydney Lietuviu^ Sodybos North 
Engadine statybos antroji stadija 
jau pradedama.

Draugija, patenkinta gerai atlik
tu darbu y vėl pasirase su musų tau
tiečiais statybininkais p.p. A. Kutka, 
V. Mikevicium statybossutartį. Vėl 
statoma du namai su keturiais bu
tais. Is naujai statomą keturių butų, 
trys jau užsakyti.

***

S.L.M.S.G.D-j a prašo gerbiamų 
tautiečiu, paaukoti Metiniam Baliui 
fantų,, (kuris įvyks gegužes 26 d. 
Fantus galima įteikti p. O. Baužienei 
ir kitoms valdybos narėms prie Lid- 
combės bažnyčios prieš ir po lietu
viškų pamaldų.

Iš anksto tariame ačiū.

PERTHAS
Kovo mėn. 18 d. įvykusiame Per- 

tho Apylinkės visuotiname susirin
kime išrinkta nauja Apylinkes Val
dyba. Valdybos pirmininkas Jonas 
Miliauskas, sekretorė G. Vyšniaus
kienė, Švietimo ir kultūros reikalams 
M. Lingiene ir vic. pirm. P. Žulys.

Visi yra dirbę anksčiau Apy
linkes Valdyboje, tai reiškiamas 
jiems pasitikėjimas atstatyti Pertho 
lietuvių bendruomenėje pašlijusią 
vienybę.

Daug vilčių dedama naujai Švie
timo ir Kultūros vadovei M. Lingienei, 
kuri yra mokytoja iš Lietuvos laiką 
ir 7 metus Perthe vadovavo savaitga
lio mokyklai - mokė mažuosius lietu
vių kalbos.

Poniai M. Lingienei atėjus i 
Apylinkės ValdybaTyra vilties atsta
tyti savaitgalio mokyklą, nes mažieji 
p, Repševicienes lavinami tautiniams 
šokiams vaikučiai lengvai susirenka 
ir gerai mokinasi.

A, Valnlūnaitė-Kubertavičicnė

Sydney Lietuvių Sodybos 
Patikėtinės. Vai dyba

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Teko ~ sužinoti kad Antuanete 

Baužaitė - Sliterienė keliom savaitėm 
atvyko iš Europos aplankyti tėvelius 
p. Bauzes? paviešėjusi grįš atgal pas 
vyra, architektą Henriką į Europą.

***
Nuo š.m. vasario 16 d. iš Romos 

radijos stoties Lietuvai perduodamų 
programų laikas pakeistas. Programos 
perduodamos kasdieną po 15 minu
čių, pradedant 6 vai. 55 min. vakaro. 
Lietuvoje girdimos 70.55 m. bango
mis 31. 33 - 41. 47.

P.L. Jaunimo Sąjungos Sydney 
Skyrius visus kviečia 1973 balandžio 
14 d. 4 vai. p.p. į Skautų žemėje 
ivykstancia€ iesminę. (B - B - Q). 
Pirmą kartą Sydney bus kep ama 
kiaulė, o taip pat visi kiti iesminių 
kepsniai.

Žmogaus polinkis i meną, vienaip 
ar kitaip va z duoti savo supančios 
aplinkos gyvenimą,, matyt, augo kar
tu su pačiu žmogumi. Daug jo dainų, 
pasakų ir kitos žodines kūrybos laikui 
bėgant išnyko amžių tolyje, bet išliko 
dar piešinių, kurių laikas per tūkstan
čius metų nepajėgė sunaikinti.

Labai senu piešiniu buvo rasta 
Prancūzijoje 1834 m. Chaffaud uolose, 
kuriose seniau anų laikų žmogus buvo 
prisiglaudęs. Gi La Ferrasie vieto
vėje rastas uoloje juodu ir raudonu 
pigmentu nupieštas gyvis, panašus į 
stirna. Tas piešinys galėjo būti pada
rytas 25,000 metu prieš Kristų. Kitoje 
grotoje rasta piešinių, kilusių gal 
65,000 metų prieš Kristų. _

Juose vaizduojami įvairūs tuo 
metu gyvenę gyviai, kuriuos žmogus 
medžiojo.

***
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SURINKTA 400,000 MUSUį 
LIAUDIES DAINŲ.

Recenzuodama Vilniuje išėjusią 
knygax - Lietuvių tatuosakos stilius 
ir rūšys, - Antosė Kučinskaitė rašo: 
“Lietuvių dainų katalogas šiuo metu 
jau turi surašęs maždaug 400,000 mū
sų liaudies dainų. Iš jų apie 70,000 
yra vestuvinės’’.

Didžiausioje Lietuvos išeivių 
kolonijoje - Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse - veikia 42 lietuviškos 
vargo mokyklos. Jas lanko 2,800 mo
kinių. Metinės išlaidos siekia 145,000 
dolerių, kurių didžiausiąją^ dalį su
kelia bei surenka mokinių tėvai. Pa
deda išlaikyti LB apygardos ir apy
linkes.

UŽ NEATSARGUMĄ, SUMOKA 
$28 MIL.

Prieš 10 metų paaiškėjo , kad 
raminančius vaistus Thalidomine 
vartojančios nėščios moterys gimdo 
laibai sužalotus kūdikius - be rankų, 
kojų ir pan. Tokių daugiausia buvo 
Vokietijoje, Britanijoje, Švedijoje.

Dėl JAV vaistų priežiūros įstai
gos vedėjos įžvalgumo tie vaistai 
JAV-se buvo uždrausti, todėl ir aukų 
tebuvo labai mažai (nukentėjo tik at
sitiktinai tų vaistų gavę iš Vokietijos)

Vaistus gaminusiai firmai pra
dėta kelti bylos. Kai kurios jų baig
tos, o kitos dar nebaigtos.

Britanijoje dar esą 342, kurių 
pretenzijos nepatenkintos. Vaistus 
gaminusi firma dabar pasiūlė' Įnešti 
28.6 mil. dol. į fondą, is kurio būtų 
atlyginamos minėtų vaistų aukos.

Be to, britų valdžia yra sudariusi 
7.2 mil. dol. fondą tų vaistu, labai 
sužalotiems vaikams šelpti.

... , . . •***

A.K.

Aprašant Tautos minėjimą, pa
miršo paminėti praeitoje koresponden
cijoje Angelą Paszcekaitę kuri gra
žiai pasakė eileraštį. Angelyte labai 
pavyzdinga mergytę. Ji visomis pro
gomis dalyvauja programose? ar šoka, 
ar pianu skambina, eileraštį pasako. 
Angelytė yra V. Valaičio, Savanorio 
Kūrėjo anūkė, verta mūsų visu pasi
didžiavimo.

Kovo 28 d. viesvnia iš J.A.V. po
nia B. Radzivanienė su sūneliu išvy
ko atgal į J.A.V. Ponia Radzivanie
nė buvo atvykusi pas savo tėvelius 
p. Garnius atostogų, tuo pačiu daly
vavo savo brolio Vytenio vestuvėse, 
kurios įvyko Sydney. Gražiai laiką, 
praleidus Perthe , isvyko atgal, nes 
jos vyras V. Radzivanas yra labai 
užsiėmęs savo reikalais ir be to 
jis yra Vliko valdybos narys, tat tik
rai turi nemažai reikalų.

Laimingos keliones poniai su 
sūneliu.

Š.m. kovo 5 d. Vilniuje mirė 
Lietuvos dramos teatro aktorė Anta
nina Vainiūnaitė - Kubertavičienė. Ji 
gimė 1896 m. gegužės 14 d. Odesoje. 
Ten mokėsi ir pradėjo vaidinti. 1918 
m. grįžusi į Lietuvąz/vaidino Vilniuje 
Juozo Vaičkaus trupėje, o 1920 m. 
gruodžio 19 d. atidaromajame Valsty
bės dramos teatre Kaune, Zudermano 
pjesėje “Jonines’’, t.y. pirmame 
Lietuvos profesinio teatro spektakly-

Perthiškis.

ŠTAI UŽ KĄ BAUDŽIAMĄ 

iš Lietuviu Kataliku^ Bažnyčios 
Kronikos

1972 m. balandžio 20 dieną, 
Jurbarko raj. DŽD tarybos vykdomojo 
komiteto administracinė komisija, 
pirmininkaujant H. Tamošiūnienei, at
virame posėdyje išnagrinėjo Girdžių 
parapijos klebono kun. Viktoro Šauk
lio MIC administracinę bylą. Klebonas 
buvo apkaltintas, kad “pasinaudojo 
bažnyčioje prie vėliavų nešimo ir 
gėlių barstymo Girdžių mokyklos 
mokinius - nepilnamečius ir tuo būdu 
pažeidė Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo 1966.V.12 įsaką. 
Komisija paskyrė 50 rub. nuobaudą. 
Kun. V. Šauklys MIC šį nuosprendį 
apskundė Jurbarko raj. liaudies teis
mui.

Administracinė 50 rub. nuobauda 
taip pat paskirta Girdžių parapijos 
vargonininkei už tai, kad ji tvarkė 
procesiją.

♦♦♦

SUNKIAUSIU KELIU, Jurgio 
Gliaudos romanas apie 1918 - 1919 
m. antrosiosr Laikinos Vyriausybes, 
adv. Mykolo Šleževičiaus vadovautos, 
sudarymas, savanorių pasaukimą ir 
nepriklausomybes apgynima, 1973 m. 
Dr. K. Griniaus Fondo leidinys. 251 
psl. Kaina $5.00.

***
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