
(XXIV) 1973.6.4. REGISTERED FOR POSTING AS A NEWSPAPER CATEGORY B. 1973.6.4 Nr. 22 (1272)

TELKIME LĖŠ/S FOJWDUI
AUSTRALUOS LIETUVIU FONDAS

- MUSU VISU REIKALAS
ALB Krašto Taryba paskutinėje 

sesijoje, 1972 m. gruodžio 28 - 30 
d, įsteigė Australijos Lietuvių 
F ondą.

Australijos Lietuvių, Fondo tiks
las yra telkti lėšas ir jas naudoti 
“Australijos lietuvių ’ švietimui, 
mokslui, menui, tautinei veiklhi ir 
kultūrinei apraiškai remti”.

Fondo reikalas nėra naujas: 
1948 metais buvo Įsteigtas Austra
lijos Lietuvių Kultūros Fondas, ku
rio funkcijos, priėmus naują ALB 
statutą 1958 metais, buvo perduotas 
kultūros taryboms prie krašto valdy
bos ir apylinkių valdybų, tariant, 
kad tuo būdu vietos kultūros reika
lai bus tikslingiau rūpinami.

Kultūros taryba, esanti prie 
krašto valdybos, turėdama pirmesni 
uždavinį koordinuoti apylinkių kul
tūros tarybų darbą, ne visada buvo 
fiziškai pajėgi tvarkyti lėšų kau
pimą, bendriems kultūriniams reika
lams.

Dėl to tapo aktualu sudaryti 
atskirą bendruomeninę organizaciją 
- Australijos Lietuvių Fondą, kuris 
tuos reikalus galėtų tinkamiau rū
pinti.

Tačiau Fondo Įsteigimas neat
palaiduoja vietos apylinkių valdybų 
bei ju kultūros tarybų nuo ligšio-

NERVQ SVEIKATOS DIENA
“Europos Lietuvis” rašo, kad 

gegužės 6-13 dienomis Anglijoje 
buvo pardavinėjami “ Mental Health 
Day” ženkliukai.

Pasirodo, kad sergančiųjų nervų 
ligonių skaičius nepaprastai didėja. 
Daktarai sako, kad jau dabar kas 
dešimtas žmogus kreipiasi į gydy
tojus su nerviniais negalavimais. 

‘Pagrindinės gydymo priemonės siais 
laikais yra tabletės ir kapsulės. 
Gydytojai nebeturi laiko gilintis j 
ligos istoriją ir priežastis, bet tik 
stengiasi padėti sergantiems. Dėl 
tokio gydymo būdo suskilo pačių 
gydytojų nuomonės. Tablečių prie
šininkai sako, kad jos dažnai be 
reikalo vartojamos pacientui nura
minti, visiškai neatsižvelgiant į 
tablečių poveiki žmogaus organiz
mui.

PASIPELNYMAI IS 
SVIESTO

“Europos Lietuvis” rašo: ka
dangi Europos Ekon. Bendruomenės 
kraštai užparduota i užsieni sviestą 
gauna specialias premijas, tai kai 
kurie pirkliai nutarė iš to pasipel
nyti. Pvz., italų firmos parduoda 
sviestą Vatikanui, kuris skaitomas 
užsienio valstybė, Paskui nuperka 
atgal, parsiveža namo ir vėl ekspor
tuoja. Ir kiekvienu kartu už tą patį 
sviesta, gauna premijas.. Kartais ant 
sviesto siuntos užrašoma “Ledai”, 
o siunčiant atgal jie pavirsta Į 
sviestą. Manoma, kad tokių būdu 
E. Bendruomenės kraštai turėjo iš
mokėti sukčiams iki 50 mil. svarui 
Dabar bandoma sviesto pardavimo 
sistema, pakeisti.

*** 

linių prievolių rūpintis vietos kultu-, 
ros reikalais bei organizuoti lėšas 
jiems tenkinti. Jos dirba ir toliau, 
kaip kad dirbo ligi Fondo Įsteigimo.

Fondas yra bendruomeninė or
ganizacija, atseit, jam priklauso 
visi lietuviai, kaip kad jie priklauso 
bendruomenei. Fondas, kaip ir pati 
bendruomenė, nėra organizacija, 
turinti juridinio asmens teises. 
Pastebėtina, kad tos ypatybės netu
rėjimas nė kiek netrukdo veikti.

Mintis, kad Fondo uždaviniai 
bei veikla būtų visų bendruomenės 
narių isisavinta ir remiama kaipo 
bendruomenine veikla, buvę reikš
mingu motyvu bendruomenine’s orga
nizacijos fonmai parinkti.

ALB Krašto Taryba, steigdama 
Australijos Lietuvių Fondą bendruo
meninėje plotmėje, pavedė jo valdy
bai patyrinėti galimybes Fondui 
įteisinti, nors ir jaute, kad Fondo 
statuto dvasia ir raidė vargu ar būtų 
įmanoma Įvilkti į australiškos tei
sės rūbą.

Fondui stiprėti ir augti reika
lingas visų mūsų bendruomenes na
riu sąmoningas ir nepaliaujamas 
rėmimas. Tokia laikysena neabejo
tinai veikrasis, kai Fondo reika
lai bus tvarkomi pačios bendruo
menes - jos rinktųjų atstovų, suva
žiavusių krašto tarybos sesijon.

Fondo veiklos sėkmė pareis 
nuo jo parėmimo aukomis, dovano
mis, palikimais, nes lesų gausumas 
bei augimas nustatys Australijos 
lietuvių kultūrinių reikalų rupinimo 
plotmę ir mastų. Musų pačių sudėtos 
lėsos bus naudojamos Australijos 
lietuvių reikalams.

ALB Krašto Valdyba ir Austra
lijos Lietuvių Fondo Valdyba, pra
nešdamos visiems bendruomenės 
nariams apie Australijos Lietuvių 
Fondo isteigimąy kreipia tautiečių 
dėmesį į reikalą vieningai telkti 
lėšas Fondui.

Tikimės, kad bendruomeniškoji 
pareiga remti visa, kas lietuvybei 
padeda tvirtėti, bus išsiryškinta 
šiąja proga tiek pavienių lietuvių, 
tiek ir jų organizacijų.

Taip pat tikimės, kad suvoki
mas reikalo svarbumo bus paliudytas 
bei patvirtintas Australijos Lietuvių 
Fondo lėšų kaupimu ir jų didinimu, 

tad - 
kviečiame visus tautiečius remti 
Australijos Lietuvių.Fondą. ~

Aukas prašome siusti Austra
lijos Lietuviu Fondui, Kredito koope
ratyvas “Talka”, Box 4051, G.P.O. 
Melbourne, Vic. 3000.

Australijos Lietuvių Fondo rei
kalais prašome kreiptis į Fondo 
valdybos narius, kurių vardai ir adre
sai patiekiami: Pirmininkas J.' Mei
liūnas, 15 Jacka St., W-. Preston, 
Vic. 3072, Iždininkas I. Alekna, 
4/79 Union St., E. Brighton, Vic. 
3187, Sekretorius V. Jakutis, 14 
Thistle St., Pascoe Vale South, 
Vic. 3044, ■ Narys A. Mikaila, 2 
Melrose Ave., E. Malvėm, Vic. 
3144, Narys A. Zubras, 44 Dalmore 
Ave., Ormond, Vic. 3204.

ALB Krašto Valdybos Pirm. 
V. Neverauskas.

A.L. Fondo Pirm.
J. Meiliūnas

GANDRAI PAVASARĮ LIETUVOJE. Gandrų skaičius Lietuvoje mažėja, 
1968 m. buvę tik 6,933 poros, kurios išaugino 16,090 j aunu gandrų. Lietuviai 
stengiasi gandrus globoti. Jie peri tik žmonių įkeltuose lizduose, todėl mūšy

tautiečiai ragina vienas kitą daugiau lizdų padaryti ant namų stogų arba 
medžiuose.

BALTU KOMITETO DARBAI 
M

PABALTIEČIIL BENDRADARBIA
VIMO IR VIENYBĖS MINTIMIS
A. Šernas, Newcastelio Baltų 

Komiteto Pirmininkas.
Po Antrojo Pasaulinio karo 

Lietuva, Latvija ir Estija neteko 
nepriklausomybės, didelis skaičius 
pabaltiečių atsidūrė Įvairiose pasau
lio šalyse. Pabaltijo tautų okupaci
ja tęsiasi jau 30 metų ir kada baig
sis, dar galo nematyti, tačiau kova 
už jų laisvę tebevyksta nemažėjan
čia įtampa. Ta kova darosi daug 
reikšmingesnė, kada visi drauge su
tartinai dirbame. Tam reikalui yra 
ikūrta Baltų Santalka, J i koordinuoja 
politinę veiklą aukštose sferose, 
betgi daug darbo yra vietos mažų 
bendruomenių apjungiančiuose dar
buose. Čia kaip tik ir noriu kalbėti 
apie tas mažas bendruomenes, ku
rios, artimai bendradarbiaudamos. ga
li tiek politinėje,tiek ir kultūrinėje 
srityje stipriau pasireikšti.

Mažoms tautinėms grupėms pa
vieniai yra sunku surengti įspūdin
gesnius tautinius parengimus ir pasi- 
biėiuliavimus. Vazai grupei neįma
noma išsinuomoti gražią modemišką 
salę, o tenka pasitenkinti prasta 
pašiūre. Mūsų jaunimas į tokias pa
šiūres nenori eiti ir gėdisi atsivesti 
savo draugus. Tuo būdu gaunasi nu
byrėjimas, išsisklaidymas i Įvairias 
puses.

Kad ir nedideliame mieste, kai 
susijungia latviai, estai ir lietuviai, 

jau gaunasi keli šimtai žmonių, 
su tokiu skaičiumi galima visur pasi
rodyti. Čia galėčiau pailiustruoti 
Newcastelio Baltų Komiteto veikla:

1. Praeitais metais rengėme 
Naujų Metų sutikimą Tyreel House 
puikioje salėje. Latviai ir estai 
gausiai dalyvavo ir padėjo pripil
dyti šią salę, ko mes vieni nebūtume 
pajėgę padaryti. Balius buvo sėk
mingas.

2. Lankantis mūsų solistams 
S. Barui ir D. Stankaitytei Austra
lijoje, Apylinkės Valdyba pakvietė 
juos į Newcasteli koncertui, kuris 
Įvyko pirmaeilėje salėje - City 
Hali. Ir čia estai ir latviai padėjo 
mums salę pripildyti, kai tuo tarpu 
kiti, nors ir buvo kviečiami per radio 
ir T.V.,labai mažai atsilankė.

3. MūsųTautosšventės minėjime 
atsilankė gausiai latviai ir estai ir 
per tai minėjimas įgavo didesnes 
reikšmės ir buvo patrauklus.

4. Latvių “Dauguvos Vanags” 
ir vėliau latvių nepriklausomybes 
minėjimas praėjo iškilmingai, daly
vaujant estams ir lietuviams, kurie 
pasireiškė ne tik oficialinėje dalyje 
su sveikinimais, bet ir menines pro
gramos išpildyme.

5. Newcastelio Baltų Komitetas 
vietinėje australų spaudoje paskelbė 
ilgą straipsnį “Baltic Opression”, 
kuris supažindino australus su oku
panto genocido veiksmais Baltų 
kraštuose, tuo tarpu vieni lietuviai 
nebūtų galėję to padaryti.
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EKSPER IMENTAS AR 
LIKIMINĖ DALIA

Kas yra komunizmas - eksperi
mentas ar likiminė dalia? Su komu
nizmu, kaip su realybe, esame pri
versti . skaitytis f vis tiekj ar jis 
būtų žmonijai skirta rykštė # ar iš
gelbėjimas.

Iš daugelio faktu, žinome, kad 
komunizmas nuo pat savo lopšio 
yra auginamas ir palaikomas kapi
talistu, be jų pagalbos jis seniai 
būtų miręs. Nežiūrint tu jaunų idea
listų ir utopistų, kurie, gyvenimo 
nepažindami, gyvena tik idėjomis, 
yra rimtų mokslininku ir didelių 
kapitalistų, kurie komunizmą pa
laiko ir remia. Negalima būtų jiems 
primesti, kad jie nežino, Ida daro. 
Kodėl jie taip elgiasi? Viena yra 
galima prielaida, kad jie, siekdami 
geresnės gyvenimo santvarkos, eks
perimentuoja komunizmą kaip tik 

tuose, daugiausia vargo paliestuose, 
kraštuose. Ir eksperimentuoja iki 
tokio laipsnio , kol jiems negresia 
būti sunaikintiems. Jie prileidžia, 
kad komunizmas pats sunyks, arba 
atneš geresnę gyvenimo santvarka.

Komunizmas gerai pažįsta savo 
priešo dosnią ranką, jis žino gerai, 
kad jokia Vakarų galybė jų nepuls 
ir nesunaikins, of reikalui ištikus; 
ateis į pagalbą, padės nuraminti 
badaujančius ir sukilėlius, kaip jau 
dauge lį kartų yra padarę.

Jei tai;tik eksperimentas, tai šis 
eksperįmentas labai daug kainuoja 

žmonijai, tačiau jis gali būti ir 
neeksperimentas, o žmonijos liki- 
mine dalia. Komunizmas,kaip geres
nio gyvenimo ieškojimas, Sovietų 
Sąjungoje yra išsisėmejs ir palai
dotas, vietoj jo atsistojo rusiška

sis imperializmas su feodalinė sis
tema, su luomais, privilegijomis ir 
ordenais. Partijos bilietas jau ne
reprezentuoja komunistų kaip idealis
tą, o tik imperijos režimo valdinin
kų, kurio pirmoji pareiga rūpintis 
to režimo saugumu; uz tai jis iš to 
režimo gauna aukštą socialinę pa
dėtį ir visokias lengvatas. Kai tuo 
tarpu Vakarų komunistai dar tebėra 
naivus idealistai ir tiki, kad žmo
nija ras teisingesnį kelia, per komu
nizmą ir kad Sovietų Sąjunga yra tas 
vienintelis išganymo kraštas, kuris 
tūri būti remiamas viso pasaulio ir 
visokiais būdais. Garbingi Vakarų 
mokslininkai ir valstybių vyrai tapo 
savo krašto išdavikais ir šnipais. 
Prie to galėjo privesti tik aklas 
idealizmas, arba visiškas žmogaus 
nusmukimas. Tuo būdu rusiškasis 
imperializmas per internacionalinį 
komunizmą, nuolat ir nuolat stipre'ja, 
kai tuo tarpu Vakarai silpnėja.

Jei mes šio pavojaus neat- 
skleisime ir neparodysime pasau
liui , kaip rusiškasis imperializmas 
naudojasi komunizmu, tai šis ne
lemtas eksperimentas gali likti liki- 
mine rykšte visam pasauliui, 

am

LIETUVIŲ LITERATŪROS KRITIKA
-Lietuvių kalbos ir literatūros institutas 

paruošė ir „Vagos“ leidykla išleido „Lietu
vių literatūros kritikos“ II tomą. Tai yra 
to paties veikalo pirmojo tomo, išleisto 
prieš dvejus metus tęsinys. Abu tomai 
apima beveik keturių šimtų metų lietuvių 
literatūrą. Antrasis tomas skirtas nepri
klausomos Lietuvos literatūros kritikai. Dar 
bus išleistas ir trečiasis tomas, apimąs po
karinį laikotarpį- Vertindamas šią knygą 
Vytautas Vanagas („Literatūra ir menas“ 
Nr. 18) apie nepriikl. Lietuvos kritikus be 
kita ko šitaip išsireiškia: „Faktiškai šiuo 
laikotarpiu ir atsirado profesionali lietu
vių kritika, geriausiais savo pavyzdžiais 
prilygstanti europiniam standartui.“
Mūsų Pastoge Nr. 22 1973.6.4. psl. 2

JAUNIMO BARUOSE
JAUNOS IDĖJOS - NAUJA VEIKLA

Tokia protituline antrašte pro
gramoj buvo pravesta PLJS Adelai
dės skyriaus poezijos ir dainų vaka
ras Katalikų Centro salėje.

Parengimas buvo gerai išrekla
muotas vietiniuose biuletiniuose 
(“Sekmadienio Balse” ir “Adelai
dės Lietuvių Žiniose’), o taip pat ir 
plakatuose, kurie prieš kelias sa
vaites buvo iškabinti abiejuose lie
tuvių namuose. Pastangos atnešė 
vaisių. Salė buvo beveik pilna. 
Bet, atsižvelgiant į mūsų visuomenės 
žodines pastangas remti jaunimą, 
salėj publikos galėjo būti ir dau
giau. Vietos prisėsti būtų atsiradę. 
Gal ir pagristas senas posakis, kad 
žodžiai ir . darbai dažnai keliauja 
skirtingais keliais, kurie retai susi
kerta. Juk tai pirmas mūsų organi
zuoto jaunimo pasirodymas. Dėme
sys jų pastangoms ir skaitlingas 
atsilankymas, geriausias paskatini
mas ateičiai. Bet, nežiūrint to, atro
do, ir programos išpildymas ir sve
čiai buvo patenkinti.

Poezija, daina ir žvakių švie
sa - šio parengimo motto, buvo pil
nai pateisintas. Salėje šviesoms už
gesus į pasigirsta jauni balsai 
“Šviesos, Šviesos”.

Buvo uždegtos žvakeles jau iš 
anksto pastatytose žvakidėse.

Žvakių šviesos prieblandoje 
vienas po kito išeidinėjo jaunuoliai 
ir | užsidegę savas žvakes, skaitė 
trumpas poezijos .ištraukas, dekla
mavo. ir dainavo, ir, žvakes užputę, 
tyliai išnykdavo.

Klausytojus nustebino jaunimo 
suorganizuotas chorelis, kuris dar
niai ir skambiai sudainavo visą eilę 
dainų ,puEl>ikai buvo išdalinti dainuo
simų dainų tekstai ir ji buvo kvie
čiama dainuoti kartu su jaunimu.

įspūdingai buvo pravestas trijų 
adelaidiškių (Dainos, Violetos ir 
Liuko) ir Romo Kalantos mirties 
minėjimas. Jaunystė ir mirtis juk 
taip nesuderinamos, už tat ir skau
džiai išgyvenamos priešginybes. 
Jaunimas sios dalies programos 
atlikimu ir tekstais sugebėjo tai 
pabrėžti.

“Jaunyste taip greitai prabėga, 
ach, taip greitai” deklamuoja jau
nuolis poeto (B. Brazdžionio ) žo
džius. Jaunystė ignoruoja ir pačią 
mirtį. Nėra kąda ilgai liūdėti. Miru
si ems amžina ramybė, o gyvenimas

PABALTIEČlŲ BENDRADARBIA
VIMO IR VIENYBĖS MINTIMIS

(Atkelta id 1 psl.)
Jaunimas taip pat mielai tarp 

savęs bendradarbiauja ir palaiko 
artimus ryšius. Lietuvių jaunimo 
komitetas t vadovaujamas Kristinos 
Gasparonytės. suruose Vasaros 
šokius į kuriuos atsilankė apsčiai 
jaunimo, ypač pabaltiecių.

Malonu yra girdėti, kad ir ki
tose vietovėse Baltų Komitetai sėk
mingai veikia. Čia noriu paminėti 
Pabaltiecių Moterų susivienejimą 
Adelaidėje sėkmingai veikiantį, taip 
pat Baltų Komitetą. Garsus yra ir 
Sydnejaus Baltų Komitetas savo 
darbais, girdisi ir apie Tasmanijos 
pabaltiecių bendradarbiavimą, pasku
tiniu laiku ir apie Brisbanės jau
nimo suartėjima, šokant tautinius 
šokius.

“Balts” vardas Australijoje yra 
populiarus. Pirmieji pokariniai imi
grantai buvo estai, latviai ir lietu
viai :'ios visus vadino “Balts”. Ido- J •
mu, kad vėliau australai keliolika 
metu kone kiekvieną europieti va
dino ‘‘Balts” vardu.

“Baltic States”, “Baltic Na
tions” yra plačiai vartojami terminai 
pasaulyje, žinomi ir prigiję, turi ge
rą vardų,lodei jie tinka mums.

Išvada yra aiški - mes turime 
jungtis ir kartu dirbti, ypač ten kur 
mūsų yra mažai.

eina savo keliu.
Po liūdnos programos dalies 

rado sau vietos ir satyrinė poezija, 
kurią profesijonališkai paskaitė 
svečias H. Bakaitis, gabus ir gar
sėjantis australų profesiniam teatre 
aktorius ir dramaturgas.

Antroj programos daly išsitiesia 
ilgas sąrašas poetų, kurių poezijos 
ištraukos buvo skaitomos.

Iš jaunimo šiame vakare niekas 
stebuklų nelaukė ir jų niekas ne
parodė. Bet vis dėlto buvo kažkas 
naujo, šviežaus.

Salėj viešpatavo prieblanda, 
naujai žvakutei Įsiliepsnojus, kaž
kaip mistiškai išryškindavo susi
kaupusius, jaunyste spinduliuojan
čius atlikėjų veidus. Savo pareigą 
atlikę, ir žvakę užputę, jie tyliai 
lyg šešėliai išnykdavo. Tai jaunys
tės ir gyvenimo simboliai. Ateidamas 
į." gyveųima,, kiekvienas atsineša ir 
savosios šviesos spindulį sau ir 
kitiems pasidžiaugti, o žvakutei 
užgesus, nusišalina, užleisdiami 
vietą kitiems.

Visa programa vyko lyg kom- 
puteriu , be sutrikimų' ir maišaties. 
Tai nuopelnas, skyriaus valdybos, 
kuri visų programų paruošė ir sure
žisavo.

Neabejotinai didžioji darbo 
našia atiteko (kaip ir visuomet) 
skyriaus pirmininkui dr. A. Stepa- 
nui. Ir jis tų našta, nesuklupdamas 
išnese.

Tenka pasigėrėti šiuo negausiu 
būreliu jaunimo, kuris parodė entu
ziazmo ir ištvermes išpildyti gana 
sudėtingą ir ilga programą, kurią 
atliko tikrai be priekaištų.

Norėtųsi paklausti, o kur tų 
vakarą buvo kita dalis jaunimo. Jų 
galėjo būti gerokai 'virš šimtines. 
Nejaugi šie Ūkusieji jau nebeturi 
jokio jaunatviško kūrybinio polėkio 
ir pasitenkina - vien tuščiais priva
čiais pobūviais ar naktinių klubų 
tvaiku.

Adelaides jaunimo S-ga gerai 
susiorganizavusi, turi savo klubo 
patalpas Katalikų Centre ir tikriau
siai laukia kiekvieno jauno lietuvio 
Įsijungiant į jos veiklą.

Tikėkimės, kad sekančiam jau
nimo parengime pamatysime ir naujų 
veidų. O skyriaus valdybai tikriausiai 
nepritruks jaunų idėjų ir naujos 
ve ik los.

Dalyvis

SENŲJŲ SKAUTU ŽIDINIO 
NUTARIMAS

1973 m. balandžio men. 7 d. 
įvykusiame Sydnejaus Literatų bū
relio ir Sydnejaus senųjų skautų 
Židinio suruoštame Literaturos Va
kare dalis klausytoją programos metu 
demonstratyviai dėl politinių moty
vų apleido salę.

Pabrežiame, kad skautai nenori 
būti įvelti į politinius ginčus, kurie 
tęsiasi jau keletą metų Sydnėjuje, 
ir todėl smerkia tuos, kurie pasi
naudodami kultūriniu pobūviu iškėlė 
savo politines aistras ne vietoje. 
Atsiprašome visų tų, kurių pakili 
tautine nuotaika buvo sugadinta 
mažumos išsišokimu.

Nutarimas padarytas 1973 m. 
gegužes mėn._ 20 d. įvykusioje se
nųjų skautų Židinio sueigoje Ingle- 
burne.

Židinio Seniūnas

MIRĖ PREZIDENTAI 
Gyvuoja Prezidentienės

Prez. John šonui mirus, nebeliko 
ne vieno gyvo buvusio prezidento, 
bet dar yra gyvos 4 prezidentų, naš
lės: 87 metų Trumanienė, 76 m. 
Eisenhoweriene, 64 m. Johnsonienė 
ir 43 m.Kennedienė (dabar Onassienė)

-***

VYTAUTUI DEIKUI 50 METU.
Vytautas Dejkus gimė 1923 m. 

gegužės 5 dt, Šiauliuose. Vaikys
tę praleido Žemaitijoje, Klaipėdos 
Krašte, Kaune. Dar Lietuvoje baigė 
gimnaziją.

Po karo audrų atsiduria Ham
burge ir čia studijuoja architektūrą 
Pabaltijo Universitete Pineberge.

1947 m. vedė ir 1949 m. pra
džioje su žmona Laimute atvyksta 
Australijon. Tais pačiais metais 
susilaukia dukters Violetos. 1950 
m. apsigyvena Sydnejaus priemies- 
tyje7Cabramattoje, kur, pastoviai 
įsikūręs, iki šiol gyvena.

Valdinę darbo prievolę Austra
lijoje atliko N.S.W. geležinkelyje. 
Vėliau dirbo privačiose įmonėse. 
1962 m. pradėjo dirbti Sydney Tech
nical College, o nuo 1965 m. dirba 
valstybinėje atominės energijos 
tyrimų laboratorijoje.

Vytauto Deikaus visuomeninės 
veiklos apraiškos yra gana plačios. 
Dideli Įnašą paliko Sydnejaus skau
tų veikloje. Nuo pat pirmųjų atva
žiavimo metą nenuilstamai dirba su 
skautais. Pradžioje matome jį skau
tų vyčių būrelio vadu, vadovauja 
skautų vasaros stovykloms, vėliau - 
Rajono vadijos sąstate, “Židinyje”, 
“Aušros” tunto tuntininko pareigose. 
Skautų Sąjunga, įvertindama jo dar
bą, pakelia į paskautininko laipsni, 
o 1972 m. apdovanojamas ordenu 
“Už Nuopelnus”.

Sportas irgi nėra jam svetimas. 
Dar Lietuvoje, vėliau Vokietijoje, 
ža idė krepšį, futbolą, ledo rutulį 
bei slidinėjo. Sydnėjuje buvo vienas 
iš pirmųjų organizatorių ir steigėjų 
Sporto Klubo. Įkurus šį Klubą, kurį 
laikat jame aktyviai veikė.

Būdamas susipratęs lietuvis 
ir energingas kovotojas prieš rusų 
okupacijų, taip pat ryškiai veikia ir 
Australijos lietuviškoje bendruo
menėje. Pradžioje, ALB Cabramat- 
tos Apylinkės Valdybose, vėliau - 
ALB Krašto Kontrolės Komisijoje, 
Sydnejaus Apylinkės Valdyboje, o 
taip pat ir dažnas ALB Krašto Tary
bos suvažiavimų atstovas.

Turėdamas nuoširdų ir atvirą 
būda? jis yra mėgiamas ne tik savo 
lietuvių bičiulių tarpe, bet yra ver
tinamas ir bendradarbių australą bei 
kitataučių.

Savo laisvalaikius, atitrūkęs 
nuo kasdienos darbų, dažnai pra
leidžia bežuvaudamas. Nesuklysim 
pasakę, kad jis yra vienas iš tų žve
jų, kad tik užtenka žodį pratarti ir 
jis jau bus pakeliui prie ežero ar 
upės...

Ilgu dar metų!...

***
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PLB KEIČIA KONSTITUCIJĄ
Pasaulio Lietuvių Bendruomenes 

Konstitucija yra jau 15 metų senu
mo. Jos pagrindinės idėjos yra gi
musios dar anksčiau - stovyklų lai
kais Vokietijoje. Todėl PLB Valdy
ba yra nutarusi siūlyti IV PLB sei
mui konstituciją pakeisti. Tam rei
kalui buvo sudaryta speciali komi
sija, kuri paruošė naujos konstitu
cijos projektų. Sis projektas išsiun
tinėtas atskiru kraštų bendruome
nėms ir spaudai susipažinti.

*♦*

PLB KONSTITUCIJOS NAUJAS 
PROJEKTAS

I PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖ

1. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę sudaro visi pasaulyje gyveną 
lietuviai.

2. Kiekvieno krašto Lietuvių 
Bendruomenė tvarkosi pagal savo 
priimtą statutą,, prisiderindama prie 
vietos sąlygų, bei įstatų ir PLB kons
titucijos.

3. Vyriausias Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės organas yra 
Pasaulio Lietuviu Bendruomenės 
seimas.

II PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS SEIMAS

4. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas taria visus PLB rei- 
ka lūs:

a) priima ir keičia Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės konsti
tuciją.

b) kol tautos kamienas yra 
pavergtas ir Lietuvos valstybes 
suverenumo vykdymas sustabdytas, 
reiškia lietuvių tautos ryžtą būti 
laisva ir nepriklausoma ir rūpinasi 
bendruomenės aktyviu dalyvavimu 
Lietuvos laisvinimo darbe,

c) sprendžia bendrus rei
kalus ir aptaria ryšius tarp atskirų 
kraštų bendruomenių,

d) renka Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybą, kontro
lės komisiją, ir garbės teismą,

e) derina lietuvių kultūrinę 
veiklą ir švietimo darbą,

f) jieško priemonių lietu
vybei išlaikyti,

g) priima Pasaulio Lietu
viu Bendruomenės valdybos apyskai
ta, kontrolės komisijos aktą ir iš
klauso garbės teismo pranešimą,

h) svarsto seimo narių, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenes 
valdybos ir atskirų kraštų Bendruo
menių valdybų siūlymus.

5. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seime balsavimo teise turi:

a) atskirų kraštų Lietuviu 
Bendruomenių rinkti atstovai ir

atskirais atvejais, kur krašto bend
ruomeninėj veikloj dar nedalyvauja 
didesnis lietuvių skaičius, to krašto 
gausiausios visuotinio pobūdžio or
ganizacijos atstovai, tokiai organi
zacijai prašant ir PLB valdybai nu
tarus bei atstovų skaičių nustačius,

b) PLB valdybos nariai,
c) kraštų Bendruomenių 

valdybai pirmininkai,
d) garbės teismo ir kontro

les komisijos pirmininkai.
6. Krašto Bendruomenės atstovų 

rinkimo tvarką nustato kiekvieno 
krašto Bendruomenė, o seime daly
vaujančios organizacijos parenka ar 
keičia atstovus savo tvarka.

7. Krašto atstovui mirus arba 
raštu nuo mandato atsisakius, jo 
vieton įeina sekantis pagal balsų 
daugumą kandidatas; kandidato 
nesant, atstovą parenka krašto 
valdyba.

8. Kiekvieno krašto Lietuvių 
Bendruomenė renka į Pasaulio Lie- 
!uviu Bendruomenės seimą bent 
vieną atstovą.

9. Krašto Lietuviu. Bendruome
nės renkamų atstovu skaičių kiek
vienu atveju nustato Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba.

10. Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
menes seimo jiąriai renkami penke- 
riems metams.

11. Seimo nariu gali būti kiek
vienas lietuvis, nejaunesnis, kaip 
18 metų. Savo mandato atstovas 
negali perleisti kitam.

12. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba šaukia seimo sesi
jas, nustato sesijų laika, bei vieta, 
ir paruošia sesijos dienotvarkės ir 
reguliamino projektus.

13. Paprastosios sesijos Pasau
lio Lietuvių Bendruonjenes seimas 
šaukiamas bent kartą per penkerius 
me tus.

14. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybai nutarus arba vienam 
trečdaliui seimo , nariu pasiūlius ir 
svarstytinus dalykus nurodžius, 
PLB valdyba turi nevėliau kaip per 
6 mėnesius sušaukti seimą nepa
prastai sesijai.

15. Pasaulio L. Bendruomenes 
seimo sesija įvyksta, jeigu joje 
lalyvauja nemazTau, kaip vienas 
trečdalis seimo narių. Susirinkus 
mažiau, negu pusei seimo nariu, sei
me sprendžiami tik tie klausimai, 
kurie nurodyti iš anksto PLB valdy
bos paskelbtame darbotvarkės pro
jekte.

Faustas Kirša

Tremtinio Psalmės
m

Nuo Sibiro taigų, nuo sugriautų Europos miestų 
mes liudijam gyvąją tėvų žemę.

Ir kas tave gali išnešti amžiam, 
jei ne mūsų maldos, kančios ir kraujas.

Praradom jaučius ir žirgus, 
bet užgrūdinom meilę tėvynei.

Pavirto pelenais rūmai, pilys ir šventovės, 
bet mūsų širdys patapo meilės tvirtovėm.

Užž.ėlė vaikščioti takai ir varytas vagas usnys 
aptraukė, 

bet mes nevilty neprapuolėm.

O žemės rutuly, pavirtęs Sodoma ir Homora, 
per kančias atgauni savo veidą.

Ir mano tėvynė iš dumblino duburio versmės 
feniksu keisis.

Praradusiem dvasią ir artimo meilę 
pasigailėjimas iš mūsų lūpų.

Kovotojų, savanorių, partizanų širdys 
nusagstė amžiam puošmenom laisvės statulą.

Bus saulės rytas, ir skambins laisvės varpas: 
Laisva Lietuva!.

16. Seimo sesijai vadovauja 
seimo rinktasis prezidiumas.

17. Visi klausimai sprendžiami 
seimo posėdyje dalyvaujančių atsto
vų paprasta balsų dauguma, jeigu 
klausimui spręsti konstitucija ne
nustato kvalifikuotos daugumos. 
Kvalifikuotą daugumą sudaro du 
trečdaliai sesijoje asmeniškai užsi- 
registarvus ių atstovų. Kvalifikuota 
dauguma reikalinga: keisti konsti
tucijai, pareikšti nepasitikėjimą 
PLB valdybai, kontroles komisijai, 
garbės teismui ar atskiriems tų 
institucijų nariams ir seimo priimtai 
darbotvarkei keisti.

18. Seimas sesijos metu gali 
sudaryti komisijas.

19. Tarpsesiniu metu, reikalui 
esant, seimas sprendžia atskirus 
klausimus korespondenciniu balsa
vimu, kuri praveda PLB valdyba.

III PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS VALDYBA

20. P.L. Bendruomenei atsto
vauti ir atskirų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių veiklai derinti, ska
tinti bei plėsti P.L. Bendruomenės 

seimas renka P.L. Bendruomenės 
valdybą. Ji:

a) vykdo P.L. Bendruome
nės seimo nutarimus,

b) derina pasaulio lietuvių 
švietimo, tautines kultūros, socia
linę, šalpinę, ekonominę ir politi
nę veiklą, tuo reikalu bėiidradar- 
biaudama su kitais lietuvių veiks
niais,

c) infomruojasi ir informuo
ja atskirų kraštų valdybas apie 
lietuvių padėtį,

d) pateikia PLB seimui 
tvirtinti savo veiklos apyskaitą,

e) atlieka kitus šios kons
titucijos ir PLB seimo pavestus

uždavinius.
21. PLB valdyba renkama pen- 

keriems metams. Jos narių bei kan
didatų skaičių ir būstinę nustato 
PLB seimas.

22. PLB valdybos kadencija 
baigiasi naujai valdybai pareigas 
perdavus. Perdavimas turi įvykti 
nevėliau kaip per 30 dienu naują 
valdybą išrinkus.

23. Valdybos nariai pareigomis 
ir darbo sritimis pasiskirsto patys.

• 24. PLB valdyba arba jos atski
ras narys atsistatydina, PLB seimui 
pareiškus nepasitikėjimą paragrafe 
17 nustatyta tvarka.

25. Svarbesnėms sritims tvar
kyti PLB valdyba gali sudaryti at
skiras komisijas arba skirti įgalio
tinius.

26. Rinktam valdybos nariui 
dėl kurių nors priežasčių nustojus 
būti valdybos nariu, jo vieton nevė
liau kaip per 30 dienu įeina daugiau
sia iš eiles balsų gavės kandidatas.

27. Valdyba prireikus gali 
kooptuoti naujų narių, kurių skai
čius negali būti didesnis, kaip vie
nas trečdalis rinktųjų narių. Kooptuo

tieji nariai turi lygias teises su
rinktaisiais.

IV PLB ATSKIRU DARBO 
SRIČIŲ INSTITUCIJOS

28. PLB valdybos nariai, vado
vaujantieji atskiroms darbo sritims, 
gali prie savęs turėti vienkartines 
ar nuolatines komisijas, kurias 
tvirtina PLB valdyba ir kurios veikia 
pagal PLB valdybos patvirtintą sta
tutą.

29. Garbės teismas renkamas 
penkeriems metams. Jo narių ir 
kandidatų skaičių nustato PLB 
seimas. PLB garbės teismas suin
teresuotoms institucijoms prašant:

a) aiškina PLB konstitu
ciją,

b) pasisako dėl PLB val
dybos ir kitų PLB institucijų spren
dimų bei veiksmų teisėtumo,

c) pasisako principiniais 
lietuvių garbės reikalus liečian
čiais klausimais. PLB garbės teis
mas veikia pagal PLB seimo pa
tvirtintą statutą.

30. PLB -kontrolės komisija 
renkama penkeriems metams. Jos 
narių ir kandidatų skaičių nustato 
PLB seimas. PLB kontrolės komisi
ja:

a) tikrina PLB valdybos ir 
kitų PLB institucijų finansinę at
skaitomybę,

b) surašo atskaitomybės 
tikrinimo aktą ir jį pateikia PLB 
seimui tvirtinti.

31. Visų PLB atskirų darbo 
sričių institucijų kadencija baigiasi 
kartu su PLB valdybos kadencija.

V PASAULIO LIETUVĄ 
BENDRUOMENĖS LĖŠOS

32. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė yra. nepelno organizacija.

33. PLB lėšas sudaro:
a) atskirų kraštu bendruo

menių įnašai, nemažesni kaip 15% 
solidarumo inaso,

b) aukos, palikimai, dova
nos bei kitos pajamos.

34. Si PLB konstitucija įsi-

falioja PLB IV seimui ją priėmus, 
ios konstitucijos įžanga yra VLIKo 

1949 metais paskelbta Lietuviu 
charta.

f. -4- ■'
Mūsų Pastoge Nr. 22 1973.6; 4. psl. 3.
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NEPASVEIKINTAS DAILININKAS 
SYDNĖJUJ

Arts Council galerijoj, Stanley 
ir Crown gatvių kampe, Darlinghurst, 
gegužės 15 d. atsidare paroda dviejų 
Adelaidės dailininką.

Atėjau i atidarymą^ kadangi 
vienas iš šių yra lietuvis Vytautas 
Serelis. Gaila, jo pirmasis pasiro
dymas Sydney nebuvo praneštas lie
tuvių spaudoje. Skystame lankyto
jų. būrelyje nesimatė lietuviškų vy
resnių ar jaunesnių veidų.

Atėjo jaunimas, australai, stu
dentai ir mokiniai,

“Sun-Herald” meno skiltyse 
išvydęs paminėtą Vyto Šerelio vardąf 
užsukau su autorium ir kūryba susi
pažinti.

Studijavau veidus, kasdieniškai 
aprengtas asmenybes ir bandžiau 
spėlioti, kuris iš ju, bus Vytas. 
Įspėjau tik tada, kai iš galinio 
kambario pasirodė neskustas, gal ir 
senokai praustas, pavargęs veidas. 
Rankose nešė dar šlapią savo pasku
tinį aliejaus kūrinį. Statė kūrinį ant 
seno molberto kampe Serelis ir pasa
kojo man apie parodos ruošimo sėk
mes ir nesėkmes, apie planus apsi
stoti Sydnėjuj.

Paroda tęsis iki birželio 2 
dienos ir tikrai verta aplankyti. 
Paskutinį dešimtmeti Sydnėjuj buvo 
įprasta lankyti Henriko Šalkausko, 
Evos Kubbos ir mano parodas. Gra
fikas Romas Viesulas kadaise at
siuntė parodą iš Amerikos ir rodė 
Sydnėjuj.

Po Vaclovo Rato mirties, mes 
tapome jau vyresnioji karta; pusšimtį 
metų atpylę.ar gal netoli to.

V. Serelis, vos pirmą ketvirtį 
šimtmečio metų atskaitęs, yra pro
duktas kitos kartos, skirtingos ap
linkos. Už tai ir jo meno pasaulis 
yra skirtingas.

Kam nusibodo spėlioti abstrak
čios ar pusiau abstrakčios prasmes, 
Serelis duoda gera pakaitą. Nevisi 
gal ižvelgs -Serelio kūrybos moty
vus ar jo talento didumą įspės, bet 
tikriausiai niekas per klaidą jo 
paveikslų aukštyn kojom nepaka
bins.

Parodos sale Vytas dalinasi 
su savo kolega Kim Polomka. Abiejų 
dailininkų pasauliai skirtingi. Bendro 
gal yra tik tas, kad abu moka tapyti.

Vytas tapo žmogų aplinkoje, o 
Kim aplinka be žmogaus. Savo fan
tazijos sapnų pasaulį jis sau rezer
vuoja užuovėjai, pabėgimui iš triukš
mingo pasaulio.

Polomkos kryptis jr jo vizija 
man daug artimesnė užjSerelio.

Jei reikėtų Vytą Serelį įrikiuoti 
į Australijos lietuvių dailininkų ei
les , jis tektų statyti Vlado Meškėno 
pusėje. Gerai įsižiūrėjus į portretą, 
pavadintą “Bernard” (Nr. 19) pa
junti, kad kerelis ieško žmoguje 
kažko daugiau negu portretines tie
sos. Jo darbe neabejotinai atsispindi 
šių dienų naujojo realizmo įtaka, 
kartu matosi ir dailininko kapaci- 
tetas dirbti ir jautrumas detalei, 
kurie kūrėjui padeda iš įvairių įtakų 
savo kūrybos veidą išryškinti.

Aplankius šią grupinę parodą, 
parūpsta laukti Vyto Serelio indivi
dualines parodos Sydnėjuj.

Leonas Urbonas

VYTO ŠERELIO PARODĄ 

APLANKIUS
Tenka apgailestauti, kad Vytas 

Šerelis nepranešė nieko musu spau
dai apie savo ruošiamą, parodą Syd- 
nėjuje. Serelis yra jaunosios kartos 
dailininkas, nematytas, todėl būtų 
buvę malonu daug kam jį pamatyti.

Nors parodoje nedaug jo darbų, 
tačiau užtenka pažiūrėti i kelis jo 
paveikslus ir jau gali pasakyti, kad 
Vytas yra talentingas menininkas 
tapytojas. Jissave reprezentuoja toje 
pSarbdoje ar nė 9 kūriniais, tačiau 
užtenka pamatyti tris didžiuosius 
jo paveikslus ■=> Landscape (3), 
Loene, Monkey & Alison (16), ir

"’.Pastogę Nr. 22 1973.6.4. psl.,4.

Leonas Urbonas. Iš ciklo “A2” Nr. 271.

Ar Sovietai Pralenks Ameriką?
Mažėjantis gamybos augimas, 

permažas kasdieninių prekių paga
minimas ir didėjanti technikinė spra
ga yra pagrindiniai Kremliaus rūpes
čiai lenktynėse su JAV. Faktai ir 
ekonominio lenktyniavimo skaičiai 
rodo, kad Sov. Sąjunga negali pra
lenkti JAV artimoje ateityje. Dabar
tiniai sovietų, vadovai tik piktu juo
ku prisimena prieš dešjmtį metų 
paskleistą Chruščiovo šūkį, kad 
Sovietų Sąjunga 1970 m. pralenks 
Ameriką. Sovietų Sąjunga ir po 55 
metų komunistinio valdymo vis dau
giau veržiasi į kapitalistinius kraš
tus, ieškodama išeities ekonomi
niuose nepasisekimuose. Vakarų 
specialistai mato, kad sovietų sis
temoje sulėtėjo paskutiniais metais 
ekonominis augimas, ir rimti sunku
mai vargina Kremliaus vadovus. 
Kasdieninio gyvenimo prekių dar 
labai trūksta, o dėl jų liaudis daro
si vis neramesnė. Be to, reiškia 
nepasitenkinimą menka prekių ko
kybe. Komunistų žemės ūkis įrodė, 
kad yra brangiai kaštuojantis ir 
neveiksmingas. Sovietų Sąjunga yra 
verčiama šiais metais importuoti 
daug milijonų tonų javų. Rusų tech
nika vis labiau atsilieka automati
zacijos, skaitytuvų, petrochemijos, 
pramonės tobulinimo ir tyrimų sri
tyse.

Europos specialistai žino, kad 
sovietų vadai nori su JAV tokių 
sutarčių, kurios padėtų jiem nuga-' 
lėti ekonominius sunkumus, pvz. 
išsiderėti paskolų ir technikinės 
pagalbos, kuri sustiprintų kasdie
ninių prekių gamyba,, pakeltų atsi
likusią pramonę ir gyvenimo lygį.

SOVIETAI ATSILIKĘ. 50 METU
Sov. Sąjungos gamyba siekia 

vos pusę to, ką pagamina JAV. 
1971 m. JAV gamyba siekė 1.047 
bilijonus doleriu, o sovietų - 526 
bilijonų. Gilesnis sovietų ekono
minio gyvenimo palyginimas su JAV 
rodo, kad sovietai dabar gyvena dar 
tik 1920 Amerikos metais, bet ne 
dabartiniais 1972 metais.
Bernard (19), kad galėtum susidaryti 
nuomonę apie dailininko pajėgumą. 
Jis yra naujos krypties realistas, 
realiuose daiktuose slepia gilią 
mintį, išryškina jos grožį ir pastato 
žiūrovą prieš mįslingą klausimą, 
kurį išspręsti tenka pačiam. Pa
veikslai yra labai patrauklūs tiek 
savo technika, tiek spalvomis ir 
turiniu. Norisi būtinai paliesti ran
komis ir patikrinti, ar tenai taip 
minkšta ir dailu, kaip atrodo, rodos 
jauti ir šilumą ir šaltį einantį is 
daiktų.

V. Serelio darbai gana brangūs- 
nuo 8300 iki 81250. Parodoje buvo 
galima Įsigyti už 85.00 jo darbų al
bumą, bet mano buvimo metu jie jau 
buvo visi išparduoti.

A. Kelmietis

Kremlius išugdė galingą karo 
mašiną vietoj kasdieninių prekių, 
dėlto žmonių gyvenimo lygis yra 
lėtas ir remiasi tik “geresnio gyve
nimo” pažadais. Paskutiniais me
tais sovietai pagamino daugiau 
kasdieninių prekių, bet pagal žmo
nių skaičių jie pasiekė tik apie 
35% JAV gaminių. Sovietų Sąjunga 
1971 m. pagamino tik 60.000 spal
votų televizijos priimtuvų, s'iems 
metams užplanavo 200.000. JAV 
turi 41.5 mil. priimtuvų. JAV yra 
93 milijonai registruotų automobi
lių, o Sov. Sąjungoj privatūs as
menys gali juos pirkti tik pastarai
siais metais, ir tai po ilgo laukimo. 
Sov. Sąjungoj daugiausia automobi
lių pagamina italų ir prancūzų įreng
tos įmonės. 1971 m. sovietai iš viso 
pagamino 529.000 automobilių, o 
JAV - 8.600.000. Taip rusas dar 
ilgai turės svajoti, kol galės įsi
gyti automobilį.

DIDELI TRŪKUMAI
Būtų trūkumas dar tūkstančius 

rusų verčia naudotis kelių šeimų 
bendrais butais. Nors valdž'ia sku
bina butu, statybą, bet jų trūkumas 
yra toks didelis kad^ vidutinis gy
ventojas gyvena dar žemiau minimu
mo higienos atžvilgiu, kuris nusta
tytas sovietuose. Vartotojų patar
navimai, kaip batų taisymo dirbtu
vės, sovietų ekonomistų dar ne ne
planuojamos, o JAV-se tai yra bū
tinybė. Pirkimas krautuvėse yra taip 
komplikuotas kad kiekviena sovie
tų s'eima krautuvėse turi praleisti 
apie 10 valandų. Jei sovietų pilie
tis turi automobilį, tai su jo taisy
mu ar naujomis dalimis turi daug 
rūpesčių; pvz., Maskvoje (7 mil. 
gyventojų) yra' tik 13 garažų, ku
riuose taiso automobilius.

Sovietai skundžiasi ne tik tru
kumu batų, marškinių, eilučių, ant
klodžių, elektrinių lygintuvų, bet 
ir bloga prekių kokybe, kurias jie 
randa krautuvėse. Dėlto krautuvėse 
guli daug prekių, kuriu, niekas ne
nori. Pvz.. 1970 m. valdžios krautu
vės nepriėmė pardavimui 900.000 
neautomatinių skalbimo mašinų, nes 
pirkėjai norėjo pusiau automatinių, 
kurios buvo pradėtos gaminti. Neau
tomatiniu, buvo užplanuota ir pa
gaminta 2 mil. 1971 metams, nors 
jų niekas nenorėjo pirkti. Kremliaus 
vadai dabar sudarė specialią agen
tūrą, kuri surinktų žinias, ko žmo
nės pageidauja ir ką komisijos turi 
užplanuoti.

Sovietai importavo uz bilijo
nus dolerių visokios mašinerijos iš 
maz'esnių kapitalistinių valstybių, 
norėdami patenkinti savo gyventojų 
reikalavimus. Dabar jie ieško ir 
JAV-se daugiau techniškos pagal
bos ir žinovų tam reikalui.

Kremliaus vadai yra perspėti 
Rusijos mokslininkų, kad sovietų 
gamyba atsilieka vis didėjančiai 
nuo JAV gamybos ir rizikuoja pra
rasti “antrą indrustinę revoliuciją”, 
kuri pagrista skaitytuvais ir pagrin
dinai keičia gamybos sistemą bei 
visą civilizaciją.

PASLĖPTA INFLIACIJA
Nedarbas ir infliacija abiejuose 

kraštuose maždaug yra vienodi. JAV 
pateikia visas detales, o sovietai 
sako, kad šis klausimas pas juos 
neegzistuoja. JAV yra 5 mil. regis
truotų bedarbiu su nedarbo pašalpo
mis. Sov. Sąjungoj nereikalingi 
darbininkai laikomi fabrikuose ir 
ūkiuose kaip apmokami darbininkai. 
Jie kaip tik ir yra žemo produktyvu
mo priežastis. Sovietų žemės ūkio 
darbininkas išmaitina 8 asmenis, o 
JAV 59. JAV kainų kilimas tuoj 
pat atsispindi infliacijos laipsnyje. 
Sovietu infliacija yra paslėpta, nes 
valdžia nustato kainas ir uždarbius, 
neatsižvelgdama į ekonominius 
faktus. Infliacija lieka paslėpta, bet 
žmonės negali rasti prekių krautu
vėse. Kremlius įieško pagalbos 
Vakaruose pas kapitalistus, kad 
galėtų išnaudoti vietinius šaltinius, 
statyti įmones ir pakelti gyventojų 
gyvenimo lygį. Sovietu ekonominis 
gyvenimas yra toks, kad negalės 
pasivyti JAV gyvenimo lygio dešimt
mečiais, o gal ir niekada.

JAV PAGALBA SOVIETAMS
JAV pagelbėjo sovietams maistu 

dar prieš 50 metų, tuoj pat po revo
liucijos. Vėliau (apie 1930 m.) 
JAV padėjo sovietu, pramonės pa
matus anglies, geležies, plieno, 
alyvos, chemikalų ir trąšų srityse. 
Tai buvo pirmame Stalino penkme
tyje. JAV inžinieriai pagelbėjo 
pastatyti Dniepro upės elektros jė
gainę ir. daug kitų projektu, įskai
tant, ir išmokymą auginti kviečius 
plačiu mastu.

Antrame pasauliniame kare, kai 
sovietai buvo vokiečių triuškinami, 
JAV davė paskolą, įskaitant maši
neriją, alyvos varyklas, geležinkelių 
medžiagą, sunkvežimius, laivus, lėk
tuvus, maistą, drabužius ir beveik 
visas karo reikalų medžiagas - gink
lus. JAV pardavė sovietams už tru
pinius buvusius visus Europoje 
ginklus ir karines medžiagas po ka
ro. Sovietai buvo skolingi JAV 
11 bilijonų dolerių pagal sutartį. 
Jie skolos nemokėjo ir nutraukė de
rybas. Dabar jie vėl nori dėl skolos 
susitarti (simboliškai, nes vien 
nuošimčių reikėtų daugiau mokėti).

Sovietų darbininkas turi dirbti 
ilgiau už amerikietį tiek kartu., kad 
galėtu, nusipirkti: duonos kepala - 
3.5 karto, svarą bulvių - 2, jautienos 
svarą. - 3, sviesto sv. - 9, cukraus 
sv. - 13, pieno - 4, kiaušinių tuz- 
- 8, vyr. marškinius - 8, eilutę - 7, 
suknelę - 7, mot. kojines - 10, muilo 
gabalą - 8, automobilį - 8 kartus 
ilgiau, šie skirtumai parodyti tik 
kainų ir atlyginimų santykyje. San
taupos tiems dalykams nupirkti yra 
kiekvieno asmeninio sugebėjimo 
sritis.

(Paruošė M. pagal U.S. News & 
World Report).

is ( T.Ž.)
PAŽANGA OKUP. LIETUVOJE

Vilniuje leidžiama “Tiesa” 
(sausio 11 d.) rašo, kad sausio 10 d. 
buvo įsteigti “Lietuvos TSR” Pre
kybos ir Pramonės Rūmai. Steigiama
jame susirinkime dalyvavę įmonių ir 
organizacijų įgaliotiniai. Tai esanti 
visuomeninė organizacija (atseit, 
kaip ir kapitalistiniuose kraštuose. 
Red.), kuri padėsianti plėsti preky
ba, Sovietijos ekonominius ir techni
nius ryšius su kitomis šalimis ir kt. 
Lietuvoje padėsianti ruošti užsienio 
parodas ir dalyvauti užsienio paro
dose. Susirinkimas išrinkęs Rūmų 
taryba, ir revizijos komisiją. Tary
bos pirmininku išrinktas Jonas Povi
laitis.

***

KĄ SAKO GAOLIAUSKAS

New Bedford, Mass, išeinąs laik
raštis ‘The Standard Times” savo 
š.m. vasario 26 d. laidoje aprašo pasi
kalbėjimą su neseniai laisvę pasirin
kusiu lietuviu jūrininku Vytautu Gad- 
liausku. Gadliauskas papasakojo, kad 
rusai nesilaiką tarptautinių žvejojimo 
taisyklių ir piratiškais žvejojimo meto
dais naikina Naujosios Anglijos pa
kraščiuose žuvies rezervus.'
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Žmones, darbai, Įvykiai.
NUSIPEUNIUSI, BET PRIMIRŠTA 

ASMENYBĖ
(Jurgis Narjauskas: 1876.4.21 - 

1943.1.29)
Vargiai ar atsirastų is vyres

niosios kartos, ypač Pietų Lietu
voje, žmonių, kurie pagarbiai nebe
prisimintų Seinų miesto vardo. Čia 
nuo senai veikė kunigų seminarija, 
išauklėjusi daug tautiškai tvirtų 
kunigų - idealistų, ve'liau pasklidu
sių po Lietuva,, dirbusių tautinio 
atgimimo dirvoje, spaudoje, o nepri
klausomybės atgavimo laikotarpyje 
ir vėliau - ir politiniame gyvenime* 
ir Įvairiose kultūrinio gyvenimo ša
kose. Paminėjus vos kelis vardus 
- kun. A. Milukas, kun. A. Staniu- 
kynas (abu daug dirbu J.A.V. lie
tuvių religinėj ir kultūrinėj sri
tyse), kun. M. Krupavičius ir daug 
kitų, kad lengvai galėtume įsivaiz
duoti, ką Seinų kunigų seminarija 
yra davusi. Seinuose buvo ir vidu
rine mokykla, turėjusi labai gerą 
varda, visuomenėje. Seinuose buvo 
ir vyskupijos centras. Nors šiame 
centre vadovaujančių asmenų tarpe 
lietuviškoji dvasia rievisada buvo 
palankiai sutinkama, bet tiek čia 
tiek seminarijoje dirbo eile lietuvių 
dvasininkų, turėjusių dideles įtakos 
į jaunąją kartą.

Seinai minėtini dar vienu požiū
riu: atgavus lietuvišką,spaudą, čia 
keli kunigai - J. Laukaitis, P. Dva- 
ranauskas , J. Narjauskas ir kt. 
įsteigė lietuviškoms knygoms ir 
laikraščiams leisti bendrovę, nupirko 
spaustuvę ir Seinus iki pirmojo 
pasaulinio karo pradžios padare lie
tuviškos kultūros Pietų Lietuvoje 
židiniu. Bendrove's leidžiamas sa
vaitraštis “Šaltinis” pasklido ir už 
Pietų Lietuvos ribų. Drauge su 
“Šaltiniu” - vaikams skiriamas 
“Saltine'lis”, ūkininkams - “Arto
jas” ir priedas religiniams reika

lams. “Šaltinėlis”, labai sumaniai 
redaguojamas, jaunimo buvo mėgia
mas ir jis išaugino ne vieną savo 
skaitytoją ir bendradarbį į vėliau 
plačiai pasireiškusius kultūros dar
buotojus.

Per trumpą savo veiklos laiko
tarpi knygoms leisti bendrovė išleido 
daug lietuviškų knygų, jų tarpe is
torijos, beletristikos, mokslų popu- 
liarizacijos, jaunimui skirtų knyge
lių.

Vienu stambiausių Seinų laiko
tarpio lietuvybės darbuotoju ir kny
goms leisti bendrovės vedėjas buvo 
Jurgis Narjauskas, nuo kurio mir
ties šiemet suėjo 30 metų.

Gime.s Parausių kaime, Vilka
viškio apsk., baigęs Paežerių pra
džios mokyklą,J. Narjauskas įstojo 
į Marijampolės gimnaziją, bet joje 
mokėsi tik tiek, kiek pakako įstoti 
į kunigų seminariją. Seinų kunigų 
seminarijoje jis įmokėsi 1894 - 1899 
laikotarpyje; baigęs buvo išsiųstas 
į Romos Gregorianum universitetą 
studijuoti teisę. Universitetą baigė' 
dvigubu daktaratu - teisių ir filoso
fijos. Grįžęs į Seinus, dirbo vysku
pijos kurijoj ir bažnytiniam teisme, 
o seminarijoj - lietuvių literatūrą 
(kalbą de'ste kun. J. Laukaitis).

Pirmas pasaulinis karas per
traukė Seinų kultūrinį žydėjimą, o ir 
J. Narjauskui teko išsikelti į Rusi
ja. Čia jis daug dirbo nuo karo nu- 
kentėjusiems šelpti organizacijose.

Griz'ęs 1918 m. į Seinus^ jis vėl 
dirbo bažnytiniame teisme. Dabar jam 
rūpėjo, vysk. A. Karosui pritariant, 
atjungti Seinų vyskupijos bažnytinį 
teismą nuo Varšuvos teismo, kuris 
buvo Seinų teismui kaip apeliacinė 
instancija. Čia buvo sunkus darbas, 
sutikęs lenkų bažnytinės vyresnybes 
pasipriešinimą,, o ir Vatikano atsto
vas Lenkijoje ‘‘Ach. Ratti (vėliau 
tapęs popiežium), remdamasis lenkų 
patiektomis informacijomis, nebuvo 
šiam reikalui palankus. Netrukus 

Seinai lenkų buvo užimti, Narjaus- 
cas areštuotas. Išsilaisvinęs is 
calėjimo, jis išvyko į Romą, kur jis 
itstovavo Lietuvos episkopatą (Lie- 
uva dar nebuvo Vatikano pripažinta 

de jure ir oficialaus atstovo negalėjo 
būti). Narjauskas daug dirbo Vati
kane, teike apie Lietuvą, jos santy
kius su Lenkija informacijas, sten
gėsi išsklaidyti tendencingas, lenkų 
skleidžiamas apie Lietuvą žinias. 
Čia Narjauskas leido informacinį 
biuleteni Eco di Lituania. 1922 m. 
Ach. Ratti, buvęs Vatikano atstovas 
Lenkijoje, buvo išrinktas popiežium 
ir Narjauskas grįžo į Lietuvą. Kiek 
padirbėjęs universitete, jis buvo 
paskirtas Gelgaudiškio kelbonu, o 
1928 persikėlė į Telšius,, kur dirbo 

Seminarijoj ir bažnytiniam teisme.
Narjauskas savo kaip dvasinin

ko pareigose susilaukė pripažinimo 
ir įvertinimo. Seinuose jis buvo 
kapitulos prelatu, Telšiuose - kapi
tulos kanauninku. 1922 popiežius jj 
paskyrė rumųšambeljonu ir apdovanojo 
ordenu Bene merenti.

J. Narjauskas - žurnalistas, 
beletristas, vertėjas: spaudoje rąše 
teisės, religijos klausimais - “Šal
tiny”, “Draugijoj”, “Vadove”, 
“Vienybėj”, “Vaire” ir kit. Išleido 
eilę vertimų: su M. Gustaic"iu - Ovi
dijaus poezijos vertimus, o pats vie
nas -Dantės “Dieviškąją Komedija”.

30 metų praėjus nuo Jurgio Nar- 
jausko mirties, aš norėčiau nors 
trumpai paryškinti jo asmenį ir 
pareikšti asmenine, pagarbą savo bei 
kitų jo buvusių mokinių vardu. Mes 
jį sutikome 1915 - 1918 Petrapilyje, 
Krymo Stanidoje, Kubanio Srityje 
(netoli Juodųjų jūr ų), kur bolševi
kų revoliucijos metu buvome apgy
vendinti kaip saugesniojo vietoje.

Pirmojo pasaulinio, karo metu 
velionis, kaip jau minėta, buvo pri
verstas evakuotis su kitais lietu
viais pabėgėliais ' ir moksleiviais į 
Rusiją ir apsistojo Petrapilyje. Čia 
jis buvo nukentėjusiems nuo karo 
šelpti draugijos pirmininku, dėstė 
gimnazijose ir kitose mokyklose 
lietuvių ir lotynų kalbas ir buvo dva
sios vadas. Man teko Narjauską 
pažinti iš arčiau, nes būdamas Pe-

Prel. J. Narjauskas (P. Kalpoko pav.)

trapilio gimnazijoj, o vėliau Krymo 
Stanicoje, buvau jo globojamas kaip 
vienas iš pabėgėlių vaikų, neturinčių 
tėvų ir artimesnių žmonių. Būdamas 
Petrapily^ jis. 1917 m. bolševikmečio 
suorganizavo lietuvių pabėgėlių iš
keldinimą į saugesnę vietą Kubanės 
srityje. Jis čia pasireiškė organi
zaciniais gabumais, pasaulėžiūriniu 
principingumu, savarankia iniciatyva 
ir visuomeniškumu. Jis palaike ryšį 
su lietuvių tremtinių masėmis, bet 
ypač globojo lietuvius moksleivius, 
skiepindamas jiems krikščionišką 
meilę ir lietuvių tautos laisvės sie
kimus.

1918 m. išvykdamas iš Krymo 
Stanicos į Lietuvą, J. Narjauskas 
pažadėjo mums mokiniams kuo grei
čiausiai parūpinti grįžimą į gimtąjį 
kraštą -Lietuvą ir susitikti sostinėje 
Vilniuje. Deja, griz'ęs i Seinus* ne
trukus buvo lenkų suimtas, ir, iš ka
lėjimo išsilaisvinęs - išvyko į Romą.

Jurgis Narjauskas yra nusipel
nęs tauraus lietuvio patrioto ir sa
vanorio kūrėjo vardą.

VI. Miniotas

J. Slavėnas

Sovietu Sąjungos-Vokietijos 
Bendradarbiavimo Soiėlyje

(Sis straipsnis pa
rengtas pagal dr. Br. 
J. Kaslo knygoje 
“USSR-German Aggres
sion Against Lithuania” 
esamą dokumentinę 
medžiagą)

1939 metais nuo balandžio men. 
iki liepos pabaigos Maskvoje vyko 
tarp prancūzų ir anglų is vienos pu
sės ir sovietų iš antros intensyvus 
pasitarimai, kurių tikslas - sudaryti 
tarpusavę sąjungą, įgalinančią 
sustabdyti Vokietijos agresijos 
kursą Rytų Europos kryptimi, pir
moje eilėje į Lenkiją. Tie pasita
rimai betgi ėjo labai lėtai ir jų vai
sių nebuvo matyti. Nors Prancūzija 
ir D. Britanija buvo davusios Len- 

• kijai garantijas, bet tos garantijos 
buvo abejotinos vertės - nei vienas 
šių kraštų nebuvo linkęs tuojau su
daryti antrą frontą del tolimos Len
kijos ir dar ypač, kad prie Lenkijos 
neturėjo tiesioginio priėjimo. Pran
cūzams ir britams atrodė, kad Vo
kietiją. atgrasyti nuo jos planų prieš 

* Lenkiją bus įmanoma tik tada, jei 
prie Prancūzijos ir D. Britanijos 
prisijungs ir Sov. Sąjunga.

Suprasdami savo svarbą prancūzų 
ir britų politinėse pastangose, so
vietai ryžosi užimti diktuojančią 
poziciją ir statyti savo reikalavi
mus. Svarbiausia - sovietai norėjo 
turėti laisvas rankas savo pasie
niuose, įskaitant teisę daryti savo 
nuožiūra karinę intervenciją, jei. 
jų nuomone, esanti jų pasienyje 
valstybė būtų tiesioginiai ar netie

sioginiai grasoma. “Netiesiogines” 
grėsmės sąvoka betgi labai plati ir 
sovietai ją galėtų taikyti mažiausiam 
pasikeitimui kaimyninėj valstybėj 
ivykus. (Pav. vyriausybės pasikei
timas ir pan.) Prancūzai buvo linkę 
šią sovietų formulę priimti, bet 
anglai buvo neryžtingi. Sovietą pa
sienių valtybės kėlė prieš šią 
sovietu formulę protestus.

Nors ir prancūzai ir britai buvo 
nuomonės, kad sovietai turi Balti
jos kraštuose ir Lenkijoj 'teisėtų 
savo saugumui interesų, bet kartu 
ir neabejojo, kad sovietai gali pa
naudoti subversijos taktiką savo 
interesams pasiekti. Britai darė 
sovietams daug nuolaidų, bet jie 
negalėjo sutikti su “netiesioginės” 
agresijos definicija ir pasitarimai 
tęsėsi be apčiupiamų pasiekimų. 
Britu delegacijos pirmininkas išvyko 
į Londonu gauti naujų vyriausybes 
instrukcijų.

Rugpiūč'io 14 d. Vokietijos už
sienių reikalų niinisteris Ribbentrop 
telegrama kreipėsi į Sov. Sąjungos 
užsienių reikalų komisarą Molotovų 
pasisiūlydamas atvykti į Maskvą tar
tis “dėl galutinio vokiečių - rusų 
santykių sutvarkymo”. Rusams šį 
Ribbentropo pasisiūlymą priėmus, 
Ribbentropas nuskrido rugpiučio 
21 d. į. Maskvą ir čia/ jau po poros 
dienų - rugpiučio 23 d. pasirašė 
Vokietijos - Sov. Sąjungos nepuolimo 
paktą.

Šio pakto pasirašymas buvo ne
paprasta staigmena, iš pagrindų pa
keitęs valstybių bendradarbiavimo 
santykius. Sis paktas užtikrino

Vokietijai Rytų Europoj saugumą ir 
leido pradėti žygį į Lenkiją. Abu 
nauji sąjungininkai pertvarkė 
Rytų Europą, turėdami čia laisvas 
rankas.

Albert Speer, buv. Vokietijos 
Reicho ginklavimosi ministeris, savo 
atsiminimuose rašo apie Hitlerio 
reakciją, gavus žinią apie pakto 
pasirašymą: “Vakarienės metu
Hitleriui buvo įteiktas raštelis. 
Jis jį akimis permetė, paskiau kurį 
laiką žiūrėjo į, erdvę; staiga jo vei
das paraudo ir. smarkiai kumščiu 
mušdamas į stalą, - net stiklai 
skambėjo - sujaudintu balsu sušuko: 
“Aš juos turiu! Aš juos turiu!” Nie
kas vakarienės dalyvių neišdrįso 
Hitlerio tuo metu ko klausti. Po 
vakarienės Hitleris savo svečiams 
pareiškė: “Mes pasirašėme nepuo
limo paktą su Rusija. Štai telegrama 
nuo Stalino”. Po to, kitame kamba
ryje buvo rodomas filmast kur buvo 
matomas Stalinas, priimantis armi
jos paradą. Hitleris pareiškė pasi
tenkinimą, kad ši militarinė jėga 
esanti neutralizuota”.

Prie Vokietijos - Sov. Sąjungos 
1939 m. rugpūiėio 23 d. Maskvoje 
pasirašyto nepuolimo pakto buvo pri
jungtas slaptas protokolas, liečiąs 
pasidalinimą įtakų sferomis Rytų 
Europoje. Pagal šį protokolą teri
torinio ir politinio pertvarkymo sri
tyse, priklausančiose Baltijos 
valstybėms (Suomijai, Estijai, Lat
vijai ir Lietuvai), šiaurine Lietuvos 
siena turės sudaryti Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos įtakų sferų sieną. 
Abi šalys šiuo atveju pripažįsta 
Lietuvos interesus į Vilnių. Siame 
protokole taip pat nustatytos įtakų 
sferų ribos “politinio ir teritorinio 
pertvarkymo atveju” ir Lenkijoje.

Taigi, pagal slaptą Įtakos zonų 
pasiskirstymą visa Lietuva atitenka 
Vokietijos įtakos sferai.

Šešioms dienoms po slapto pro
tokolo pasirašymo praėjus (1939 
rugp. 29 d.), Vokietijos užsienių rei
kalų ministeris Ribbentrop labai 
skubia telegrama įpareigojo saVo 
atstovą Kaune užtikrinti Lietuvos 
vyriausybę, kad Vokietija jokiu 
atveju nesigriebs jėgos prieš Lie
tuvą, bet iš savo pusės laukia, kad 
Lietuva laikysis griežto neutralumo. 
Toliau telegramoje įsakoma užtilirzin- 
ti Lietuvos vyriausybę, kad Vokie
tija supranta Lietuvos poziciją 
Vilniaus klausimu ir dabar, pasi
rašius Vokietijos - Sov. Sąjungos 
nepuolimo paktą, yra atviras kelias 
pagrindiniam Rytų Europos pertvar
kymui - santykiai tarp Vokietijos 
ir Lietuvos bus draugiški.

Vokietija, kaip iš minėtos te le
samos atrodo, lyg ir norėjusi Lie
tuvą padaryti buferine zona tarp Vo
kietijos ir Sov. Sąjungos. Kadangi 
Lietuva, pagal slaptą protokolą 
(rugp.23 d.) įėjo į Vokietijos įtakos 
sferą, tai ir Vilniaus grįžimas Lie
tuvai, aišku, turės į tą zona, įeiti. 
Atsakydamas į Ribbentropo tele
gramą Vokietijos atstovas Kaune 
pranešė, kad Lietuvos min. pirm, 
pavaduotojas K. Bizauskas užtikri
nęs Lietuvos neutralumą.

Bet tą pat dieną (rugp. 29) 
Vokietijos užs. reik, ministerijos 
valstybės sekretorius Weizsacker 
jau įpareigojo Vokietijos atstovą 
Kaune atsargiai patyrinėti, ar Lie
tuva negalėtų padaryti Lenkijos pa
sieny kokios nors demonstracijos, 
pav. kariuomenės koncentracijos. 
Matyti, Vokietija šiuo keliu norėjo 
įpainioti Lietuvą į konfliktą su 
Lenkija ir tuo pasiekti laimėjimų 
Vilniaus srityje - šią sritį išsisau
goti sau, jei į ją kėsintųsi Sov. 
Sąjunga.

(bus daugiau)
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EXPO ’73 PARODOS GEELONGO LIETUVIU. KAMPELIS. Parodos sky
rių suorganizavo Geelongo Moterų D-ja. Nuotraukoje p. M. Schrederiene. 
Nuotrauka V. Pranskūno-

Jvykusioje Expo ’73 parodoje 
(Geelonge), kur buvo išstatyti Įvai
riu tautybių tautiniai išdirbiniai, 
dalyvavo ir lietuviai. Mūsų skyrius, 
atrodo, buvo turtingiausias ekspona
tais.

A. A.

JONUI MACEJUNUI

mirus, jo globėjai P. JANINAI KAIRIUKSTIENEI reiškiame didžią 
užuojautą

J.B. Adomavičiai

Nuo maždaug 6000 metų (prieš 
Kristų) iki dabar pasaulio žmonių 
skaičius pakilo^ nuo 5 milijonų iki 
3.6 bilijonų. Sis kilimas vyko kas
kart spartesniu tempu. Remiantis 
dabartiniu tempu (pagal kurį žmo
nijos skaičius padvigubėja kas 35 
met.) už 900 metų pasauly bus 60 
mil. bilijonų gyventojų t.y. 100 žmo
nių ant kvardratinio jardo, viso že
mės rutulio paviršiaus plote.

Žinoma, visos pranašystės re
miasi tuo laiku egiztuojanČiom ap
linkybėm ir sąlygom, kurios gali, 
nenumatytų faktorių paveiktos, pa
sikeisti ir tokiu atvejų, pranašystė 
neišsipildys. Bet tuo pasikliauti 
yra pavojinga. Kad suradus idealią 
lygsvara (t.y. gimimų skaičius 
neperžengtų mirimų) yra tik dvi 
išeitys: nužeminti gimimo procentą 
ar pakelti mirimo. Kadangi antroji 
išeitis ,atrodo, prieštarauja žmogaus 
moraliniams, religiniams ir grynai 
humanitariniams principams, tenka 
siekti pirmos išeities. Paskaita 
plačiai aptarė visą, eilę siūlomų, daž
nai drastiškų priemonių ir su jom 
susijusias komplikacijas, paliesda
ma vieną svarbią, bet reikalaujan
čia, ilgesnio laiko jos įvykdymui, 
būtent: auklėjimas jaunose kartose 
atsakomybės jausmo lytiniuose san
tykiuose ne vien savo asmens, savo 
šeimos bet visos žmonijos atžvil
giu. Daugumos (galima sakyti visų) 
žmonijos problemų didžiausias kal
tininkas buvo ir tebėra stoka apšvie
timo ir supratimo ir iš to išplaukian
čios kitos blogybės, kaip stoka 
sąmoningo atsakomybės jausmo, 
principų ir apatija svarbiems klau
simams.

Reikia tikėtis, kad siūlomos 
priemonės bus pritaikintos raciona
liai, nepažeidžiant žmogaus orumo 
ir principu, kol galimybė susidoroti 

, su didėjančia žmonių prieauglio 
pertekliaus problema dar tebėra pa
ties žmogaus rankose.

Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio mėn. 17 d. p.p. Kristensen 
namuose. Paskaita skaitys p. Pau- 
liukėnas tema “Žemės nuosavybė 
N.S.W.”.

V. Kristensen 
D. Klubo reporteris

METINIS SYDNĖJAUS MOTERLį 
BALIUS

Moterų rengiami baliai Sydne- 
juje. yra vieni iš gerųjų. Visados jos 
pasirūpina geru orches'tru, turtinga 
loterija, puikiu bufetu ir įdomia pro
grama. Šiais metais ypatingai buvo 
gera programa. Pirmininke’ p. O. 
Baužienė pasveikino susirinkusius, 
kurių galėjo būti apie 300 žmonių, 
palinkėjo linksmai leisti laiką 
besilinksminant. Pirmą kartą sce
noje pasirodė ir programą praneši
nėjo jauna lietuvaitė p-lė Milda 
Kabailaitė, “Dainos” moterų cho
ras diriguojamas p-lės Zitos Belku- 
tės, padainavo tris daineles: “Te- 
.viškeįę’.’, ‘/Ateisiu’’, .ir -“Gia bal
tosios pievos pražydo”... pasku

SAVAITGALIO MOKYKLA
Ne vienas jau turėjome progą 

aplankyti Lietuvių Klubą Bankstow- 
n’e, bet kas liečia lietuvišką pasi
linksminimą, tai pirmoji gera proga 
artėja f kai birželio 9 d. Savaitgalio 
Mokykla ruošia Tėvų Vakarą. Šia 
proga galėsime atsilankyti ir pasi
linksminti, o kartu ir pasididžiuoti 
neseniai baigtu nauju gražiu pastatu.

Įėjimas nemokamas. Gros gera 
muzika, gėrimai patenkinimui kiek
vieno troškulio, programoj p=lė G. 
Zigaitytė ir “Linksmieji Broliai’’. 
Taigi, ko geresnio bereikia?

Kadangi Lietuvių Klubas turi 
prisilaikyti savo taisyklių, tai tie 
norintieji užsitikrinti sau vieta, gali 
užsisakyti tik pas Tėvų Komiteto 
narius prieš birželio 8 d. Užrezerva- 
vimas vietos po $1.00 nuo asmens. 
Už- šią sumą Lietuvių Klubas ant 
stalo parūpins užkandžių po 50 centų 
nuo asmens, o kiti 50 centų bus 
parėmimui Savaitgalio Mokyklos. 
Prie įėjimo jokių bilietų nebus. 
Todėl norima priminti, kad jau pasku
tinis laikas artėja užsirezervuoti 
stalus pas: BUČINSKĄ - 70 = 7542, 
BIELIŪNĄ - 797 - 7574 ir COXĄ - 
631 = 3688. Lietuvių Klubas užsa
kymų nepriima.

Laukiam atsilankant visų į Syd- 
nejaus Savaitgalio Mokyklos Tėvų 
Vakarą, nes savo atsilankymu 
paremsite ne tik Lietuvių Klubą, bet 
ir Savaitgalio Mokyklą.

Primenama, kad pagal valsty
binius įsakymus jaunimas mažiau 
18 metų negali dalyvauti Tėvų Vaka
re.

NEWCASTELIO DISKUSIJŲ 
KLUBAS

Newcastelio Diskusijų Klubo 
susirinkimas įvyko šių metų gegu
žės mėn. 13 d. p. Pauliukėrio na
muose. Paskaitą skaitė p. A. Ser
nas, kaip paprastai; pasirinkdamas 
plačią ir labai aktualią temą-“Pasau- 
linė žmonių daugėjimo problema”. 
Paskaita susidėjo iš dviejų 
dalių: 1. Taršos gresmė ir,su ja susi
jusi, eventualių žemės resursų išeik
vojimas; 2. Neapriboto žmonių prie
auglio grėsmė - abi taip glaudžiai 
susiję, kad neįmanoma nagrinėti vie
nos, neaptarus pirma kitos. Nuodug
niai paruošta paskaita buvo gausi 
faktais, įdomių detalių ir pailius
truota statistikos daviniais, knygų 
ištraukom, specialistų ir mokslininkų 
pasisakymais. Aptarti keliais saki
niais paskaitos apimtį ir medžiagos 
gausumą yra neįmanoma. Tačiau 
perduosiu porų paskaitos statistinių 
duomenų, kad išryškinus žmonių 
prieauglio problemos didumą ir rei-

. kalą, šįą pjrgbĮųmą^ėkmingąį "išspręs-;
u.'. ’ z /Ą.- *.'■<
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tiniąją dainelę choras turėjo pakar
toti, publikai reikalaujant.

Toliau sekė G. Saukos vadovau
jamos tautinių šokių grupės pasi
rodymas, pašoko: kepurinę, mikitini, 
malūną. ir blezdinginį Jonkelį. 
Akordeonu grojo J. Zubrickas. Links
mas vakaras tęsėsi iki 1 vai. nak- 
tiėš.

Iš vakaro nuotaikų: Ateina p. 
Grybas Ą bufetą ir prašo pyragaičių. 
Jauna pardavėja sako: pirkite, ponas, 
pirkite, čia viskas pigiau grybų. 
Kiek sumišęs ponas Grybas atsako: 
- aš pats esu grybas, bet kad būčiau 
toks pi gus, nežinojau. =

a.k.

PATIKSLINIMAS
Ryšium su mano Lietuviško kūry

binio žodžio Sydnėjuje apžvalga, 
skaityta Literatūros ir Muzikos 
vakare (1973.4.7) ir atspausdinto 
“Musu Pastogėje” (1973 19 nr), 
esu gavęs bičiuliškų pastebėjimų 
dėl ten pasitaikiusių tikrų ir tariamų 
netikslumų. Noriu tat kai ką patiks
linti:

1. Mano apžvalgoj parašyta, 
kad J.A. Jūragio poezijos rinkinys 
Tol. Miražai esąs “pirmasis lietu
viškos individualinės poezijos rin
kinys Australijoje, Tai mano klai
da: turi būti Sydnėjuje. Pirmoji 
individualinės poezijos knyga Aus
tralijoj - A. Griciaus Tropikų Elegi- 
gijos (1953, Adelaide).

2. Dėl V. Kazoko poezijos 
rinkinio Sapnų Pėdomis į apžvalgą 
neįtraukimo: mano apžvalgoje pažy
mėta, kad lietuvių kurdinimosi laiko
tarpis Australijoje plačiai apžvelg
tas Australijos Lietuvių Metraštyje 
ir tas, aišku, į mano apžvalgą ne
įeina. Aš, Literatūros ir Muzikos 
vakaro rengėjų pageidavimu, apsi
ribojau nuo tos datos, kai išėjo 
Metraštis. Baigęs knygų ir leidinių 
išvardinimą aš ir pažymiu, kad tai 
tik paskutiniojo dešimtmečio vai- 
s iai.

Dėkoju bičiuliams, kad jie at
kreipė savo dėmesį į kuklų mano 
rašinėlį.

Su pagarba,
J. Slavėnas

***

SOVIETU AGENTU PINKLĖS 

Kaip okupantai seka į Lietuva, 
atvykstančius asmenis

Okupantas visokiomis priemo
nėmis siekia Lietuvos okupacijos 
pripažinimo. Tačiau, tai bevykdyda- 
mas, susiduria su didelėmis kliūti
mis. Vyresnioji karta gerai supranta 
ir atsimena okupanto darbus. Jau
nesnieji ne visuomet gerai orien
tuojasi ir kartais paklysta klastin
gojoje okupanto demagogijoj. Oku
pantas s'iuo metu dideli dėmesį ski
ria, kad palenktų savo pusėn^ jau
nimą,. Patys saugumo darbuotojai 
prisipažįsta, kad vyresniąją kartą 
sunku patraukti į savo pusę. Taigi 
geriau ją palikti, o pagrindini dė
mesį reikia skirti jaunimui.

’Tokiu būdu. Maskvai vadovau
jant, buvo paskelbta, kad Vilniaus, 
universitetas priima užsienio stu
dentus, kuriems sudaromos sąlygos 
studijuoti įvairias liaudies ūkio 
šakas, Įskaitant ir lietuvių kalbą. 
Daug buvo įvairių nuomonių mūsų 
spaudoje tuo klausimu. Daugumas 
pasisakiusių teisingai suprato oku
panto tikslus. Tačiau atsirado jau
nų žmonių, kurie nuvyko studijuoti 
i Vilnių,
‘ NORI PATRAUKTI Į SAVO PUSĘ

Okupantas atvykusius stengia
si patraukti į savo pusę, padaryti 
savo draugais,, o gal net agentais.

Jaunuoliai vargiai supras kaip

jie yra sekami, kontroliuojami, kaip 
pastoviai jie bus veikiami, subtilio
mis saugumo pastangomis patraukti 
juos į okupanto pusę. Okupantas; 
žinoma, stengsis jiems įtikti ir su
daryti atvykėliams geresnes gyve- 
venimo sąlygas, negu kitiems Lietu
vos studentams, ir atleis ne vieną 
jų nenaudai padarytą pareiškimą. 
Bet tuo pačiu dės visas pastangas 
privilioti į savo pusę. Tam tikslui 
panaudojami studentai — saugumo 
bendradarbiai, klastinga okupanto 
demagogija ir tėvynės ilgesio jaus
mas.

Su atvykusiais jaunuoliais, daž
nai jiems to nežinant, kalbasi moks
lininkai, kraštotyrininkai, menininkai 
studentai, kurie tiesioginiai visą lai- 
ka^ dirba ranka rankon su saugumu. Jie 
veiks šių. jaunuolių sąmonę, o sau
gumas jiems vadovaus.

Saugumo kadrai, kurie bendrau
ja su užsieniečiais, yra žymiai aukš
tesnio lygio, kaip vietiniai. Čia dir
ba dažniausiai užsienyje buvę sau
gumo agentai. Jie yra daugiau išsi
lavinę, geriau supranta užsieniečių 
pažiūras ir moka .kaip su jais “dirty- 
ti”. Vilniuje viens iš'jų yra saugu
mo pulkininkas Dubrovinas, rusas. 
Dabar greičiausiai čia dirba ir Ri
čardas Vaigauskas, išvarytas iš 
Anglijos su daugybe rusų šnipų už 
šnipinėjimą, nes šioje srityje’ jis 
turi didelį patyrimą. Būdamas Lietu
voje,- 1967 metais vasaros metu R. 
Vaigauskas rodė dideli dėmesį iš 
Amerikos atvykusioms jaunuoliams. 
Žinoma, ne visiems, bet tiems, ku
riais saugumas buvo labai susido
mėjęs, bandydamas juos patraukti į 
savo” pusę.
LIETUVIU. POGRINDŽIO APRAIŠKOS

. Saugumas stengsis panaudoti 
studijuojančius jaunuolius ir Lie
tuvoje esančius pogrindžio grupių 
išaiškinimui. Pagrindinės grupės 
visuomet- nori turėti užsienyje sau 
artimų žmonių, kad gautų įvairios 
literatūros apie laisvą pasaulį, in
formacijų, kuri okup. Lietuvoje yra 
neprieinama. Todėl saugumui labai 
svarbu turėti savo agentų iš užsie
niečių, kad galėtų lengviau rasti 
būdų, kaip išaiškinti pogrindžio 
narius.

Kaip žinoma, Lietuvoje visą 
laiką veikia pogrindis, kurio tiks
las demaskuoti okupantą. Pogrindžio 
narių tarpe yra daug jaunimo, jų 
tarpe ir studentų.

Neretai Lietuvoje, ypač Kaune, 
Vilniuje, Klaipėdoje ar Palangoje, 
būna išmėtomi įvairūs pogrindžio 
išleisti lapeliai, atsišaukimai. 
Bolševikams tai labai nepatinka ir 
jie visomis išgalėmis .stengiasi jų 
platintojus išaiškinti. Siam reikalui 
gali būti panaudoti asmenys, kurie 
vienu ar kitu būdu susitinka su už
sieniečiais ar patys užsieniečiai.

Kai kurie vyresnės kartos lietu
viai, įvairiai veikiami, pakliuvo 
i okupanto saugumo policijos tinklą 
kaip jos bendradarbiai. Tiesa, jie 
gerai matė ir pergyveno okupanto 
padarytą baisią mūsų tautai žalą, 
tačiau neišsilaikė ir kai kuriais 
savo veiksmais padėjo okupantui 
įsitvirtinti mūsų krašte. Tokių so
vietų talkininkų yra okup. Lietuvos 
mokslininkų, menininkų, dailininku, 
ir kitų sluoksnių tarpe. Mūsiškiai, 
kurie kokia nors proga su jais susi
riša, kalbasi, dalijasi nuomonėmis, 
turi visa tai gerai žinoti.

P.O.

KIEK LIETUVOJE ŽVĖRIŲ?

Gamtos apsaugos komiteto paskelbti duo
menys nurodo, kad Lietuvoje buvo: brie
džių — 9.900; tauriųjų elnių — 3.000; dė
mėtųjų elnių — 50; danielių — 280; stirnų
— 51.000; šernų — 15.000; pilkųjų kiškių — 
228.000; baltųjų kiškių — 7.000'; miškinių 
kiaunių — 8.300; kanadinių audinių 440; 
vilkų — 100; lapių — 13.900; mangutų — 
15.800; lūšių 190: ūdrų — 2.500; voverių
— 34.000.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BRISBANE

Visad ir visur tenka pergyventi 
linksmų ir liūdnų valandų. Taip ir 
čia - Brisbanėj - tik pereitų šeš
tadienį linksmai šventėme Motinos 
Diena Ashgrove salėje su kaupu už
pildytoj mūsų paslankiųjų tautiečių. 
Šventų suruošė vietos Apylinkės 
Valdyba. Valdybos pirmininkas J. 
Miškinis, gražiu žodžiu trumpai už
siminęs apie šios dienos reikšmę, 
pakvietė Kl. Stankūną, tarti žodį 
platesniam - gilesniam Šventės api
būdinimui - išryškinimui. Labai 
trumpoj dienos prelegento paskaitoj 
buvo paliesti motinos bei vaiko san
tykis - nuo vaiko kūdikystes iki 
motinos paskutinio atsikveptelėji- 
mo. Paskaitininkas taikliu žodžiu, 
kad ir trumpu, daugeliui motulių 
išspaudė net ir ašarėlę. Vietos lie
tuvių kapelionas - kun. dr. P. Ba
šinskas pasveikinęs motules, šven
tėje dalyvavusiems kitų tautybių 
bei australų svečiams anglų kal
ba paaiškino pagrindines paskai
tininko mintis.

Meninėje programos dalyje 
pasireiškė: mūsų deklamacijų žvaigž
dutė - Rimantukas Perminąs dekla
mavo eilėrašti^- “Toli už giriu teka 
saulė”. Moterų duetas - p. Plat- 
kauskienė ir p. Sasunienė padai
navo tris dainas. Moterų trio - p. 
Permanienė, p. Klimienė ir p. Sasū- 
nienė padainavo dvi dainas it^galiau- 
siai? mažyte' Margarita{ V. Lorenco 
dukrelė , 10 metų amž iaus, žavėtinai 
išpildė vargonais mūsų liaudies dai
nų - meliodijų pynę. Meninę progra
ma užbaigė šauni jungtinė: lietuvių 
latvių ir estų tautinių šokių grupė, 
Vyt. Lorencui akordeonu grojant, 
mikliai pašokusi po du kiekvienos 
tautybės tautinius šokius. Si sudė
tine' grupė vis stiprėja ir populiarė
ja nevien pabaltiečių parengimuose, 
bet ir visur kitur. Tai graži užuomaz
ga vis glaudesniam bendradarbiavimui

Mamytės buvo pavaišintos 
kavute bei kitomis dukrelių suneš
tomis stalo gerybėmis, galiausiai 
užbaigiant visų bendru pasilinksmi
nimu.

***

Porai dienu praslinkus, Bris
banėj pasklido liūdna žinia - mirė 
BALYS KIRVELIS. Velionio sun
kios ligos du metus iškankinta Šir
dis sustojo plakusi. A.a. Kirvelis, 
bendrai paėmus, nebuvo brisbanie- 
tis. Jis ilgesni laika gyveno Mel
bourne ir, tik sveikatai kiek pašli
jus, vykdamas į Queenslando Siaurę, 
čia kurį laikų buvo apsistojęs. 
Pirko namą Caims miestelyje ir ten 
buvo gražiai Įsikūręs. Prieš porą 
metu jis buvo atvežtas į Brisbane 
sunkiai galvos operacijai. Protar
piais jojo sveikata buvo žymiai pa
gerėjusi, bet ligoninės lovos jam 
nebebuvo lemta bepalikti. Brisbanie- 
čiai velionį pamilo ir įsisavino/nuo
lat aplankydami bei protarpiais ir į 
namus jį parsiveždami, kaip vienišą 
tautietį, nei giminių .nei kitų arti
mųjų čia Australijoj neturintį. Dau
giausia ji globojo musų kapelionas 
kun. dr. P. Bačinskas, kartu kas 
sekmadienį musų pamaldų metu kvies 
damas skirti maldas už velionio
sveikatos pagerėjimą. Tad nenuo
stabu, kad šeštadienį, gegužės 19-tą 
dieną gausus būrelis po gedulingų 
pamaldų Sv. Marijos bažnyčioje 
velionį palydėjo į Nadgee kapines, 
kur draugų - dar pirmaisiais^ šiame 
kontinente kūrimosi metais. Šiaurėje 
cukrines nendres kirtusių vardu jaut
rų atsisveikinimo žodį tarė VI. 
Kaciūnas.

Tesuteikia tau; Boleslovai, gy
venime ir sunkios ligos iškankintam 
Aukščiausias šviesų pomirtinį gy
ve ni mą.

Klimelis

***

SVEIKSTA
Prieš kelias savaites iš St. 

Mary’s Jadvyga Kecorienė, dr.
Viliūno patariama, buvo paguldyta į 
Prince Alfred Hospital, labai sun
kiai ir sudėtingai dešinios kojos 
kelio sąnario operacijai, kuri tapo 
padaryta praeitą savaitę, įstatąnt 
plastikini sąnarį.

Pagal dr. chirurgo nuomonę,,ope
racija yra pavykusi ir reikia tikė
tis, kad ligone pilnai galės naudo
tis, nes kojos lankstymas yra atsta
tytas.

Jos koja per kelią iš sąnario 
ouvo išvaryta artraiėio ligos, ir 
paskutiniuoju laiku jau visiškai 
buvo likusi nedarbinga, nes koja 
buvo ne lankstoma ir nepaprastai 
skaudžiai jautri.

Ponai Kecoriai yra atvykę an
truoju transportu ir apsigyvenę. 
Sydnėjuje, Cabramattos apylinkėje. 
Priverstiniems darbams Keco- 
rius buvo paskirtas į Water Board, 
Regents Park apylinkėje, kurioje 
dirba iki šiai dienai. Jadvyga Keco- 
r.ienė. gyveno savo ūkyje St. Mary’s 
apylinkėję.Kairkuriems Sydnėjiškiams 
teko pasinaudoti jų gaminiais, kaip 
pienu, sviestu, varške ir šviežia 
kiauliena bei veršiena mesa. Ponia 
Kecorienė yra labai dėkinga dr. 
Viliūnui už jo nuoširdų gydymą ir 
gerą patarimą. Tikisi už poros sa
vaičių grįžti i savo namus su gerai 
pasveikusią koja.

V. Miniotas.

PERTHAS
S.m. gegužės men. 13 d. Leder- 

ville Town Hall salėje Pertho L.B. 
Valdyba suruošė motinos dienos 
minėjimą.

Minėjimą atidarė Apylinkes 
Valdybos pirmininkas J. Miliauskas 
ir pakvietė atsistojimu, vienos 
minutes tyla, pagerbti mirusias mo
tinas. Tai dienai pritaikintą turi
ningą paskaitą skaitė p. A. Krutu- 
liene.

Po paskaitos kun. Minius, at
siprašęs, kad negali tinkamai 
išsireikšti lietuviškai, angliškai 
apibūdino motinos reikšmę gyvenime. 
Papasakojo tikrą atsitikimą is savo 
asmeninio gyvenimo. Ponia A. 
Baronienė paskaitė ištrauką iš Rū- 
kienės knygos - “Motinos Sibire”. 
V. Kalinauskas paskaitė savo kury- 
bos-“Motinai”. Po to sekė meninė 
dalis.

Casandra Francaitė pianinu 
paskambino Gould kompoziciją iš 
filmo “Exodus”. Toliau sekė ma
žųjų tautinių šokių grupės pasiro
dymas. Angela Pašėekaitė padekla
mavo B. Brazdžionio eilėrašti moti
nai ir pianinu paskambino “Žvaigž
džių Šviesą”. Angela Plučaitė pa
deklamavo Violetos Palčinskaitės 
eilėrašti “Mamytė”. Lija Geležiutė 
gražiai pašoko išraiškos šokį. 
Mažųjų tautinius šokių grupės šokėjai 
labai jausmingai padainavo “Augo 
girioj liepužėlė” ir “Baltos burės 
plazda”, ir pašoko “Vėdarą” ir 
“Suktini”. Jiems akordeonu pritarė 
V. Francas. Ši. karta beveik visax 
menine, programos dalį atliko mažieji, 
vadovaujami p. V. Repševičienės. 
Užbaigai ponios V. Repševičien’ė ir 

V. Miliauskienė, akompanuojant 
V. Francui, padainavo “Ar atsimeni 
namelį” ir “Pas mamytę”. Meninės 
dalies programa puikiai pranešinėjo 
p. L. Gustaitė;

Minėj imas baigtas tautos himnu. 
Po to sekė suneštines vaišės.

***

Kun. L. Kemešiui pageidaujant, 
bažnytiniams . reikalams sudarytas 
komitetas iš V. Cibulskio, A. Či- 
žeikos, P. Plučo, J. Kuzmickienės 
ir M. Stankevičienės.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

B. KASPARAS.

Vėl 
iš taip 
tautietį, 
KASPARAS. Balys buvo 

metų amžiaus.

ir labai
soda ir

mirties angelas pasirinkt, 
neskaitlingos grupės, viena, 

šiuo kartu buvo BALYS 
sulaukęs 

70 metų amžiaus. Gimęs Ilkiemio 
dv.j Trakų aps. Jis atvyko, į Austra
lija, maždaug prieš 25 m. Seimą buvo 
palikusi Lietuvoje. Marija Kaspa- 
rienė užaugino ir išmokslino kiek 
sąlygos leido savo jauna, seimą iš 
astuonių vaiką. Balys vis ilgėjosi 
savo šeimos. Visą šeimą jis nega
lėjo pasiimti, bet savo žmoną jis 
atsiėmė iš Lietuvos į Australiją 
1968 m. Abu buvo laimingi, po dau
gelio metų vėl būdami kartu. Jis 
buvo gražiai susitvarkęs 
mylėjo gėles, turėjo gražų 
gėlyną. Nors ir 180 mylių gyveno 
nuo Pertho, bet buvo labai aktyvus 
ir susipratęs tautietis.

Bet čia nelaimė įvyko, Velykų 
rytą išėjo, kaip visuomet, mat, jis 
dar dirbo keletą valandų sekmadie
niais. Atsisveikinęs su žmona, išėjo 
linksmas, bet jau daugiau nebegrįžo. 
Nuėjus i, darbovietę., jo širdis atsi
sakė dirbus, sustojo plakus. Išvež
tas į ligoninę, jau neatsigavo. Su'zi- 
noję Pertho lietuviai, tuojaus tą pa
čią. dieną atvyko kartu su kun. L. 
Kemešium. Jo gailėjosi visi, ir taip 
liko tuštuma Lietuvių bendruomenėj.

Ilsėkis/ mielas Boleslovai/ toli 
nuo savųjų ir nuo draugų.

Viešpatie, globok ši, tautietį.

M.J.

***

ecuateau
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Už LIETUVOS LAISVĘ KOVOKIME -
FONDUI AUKOKIME
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11 RAILWAY POE
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564 - B Entrance Rd., Bateau Bay, Telef. 32 - 3213. Po darbo
valandų 32 -4625 043 Code.

Sialo:
Senatvės apsirūpinimui, bizniui arba Savaitgalių.Malonumui: -

Namus ir žemės sklypus, žavingose ežerų ir okeano apylinkėse.
Kainos kyla. Investuok dabar, kad nesigailėtumiei. rytoj.

Jeigu tau žemės pirkt reik pas Aleksą Jasaiti eik:

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybe popiežius Pau

lius VI birželio mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją - Už atitinkamą susi
rūpinimą, neturtėliais.
m i s i j ų - Už sėkmingą dialogą 
tarp krikščionių ir budistų Burmoje. 
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU , TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Jo Šventenybe popiežius Pau

lius VI birželio mėnesiui šikart 
pasirinko gana jautrią intenciją, 
liepdamas melstis už neturto pri
slėgtuosius, kad pasaulis jais 
labiau susirūpintų. Kristaus Vietinin
kui labai rūpi šių Viešpaties “mažu
tėlių” likimas. Juk visi pasaulio 
paniekintieji, ligoniai ir neturtėliai 
yra Kristaus ypatingi numylėtiniai. 
Juos užjausti, suraminti ir sušelpti 
kviečiamas šį mėnesį kiekvienas 
Jėzaus Širdies apaštalas.

Viešpats žada pasauli teisti 
dėl nerangumo, apsileidimo ir kiet- 
širdiškumo artimo atžvilgiu. Pasku
tinio teismo dienoje jis sakydins: 
“Aš buvau išalkęs ir jus mane ne
pavalgydinote, buvau ištroškęs, 
ir jūs mane nepagirdėte, buvau 
svečias, ir jus nepriemėte. Kiek 
kartų tai nepadarėte vienam iš mano 
mažiausiųjų, man tai nepadarėte..” 
Mt. 25,45.

Jėzaus Širdies garbintojai, 
uoliai vykdydami Jo Šventenybes 
popiežiaus skirtą intenciją birželiui, 
tuo pačiu įvykdys ir labai jautrų die
viškosios Širdies norą - palengvinti 
ivargšų ir dvasinių skurdžių sunkiąją 
dalią. Tuo pačiu jie didins ir savo 
viltį išvengti Viešpaties grėsmingo 
sprendimo ir laimę, išgirsti Jo džiugų 
užtikrinimą savo ištikimiesiems 
tarnams: “Eikite, mano Tėvo palai
mintieji, paveldėti jums nuo pasaulio 
ikūrimo prirengtą karalystę.” Mt. 
25,34.
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BIRŽELIO ĮVYKIUI IR ROMO 
KALANTOS AUKOS MINĖJIMAS 

SYDNĖJUJE

Birželio įvykių ir Romo Kalantos 
aukos minėjimas, rengiamas Tautos 
Fondo Atstovybės Australijoje, 
įvyksta š.m. birželio men. 10 d., 
sekmadienį, tokia tvanka:

11.30 vai. ryto - pamaldos Sv. 
Joachimo bažnyčioje, Lidcombe. 
Šv. Mišias laikys ir pamokslą, sakys 
kun. P. Butkus. Giedos “Dainos” 
choras, vad. muz. Br. Kiverio. Or
ganizacijos kviečiamos dalyvauti 
su vėliavomis, perrištomis gedulo 
kaspinu.

Tuojau po pamaildų, čia pat 
parapijos salėje, viešas minėjimas, 
kurio programa:

1. Atidarymas - kun. P. Butkus, 
Tautos Fondo Ats. Australijoje 
pirm.;

2. Deklamacija. J. Aisčio
“Pavergtoji”, deklamuoja G.
Viliūnaitė;

3. Pavergtos Lietuvos naikini
mas, paskaitą, skaito J. Veteikis;

4. Deklamacijos:
a) Nežinomas Autorius 

Romas Kalanta, deki. O. Maksvy- 
tienė;
, b) V. Mykolaitis - Putinas,
Žuvusioms partizanams, deki. Mar
garita Kavaliauskiene.

c) A.J. Skirka - Ilgiuosi 
Tavęs - deki. D. Bartkevičienė.

5. “Dainos” choras, dir. muz. 
Br. Kiverio (dainos bus paskelbtos 
minėjimo programoje).

Tautiečiai maloniai kviečiami
minėjime gausiai dalyvauti ir, pagal 
išgales, auka paremti Lietuvos lais
vinimo kovų. Musų kenčianti Tauta 
to iš mūsų laukia, o sudėtos aukos 
- įpareigoja.

T.F. Atstovybė Australijoje.

BIRŽELIO 14 MINĖJIMAS 
SYDNĖJUJE

Briželio 17 d. sekmadienį, 4 
vai. p.p. Latvių salėje Strathfield 
Baltų Komitetas Sydnėjuje rengia 
Birželio Išvežimų minėjimą - kon
certą.

Šiais dienai pritaikintą žodį 
tars mūsų jaunasis mokslininkas 
NSW Universiteto lektorius R. Za
karevičius.

Koncerte dalyvaus ir “Dainos” 
choras, vad. Br. Kiverio.

Kviečiame visus tautiečius 
skaitlingai dalyvauti ir tuo parodyti, 
kad lietuviai tremtiniai Australijoje 
nepamiršo s.avo brolių Lietuvoje ir 
Sibire, kartu su jais liūdi ir tol ne
nuleis rankų, kol Lietuva vėl bus 
laisva.

V. Bukevicius 
Baltų Kom. Pirm. Sydney.

ALGIS JOMANTAS
JUMS PATARNAUS PAS

WINTER & TAYLOR
Algis Jomantas yra Jūsų žmogus pas Winter & Taylor - Gee

longo geriausiame naujų ir vartotų automobilių centre. Algis žino 
Jūsų problemas ir tik laukia Jums padėti, įsigyjant geriausios 
rūšies vartotas mašinas ar naujus Holdenus iš Winter & Taylor.

Algis Jums geriausiai patarnaus, nežiūrint kur gyventumėt 
Melbourne, Geelonge ar bet kur kitur.

Melbourne klientams formalumai atliekami Melbourne
Bet kuriuo metu skambinkite Algiui: Geelong telef. 9 7121, po 
darbo valandą Geelong 7 1117.

Algis
finansinius reikalus ir išsimokėjimus. Holden, Torana, Statesman, 
Monaro.

mielai sutvarkys Jūsų norimos pasirinktos mašinos

; Winter & Taylor, 101 Mercer St., Geelong.
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MELBOURNO LIETUVIU KLUBO 
NARIAMS

Melbourne Lietuvių Namų ir 
Klubo reikalais, kaip žinome, ne
kartą kalbėta narių susirinkimuose, 
pasisakyta Patariamosios Komisijos, 
rašyta spaudoje ir tartasi su Mel
bourne lietuvių organizacijų, kurios 
daugiausia naudojasi Lietuvių Na
mais, atstovais. Tų pasitarimų iš
vadoje priėjome prie reikalo, kad 
Melbourno Lietuvių Klubo nariai 
padarytų konkretų ir'aiškų nutarimą, 
kokius žygius Klubo Taryba turi 
daryti Lietuvių Namų pertvarkymo, 
remonto bei eksploatacijos reika
lais.

Šiems reikalams aptarti M.L. 
Klubo Taryba š.m. birželio m. 24 d. 
4 vai. p.p. Lietuvių Namuose saukia 
M.L. Klubo narių visuotiną susi
rinkimą.

SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų Komisijos suda

rymas.
3. Susirinkimo pirmininko rin

kimas.
4. M.L. Klubo pirmininko pra

nešimas.
5. Diskusijos dėl pranešimo.
6. Nutarimo Lietuvių Namų rei

kalais priėmimas.
7. Klubo nario mokesčio pa

keitimo klausimas.
8. Einamieji reikalai.
9. Klausimai ir sumanymai.
10. Susirinkimo uždarymas.

M.L. Klubo Taryba

VERTA DĖMESIO
Ponas Liudas Barkus yra pa

ruošęs ir įteikęs ALB Melbourno 
Apylinkės Valdybos priežiūrai dvi 
knygas, kurios žymiai palengvins 
suinteresuotiems surasti “Mūsų 
Pastogės” ir “Tėviškės Aidų” 
komplektuose reikiamą straipsnį.

Viena ir kita knygutė pavadinta 
“Rodyklė” atspausdintų straipsnių 
liečiančių aktualesnius bendruo
meniniai - tautinius, Lietuvių Namų 
Australijoje įsigijimo ir ekonomi
nius klausimus.

Už įdėtą kruopštų darbą ponui 
Barkui nuoširdžiai dėkojame.

ALB Melb. Apyl. Valdyba

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Sydney Skyrius nuoširdžiai 
dėkoja p. Jonui Norman (Sydney) 
paaukojusiam $6.00 ir p. Budzinaus- 
kienei (Canberra) $2.00 PLJS reika-

PLJS Sydney Skyrius

Geelongo Apylinkes sekretoriui 
išvykus pasižvalgyti po pasaulį, vi
są susirašinėjimą su Apylinkes 
Valdyba prašoma siųsti pirmininkui 
dr. S. Skapinskui, 6 Glenleith Avė., 
Geelong, Vic. 3220.

VAKARĄ

Bankstowno Lietuvių Sporto Klubą 
čia visus tautiečius atsilankyti į šokių

kuris įvyks š.m. birželio men. 30 d. šeštadieni, 7 vai. vakaro 
Ukrainiečių salėje Joseph St., Lidcombe.
Puiki muzika, visi gėrimai bus gaunami vietoje.

Įėjimas $2.00

KIEK AS SUŽINOJAU!
Gegužės 19 - 21 d. lankėsi 

Canberjroje Krašto Valdybos pir= 
mininkas p. V. Neveraiiskas. Moti
nos Dienos minėjimo proga skaitė 
paskaitą ir turėjo pasikalbėjimus su 
Apylinkės Valdyba ir bendruomenės 
nariais. Svečias buvo šiltai sutiktas 
ir priimtas vietos lietuvių.

***
Canberros tautinių šokių grupe 

smarkiai ruošiasi šauniam baliui. 
Sėkmės ! ***

Birželio 9 ir 10 d. ALB Krašto 
Valdyba smaukia visų apylinkių pir
mininkų ir seniūnų (ar jų įgaliotų 
atstovų) konferenciją Adelaidėje. 
Konferencijoje bus svarstomi bendro’ 
darbo, tarpusavio ryšių palaikymo, 
jaunimo, švietiiho ir spaudos reika
lai* ***

PLJS Sydney Skyrius, kiek teko 
nugirsti, organizuoja Įdomias disku
sijas, tema “Kodėl mūsų jaunimas 
turi būti lietuviškas”. Apie disku
sijų laiką ir vietą pranešime vėliau.

***
Geelongiškiai džiaugiasi, kad 

apie 4 metus užtrukęs niekam nerei
kalingas ir nenaudingas triukšmas, 
jau aprimo; 1973.4.29 d. įvykęs 
ALB Geelongo Apylinkės metinis 
susirinkimas praėjo niekam netriukš
maujant - kultūringai. Geras ženk- 
1as • * * *

P. Ona Gilandiene pereitą 
savaite^ sugrįžo atgal į ligoninę ir 
vra paguldyta ’Fairfieldo ligoninėn. 
Ligos priežastis dar nenustatyta . 
Sveikata ne kiek negerėja.

Jos sūnus dr. Gilanda, gavęs 
ilgesnes atostogas) atvyksta į Syd- 
nėjų. birželio 23 dieną aplankyti ser
gančios motinos

***

C. Volodką ištiko “laiminga” 
nelaimė - suparaližavo ranka, bet 
po trumpo laiko vėl pradėjo ja val
dyti.

***

Motinos Dienos minėjimas įvy
ko 1973.5.13 Dr. Vinco Kudirkos 
savaitgalio mokykloj . kuriai vado
vauja kun. P. Dauknys. Meninę dalį 
paruošė mokytojas p. M. Kymantas. 
Motinas kavute pavaisino Tėvų 
Komitetas, vad. p. A. Žvirblienės. 
Gražiai motinas pasveikino, pabrėž
damas ypatingą motinos vertę ir 
padėtį išeivijoje, Apylinkės Valdy
bos pirmininkas. Tai buvo maloniai’ 
praleista valandėle - džiaugėsi 
mamos, džiaugėsi vaikučiai ir visi 
kiti, dalyvavę minėjime.

***

Apžiūrėti iš visų pusių žemes 
rutulio išvyko Apyl. Valdybos sek
retorius A. Skėrys. Geelongiškiai 
linki jam geros kelionės.

*** _
1973.5.7 mirė darbštus spau

dos platintojas ir didelis bendruo
menės veikėjas L. Bertašius. Pa
laidojo kun. P. Dauknys, jautrų 
atsisveikinimo žodį tarė Apylinkes 
Valdybos pirmininkas dr. Skapins-

Ponios Bukevičienes motina po
nia. Šulcienėzneperseniai atvykusi 
iš Lietuvos, jaučiasi labai laiminga 
Australijos gyvenimu, o ypatingai 
ilga, vasara ir gražiomis rudens die
nomis.. ***

Melbourno literatu vakare , gro
jant M.K. Čiurlionio simfonine poemą 
“Miške”, turėjo būti rodomos skaid
rės.''Ar skaidrių rodytojas užmigo, ar 
aparatas sugedo?"- klausia žiūrovas. 
Mums iš tolo žiūrint atrodo, kad šie 
abu dalykai išviso negali būti sude
rinti. Kaip galima klausyti simfonijos 
ir žiūrėti skaidrių?
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