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DIDIEJI TARIASI
NIXONO VIEŠNAGĖ MASKVOJE

Šiuo metu Nixon as Maksvoje ta
riasi dėl atominių ginklų apribojimo. 
Maža vilties,kad kas būtų konkretaus 
pasiekta. Nuo Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos turėjome daug nusi
ginklavimo konferencijų, tačiau, kaip 
žinome, po kiekvienos konferencijos

Kard. Jusef Mindszenty

ŠIŲ DIENŲ KANKINYS LANKYSIS 
AUSTRALIJOJE

Šių metų pabaigoje į Australiją 
atvyks savo tautiečių • vengrų aplan
kyti kardinolas Jozsef Mindszenty, 
kuris iki š.m. vasario mėn. buvo Ven
grijos primų. Šis vizitas bus priva
taus pobūdžio. Kardinolas lapkričio 
16 d. laikys mišias šv. Marijos kate
droje, o sekančią dieną pašventys 
Šv. Elžbietos vardo padidintus vengrų 
senelių namus Blacktowne. Viešėda
mas Australijoje kardinolas bus apsi
stojęs pas kard. Freeman.

Kard. Jozsef Mindszenty dauge
lio laikomas šių laikų kankiniu. 
1949 m. komunistinės krašto val
džios policija jį suėmė ir jis išbuvo 
kalėjime iki 1956 m. spalio 30 d. Šią 
dieną revoliucinė Vengrijos vyriausy
bė, vadovaujama min. pirm. Imre Na
gy, jį išlaisvino. Tačiau kardinolas 
neilgai džiaugėsi laisve. Sovietų 
tankams sutriuškinus sukilėlių pa
jėgas ir krašte sovietų ginklais vėl 
buvo įvesta komunistinė valdžia.

Dabar kardinolas pasitraukė į 
J.A.V. ambasadą, kurioje jis išgyve
no 15 metą. Po ilgų tarp Vatikano ir 
Budapešto pasitarimų, siekiant su- 
normuoti Bažnyčios reikalus Vengri
joje, kardinolui Mindszenty buvo leis
ta išvažiuoti į Vieną. Gyvendamas 
Vienoje jis tebeturėjo Esztergom 
Apaštališko administratoriaus titulą 
ir tebebuvo laikomas Vengrijos pri
mų. Spėjama, kad Vengrijos vyriausy
bė, sutikdama išleisti kard. Mindszen
ty į užsienius, patiekė Vatikanui kai 
kurių sąlygų. Viena iš jų, kad kardi
nolas neskelbtų savo atsiminimų, o 
antra - kad jo užimamoji bažnytinė 
vieta Vengrijoje būtų paskelbta esan
ti neužimta (vakuojanti). Šių metų pra> 
džioje popiežius paskelbė, kad "ap
svarstęs diecezijos pastoracines 
problemas ir po plataus koresponden- 
cinio pasikeitimo su kardinolu Minds
zenty, nusprendė paskelbti dieceziją 
esant vakuojančią.

Kardinolas Mindszenty paneigė, 
kad jis pareigų atsisakęs laisva va
lia. Nuo šio pareiškimo, vengrų bend
ruomenės daugelyje kraštų tebesilai
ko nuomonės, kad su kard. Mindszenty 
nebuvo pasielgta teisingai.

Amerika, pristabdydavo savo ginklų 
kalves, o Sovietai kalė dar su dides
niu įkarščiu. Šiandien, kada ekspertų 
nuomone Sovietai ne tik kad susily
gino, bet ir pralenkė Ameriką, Nixo- 
nas važiuoja į Maskvą derėtis dėl 
ginklų sustabdymo. Žinoma, bus ras
ta formą amerikonus prilaikyti, bet 
nebus rasta priemonių sovietų gink
lų kalvėms patikrinti.

Watergate bylos sušlubintas pre
zidentas labai galimas dalykas labiau 
rūpinsis savo asmeniškais intere
sais ir garbės atstatymu, kaip viso 
krašto reikalais. Iki šiol Nixonas- 
buvo vertinamas dėl sėkmingos užsie
nio politikos, bet dabar jau daug kas 
aiškina ir pradeda suprasti, kad ir 
užsienio politika ne tik nebuvo sėk
minga, bet net ir kenksminga. Nors 
ir pagerino santykius su Sovietais, 
tačiau juos sugadino su Vakarų Euro
pa ir Japonija. Jam prikišama,kad jo 
politika buvusi per daug asmeniška, 
daugiau akrobatiška, negu architektū
riška.

Atsimename prezidento rinki
mus, tada kandidatavo jis ir demokra
tas McGovern, kuris savo programa 
buvo prosovietiŠkas, kai Nixonas 
buvo aiškus antikomunistas. Tačiau 
Amerikos spauda ir dabar dar negali 
užmiršti, kaip Nixonas pardavė sovie
tams UŽ uįgią kainą kviečius. Jei 
tai būtų padaręs McGovem, būtų 
tuojau pat apšauktas išdaviku, o kai 
tą padarė Nixonas, tai niekas nega
lėjo suprasti šios "gudrybės”. Kai 
Amerika pritrūkusi kviečių ėmė ieš
koti iš kur galėtų nusipirkti, tai so
vietai ironiškai pasiūlė Amerikai 
atpirkti tuos pačius kviečius už tri
gubai brangesnę kainą. Tai ryškus 
aiškus pavyzdys, kad Nixonas neturi 
ateitį numatančių ėjimų. Nixonas 
daug sutarčių pasirašė palankių so
vietams ir todėl nenuostabu, kad 
šiandien Nixoną palaiko sovietai mo
raliai tiek dėl Watergate, tiek ir dėl 
kitų jo padarytų klaidų.

Niekas karo nenori ir niekas 
karo nesiūlo, tačiau ar nėra kvaila 
leisti priešui apsiginkluoti, jam pa
dėti materialiai sustiprėti o pačiam 
nusiginkluoti, pasirodyti silpnu ir 
nepavojingu, kad jam nebūtų reikalo 
prieš silpną ir menką ginkluotis. Tai 
savižudybės teorija, kuri Amerikoje 
plačiai propaguojama. Kol yra moks
lo konkurencija, kol yra ekonominio 
gerbūvio konkurencija ir kol mes esa
me žmonėmis, o ne angelais, tol turi
me savo saugumą užtikrinti tik ginklų 
persvara. Si vis pacem para bellum, 
tai sena romėnų išmintis, ir geresnės 
formulės taikai išlaikyti neturime. 
Saugumas yra lygus laisvei, kas jo 
nepaiso, tas ilgai laisve nesidžiaugs. 
Šio natūralaus gamtos dėsnio dar 
niekas nepakeitė ir nepakeis. Silpnu
mu ir nuolaidomis galima tik dangų 
laimėti, bet ne žemę ir ne laisvę.

A. Kelmietis 
***

TIK "PARAZITAI” DIRBTI 
VERČIAMI

Sovietų Sąjungos atstovas S. 
Ivanov, kalbėdamas Tarp. Darbo Or
ganizacijos konferencijoje ir lies
damas tos organizacijos ekspertų 
komisijos raportą, kuriame tvirtina
ma, kad Sov. Sąjunga nesilaikanti jos 
pačios ratifikuotos konvencijos, drau
džiančios priverčiamąjį darbą, pareiš
kė: Sov. Sąjungoje nėra priverčiamo 
darbo, o tvirtinimas apie tokio darbo 
esimą yra pagrįstas nesupratimu so
vietų socialinės sistemos • juk 
"parazitai turi būti verčiami dirbti’’.

Federalinės Baltų Tarybos posėdžio, įvykusio birželio 16 d. Melbourne,daly
viai. Trečias iš kaires V. Neverauskas, A.L.B. Krašto Valdybos pirm., ir 
šeštas - V. Alekna.

Fed. Baltų Tarybos posėdis
Birželio mėn. 16 d. Melbourne 

įvyko Federalinės Baltų Tarybos 
pilnaties posėdis, dalyvaujant as
meniškai estų, latvių ir lietuvių 
bendruomenių 'pirmininkams Austra
lijoj. Pasitarimas vyko estą bendruo
menės pirmininko p. Ots namuose. 
Darbingoje nuotaikoje buvo išnagri
nėta pasaulinė ir Australijos politi
nė padėtis, Pabaltijos valstybių prob
lemos esamos pasaulio politikos 
šviesoje ir mūsų pačių galimybės 
padėti Pabaltijo valstybių teisių gy
nime.

Estų pirmininkas p. Ots kalbėjo 
nušviesdamas dabartinę pasaulio ir 
Australijos politinę padėtį, bei 
atpasakodamas lig šiol padarytus 
žygius Baltijo tautų klausimais. Jis 
atkreipė susirinkusių dėmesį į Fede
ralinės Baltų Tarybos rasta Austra
lijos ministeriui pirmininkui' ryšiumi 
su jo netolima kelione į Europą ir 
pasidžiaugė, kad teisiškai Austrą-

PRIEŠ NIXONO ATVYKIMĄ.............
Žiniomis iš Maskvos, prez. Ni- 

xono atvykimo išvakarėse, sovietų 
valdžios įstaigos paleido į laisvę kai 
kuriuos disidentus, kurie buvo laiko
mi ar tai psichiatrinėse ligoninėse, 
ar ištremti į Sibirą už "priešsovietinę 
veiklą”. Vienas jų - maj. generolas 
Piotr Grigorenko, laikytas 5 metus 
psichiatrinėj ligoninėje už veiklą civi
linių teisių gynime. 1964 m. jis buvo 
pažemintas iki eilinio kareivio ir pa
šalintas iš armijos. Dabar, paleis
tas į laisvę, jis atrodė suvargejs, 
silpnos sveikatos. Jis atsisakė ką 
nors pasakoti iš ligoninės gyvenimo 
vien dėlto, kad "jūs galite iŠ jos 
išeiti, bet tas dar nereiškia, kad vėl 
negalėtumėt ten sugrįžti”.

Kito disidento • Vladimiro Bu- 
kovskio - motina kreipėsi atviru 
laišku į prez. Nixoną, prašydama jį 
paveikti sovietų vadus, kad būtų pa
leistas jos sūnus.

Bukovskis 1972 m. buvo nu
baustas 12 metų kalėjimo ir ištrėmimu 
į Sibirą už tariamai antisovietinę 
propagandą. • „ 

lijos užsienių politika nepasikeitė 
Baltijo tautų atžvilgiu ir todėl Aus
tralija ir toliau nepripažįsta Pabal
tijo okupavimo ir inkorporavimo į 
Sovietų Rusiją.

Latvių bendruomenės pirminin
kas p. Bracs, kalbėjo apie Europos 
tautų saugumo konferenciją, jos dar
bus, bei numatomus nutarimus. Jis 
nusakė bendras pabaltiečių pastan
gas ginant savo reikalus konferen
cijos metu Helsinkyje ir daromus žy
gius dabar. Kartu jie išdėstė ir savo 
siūlymus, kaip Australijos Baltų 
Federaliniai Tarybai reikėtų veikti 
Saugumo konferencijos išneštų rezo
liucijų ir nutarimų atveju.

Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas p. Neyerauskas savo žodyje 
pabrėžė' gražų pabaltijo tautų Austra
lijoj bendradarbiavimą,iškėlė reika
lingumą kreiptis į Australijos Minis- 
terį Pirmininką prašant jo užtarimo 
Pabaltiečiams jų kovoje už žmogaus 
teisių pilnutinį įgyvendinimą paverg
tose tautose.

Išsikalbėjus buvo sudaryti pro
vizoriniai veiklos planai ryšiumi su 
Europos Saugumo konferencijos 
nutarimais, o taip pat buvo numatyti 
žygiai susirišti su Australijos Minis- 
teriu pirmininku, Opozicijos vadu, 
Užsienių Reikalų ministeriu, bei ki
tais atšakomingais politikais, sie
kiant konkrečių žygių Pabaltijo tau
tų byloje.

įvairių Australijos valstijų Bai
lų Tarybos su laiku gaus atatinkamas 
raštiškas instrukcijas, kaip ir kuriuo 
atveju elgtis, kad kuo didesnis Aus
tralijos piliečių skaičius būtu supa
žindintas su Pabaltijo tautu proble
momis.

Beveik tris valandas trukusi 
konferencija praėjo darbingoje ir 
draugiškoje atmosferoje. Buvo atnau
jintos senos pažintys ir sudarytos 
naujos. Taip buvo ir numatyti atei
ties veiklos planai.

Lietuvius šioje ^konferencijoj 
atstovavo A.L.B. Krašto Valdybos 
pirmininkas V. Neverauskas ir vie
nas iš Krašto Valdybos įgaliotiniu 
Federalinėje Baltų Taryboje V. 
Alekna.

***
*** *** ***
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GRAŽUS VIENYBĖS PAVYZDYS

Sydnejaus Lietuvių Klubas tarsi 
naujai atgijęs atšventė vienų metu 
savo našiosveiklos sukaktį. Per tuos 
metus patyrėme, kad sutartinai dirb
dami galime daug padaryti.

Klubas per šiuos metus dirbo 
su nepaprastu pasisekimu. Dar ne
turime balanso ir negalime tikrą pel
ną pasakyti, tačiau daug neapsiriksi
me sakydami, kad j savaitę Klubas 
padaro per $1000.00 gryno pelno. Bet 
tas gi nėra viskas, ką klubas mums 
duoda. Klubas, be savo komercinės 
veiklos, didelį darbą atlieka sociali
nėje ir kultūrinėje plotmėje, Visi kas 
dar gyvi ir turi norą,gali pasinaudoti 
Klubo patalpomis kultūriniams ir 
socialiniams tikslams. Daug organi
zacijų pasinaudojo ruošdamos vaka
rus, paskaitas, parodas, susirinki
mus, repeticijas, privačias partijas. 
Klube gali sutikti ir tokių lietuvių, 
kurie nesirodė dešimtmečiais lietuvių 
tarpe ir nė vieno cento nėra paauka
vę ant tėvynės ar bendruomenės au
kuro, o dabar ir jie glaudžiasi ir ieš
ko šilumos pas savuosius.

Per tuos metus Klubas atliko į 
didelį darbą, bet prieš jo akis tebe- j 
stovi nauji darbai, tarp kitų ir skai
tyklos. Skaityklą būtų gera turėti i 
tokiame klube ypač turėti viso pa- ‘i 
šaulio lietuviškus laikraščius, jie 
labiau mus sujungtų į pasaulinę 
lietuvių bendruomenę ir praplėstų 
musų akiratį visais frontais. Tiesa, 
klube yra p. P. Aleknos gražiai su
tvarkytas knyginėlis ir kioskas, ta
čiau tuo vienu ateityje nereikėtų pasio 
tenkinti. Reikia tikėtis, kad čia bus 
galima gauti “M.P.” redakcijai pa
talpas, kai įsigysime naują rinkimo 
mašiną. Nėra abejonės, kad klubas 
tautinės kultūros veiklą plės ir 
rems.

Tol,kol mes esame vieningi, tol 
ir Klubo ateitis yra tikra. Tuo pavyz
džiu, rodos, turėtume pasinaudoti ir 
mūsų bendruomeniniame gyvenime. 
Neieškokime įsivaizduojamų priėsų 
savo tarpe, jų turime pakankamai 
tikrų ir neabejotinų. Ne Jonas ar 
Petras , mūsų brolis, kaltas dėl susi
dariusios likiminės padėties, o toli
mi ir mums nepasiekiami veiksniai, 
kaip Jaltos, Teherano ir Podsdamo 
konferencijų dalyviai. Šiandien pirmo
je eilėje turėtų mums rūpėti ne kova 
su savaisiais, o išlikimo rūpestis, 
kova kultūrinė už savo ir savo tau
tos ateitį. /

Ta proga norėtųsi kiekvienam 
geros valios lietuviui ištiesti ranką 
ir suglaudinti gretas. Tuojau pajustu
me, kad mūsų pastogėse ir mūsų 
bendruomenėje daugiau atsirado švie
sos, daugiau energijos, daugiau 
broliškos meilės ir likiminė kova ne
būtų tokia sunki.

Čia norėčiau priminti kadaise 
girdėtus prof. K. Pakšto žodžius: 
“kovodami su priešu būkite gudrūs 
kaip žalčiai ir kuklūs kaip karveliai”. ' 
Manau, kad komentarų Čia nereikia, 
visiems suprantami žodžiai ir min
tis. Tačiau kaip toli mes nuo to esa
me? Man atrodo, kad mes šiandien 
esame pikti kaip tos dvesiančios mu
sės rudenį, o mūsų kovingumas apsi
reiškia ne gudrumu ir kuklumu, o piktu
mu. Tad peržiūrėkime dar kartą savo 
elgesį savo kovą ir raskime būdą 
bendram ir naudingam darbui dirbti ir 
protingai kovai vesti su tikrais, o 
netariamais, priešais. Sydnejaus Lie
tuvių Klubas tegul būna pavyzdys.

am
- ----—-J

Knygos inteligentui - pirmos 
rūšies reikalas. Tiesiog jo organiz
mo reikalas, nė kiek ne mažesnis 
už valgį, pirtį ir gimnastiką.

Vaižgantas***

Birželio 15 d. įvykusio Melbourne "Mūsų Pastogės” spaustuvės.vajaus reika
lais pasitarimo prezidiumas. Iš k. į, d. Alb. Pocius, Melboumo Apylinkės pir
mininkas, V. Bitinas, “M.P.” administ. Komisijos pirmininkas, V. Bukevi- 
čius, Krašto Tarybos pirmininkas, Vytautas Neverauskas, Krašto Valdybos 
pirmininkas, dr. A. Mauragis,“M.P.” Redaktorius, ir V. Baltutis, Krašto Val
dybos Kultūros reikalų vadovas. Nuotrauka N. Butkūno.

Didžiai Gerbiamas "Mūsų Pastogės” Skaitytojau,
maloniai kreipiamės į Tamstų ALB savaitraščio "Mūsų Pastogės’* reika

lais.
A.L.B. Krašto Valdyba 1973 m. gruodžio mėn. paskelbė "M.P.” Spaustu

vės Vajų”, siekdama surinkti atatinkamą sumą pinigų naujos laikraščio su
rinkimo mašinos nupirkimui.

Žinodami Tamstos jautrumą, pritarimą ir nuolatinę pagalbą lietuviškam 
darbui Australijoj, drįstame kreiptis, prašydami skirti atatinkamą auką "M.P. 
Spaustuvės Vajui”. Asmuo,paaukavęs $50.00, yra laikomas Garbes Rėmėju, o 
$500.0 0 - taps "M.P.” amžinu prenumeratoriumi ir geradariu.

Aukas prašome siųsti:

A.L.B. Valdyba
Rundle St., P.O. Box 130
ADELAIDE, S.A. 5000

Čekius ar Money Orders prašome įrašyti "Lithuanian Federal Executive 
Our Haven Fund”.

Tikėdamiesi Tamstos malonios paramos liekame
Su pagarba

"TALKOS” PRANEŠIMAS

Lietuvių Koperatinės Kredito 
Draugijos ‘‘Talka” Valdyba, apskai
čiavusi dabartinę ekonominę padėtį, 
nutarė nuo šių metų liepos 1 dienok 
pakelti procentus "už indelius ir 
paskolas. Iki tos dienos išduotų 
paskolų procentai kol kas paliekami 
tie patys.

Už taupomąsias sąskaitas bus 
mokama 7% metiniu palūkanų. Termi
nuotus indelius "(nemažiau $500) 
dviem metams 8%. Terminuotus in
delius (nemažiau $1000) keturiem 
metam 9%.

Valdyba pasilieka sau teisę, 
ekonominei * padėčiai pasikeitus, 
procentus, už visus indelius padidinti 
ar sumažinti neatpalaiduojant termi
nuotų indelių nuo įdėto termino. 
Procentai už terminuotus indelius 
mokami finansiniams metams pasibai
gus (birželio mėn. pabaigoje) ir 
įrašomi i taupomąsias sąskaitas arba 
pageidaujant prisiunčiami paštu.

Esant reikalui ir Valdybai su
tikus (jei finansinė padėtis leidžia) 
terminuotus indelius galima atsiimti 
ir terminui nepasibaigus, tada už 
kiekviena pilną kalendorinį mėnesį 
mokama Štate Savings Bank of Victo
ria procentai (dabar iki $4000-3%%, 
virš 4000 - 6%).

Už duodamas paskolas iki 
$5000, Įkeičiant nekilnojamą turtą, 
bus imama 10^%, už asmenines pasko
las iki $3000 su garantuotojais- 
lll/2%, iki $1000 be garantijų - 12^%. 
Procentai už visas paskolas užskai
tomi kas 3 mėnesiai nuo likusios 
nesumokėtos sumos. *,

Nuo liepos 1 d. bus* griežtai lai
komasi paskolų išsimokėjimui 
(ratoms - instalments) nustatytų ter
minų. Praėjus vienam mėnesiui nuo 
nustatyto termino ir skolininkui ne
padarius privalomo įmokėjimo, už 
kiekvieną pavėluotą mėnesį bus už
dedama Bauda • 2% nuo likusios sko
los. Skolininkui nesutikus, Valdyba 
reikalaus, kad visa paskolą su pro
centais tuoj pat butų sugrąžinta. Pa
gal paskolos sutarties sąlygų antrąjį 
paragrafą, praėjus septyniom* dienom 
nuo nustatyto įmokėjimui laiko, Val
dyba turį teisę"reikalauti visą pasko
lą sugrąžinti.

arba "Mūsų Pastogė” 
Box 4558 G.P.O.
SYDNEY, N.S.W. 2001

A.L.B. Krašto Valdyba
V. Neverauskas, Pirmininkas

Atsiradus nenumatytiems sunku
mams ir negalint r įmokėjimų laiku 
padaryti, reikia iš anksto kreiptis 
į Valdybą, raštu, nurodant priežastis 
ir_ laiką, kad privalomi įmok ėjimai 
butų atidėti.

"Talkos” Valdyba***

GILUS PERGYVENIMAS

Italijos futbolo komanda, pra
laimėjusi prieš Lenkiją, buvo elimi
nuota iš pasaulinių futbolo varžybų 
Vokietijoje. Si, pralaimėjimą pergy
veno visa Italija: spauda pranešė 
didelėmis antraštėmis, buvo visur 
diskutuojama. Romoje vienas asmuo, 
pamatęs televizijoj pralaimėjimą, iš 
susijaudinimo sugriebė savo televi
zijos aparatą ir jį išmetė pro langą. 
Kitas, žiūrėjęs televizijos bare, nu
bėgęs į tualeto kambarį persipiovė 
venas.

S.
***

NUPIGINTOS GYVYBĖS
Neseniai mirė Sov. Sąjungos mar

šalas, labiausiai pasauly dekoruotas 
karys, Sov. Sąjungos herojus ir 1.1. 
Jo palaikai buvo įmūryti Kremliaus 
sienoje šalia kitų iškiliųjų sovietų 
didvyrių. Tai G.K. Žukov.

Gen. Eisenhoweris savo knygoje 
"Crusade in Europe” atpasakoja tokį 
epizodą iš pasikalbėjimo su marš’. 
Žukov Maskvoje (karui pasibaigus). 
Gen. Eisenhower paklausęs marš. 
Žukov, kaip jis pašalindavęs minas, 
kuriomis vokiečiai būdavę užminavę 
didelius plotus. Marš. Žukov paaiš
kino: paprastai per užminuotas vie
tas buvo siunčiami tankiais būriais 
pėstininkai. Tuo būdu minas susprog
dinus būdavo siunčiami kiti daliniai.

Gen. Eisenhower ironiškai savo 
knygoje pastebi, kas, esą , atsitiktų 
su Amerikos kariuomenės vadu, kuris 
panaudotu tokia minų šalinimo takti- 
ką- ' s.

***

Lietuvių Dienoms propaguoti ir 
remti komitetas ruošia Australijos 
lietuvių dailininkų kūrinių loteriją. 
Visas loterijos pelnas skiriamas 
LIETUVIU DIENOMS paremti. Gauti 
šių dailininkų kūriniai: I. Jokubaus- 
kienės, L Pocienės, E. Kubbos, J. 
Janavičienės, H. Šalkausko, G. Ke- 
palienės, V. Kabailienės ir A. Vin
gio.

Loterijos bilietai bus platinami 
visose lietuvių kolonijose. Visi yra 
kviečiami ir prašomi įsigyti bilietus, 
nes tai reta proga ir tik vieno bilieto 
kaina, laimėti mūsų žymiųjų dailinin
kų darbų ir tuo pačiu paremti LIETU
VIŲ DIENAS. ***

Š.m. birželio mėn. 16 d. Mel
bourne, Lietuvių Namuose įvyko 
visų tautinių šokių vadovų pasitari
mas. Pasitarime dalyvavo A.L.B. 
Krašto Kultūros Tarybos pirm. V. 
Baltutis, Tautinių Šokių vakaro pro
gramos vadovas V. Straukas, adminis
tratorius V. Vencius ir tautinių 'šokių 
va.dovai: Canberros L. Žilinskienė, 
Sydnejaus G. Sauka, Adelaidės R. 
Bielskytė, Hobarto J. Jurevičius, Gee- 
longo B. Gailiūtė, Pertho vadovas dėl 
didelio nuotolio negalėjo atvykti, 
bet žada su savo grupe pasirodyti 
LIETUVIŲ DIENŲ Tautinių Šokių 
vakare.

Pasitarimas buvo labai darbin
gas ir naudingas visiems grupių va
dovams. Tautinių Šokių vakaro pro
gramos vadovas V. Straukas numato 
aplankyti visas grupes, pravesdamas 
repeticijas ir derindamas bendrus 
vakaro Šokius^

Visos grupės jau dabar labai 
intensyviai dirba ir jų pasirodymas 
š.m. gruodžio 28 d. LIETUVIŲ DIENŲ 
metu, bus vienas iš įspūdingiausių 
mūsų jaunimo pasirodymų.

***
IMIGRANTAI NEPASITIKI 

AUSTRALIJOS GYDYTOJAIS
Vaikų globos ligoninėse draugi

jos seminare kai kurios kalbėtojos 
pareiškė eilę kritiškų pastabų apie 
Australijos medicinos sistemą.

Viena čilietė, socialinės globos 
darbuotoja, pareiškė, kad kai kurie 
imigrantai iŠ Čilės tiek nepasitiki 
Australijos medicinos sistema, kad 
jie grįžta į Čilį daryti operacijų. 
Angliškai nekalbą vaikai ligoninėse 
susiduria su ypatingomis ir kultūri
nio skirtingunjo problemomis. Kal
bėtoja pabrėžė, kad Čiliečiai tėvai, 
pripratę prie aukštos pre venty vines 
medicinos ir simpatiško dėmesio, sa
vo vaikus gabena pas gydytojus net 
dėl smulkmenų. Dabar jie skundžiasi, 
kad Australijoje pratikuojančių gy
dytojų apžiūrėjimai yra paviršutiniš
ki ir netokie,kokių lauktina iš pro
fesijos asmenų.

Viena suomė kalbėtoja pareiškė, 
kad Australijos daktarai neatlieką 
pagrindinio paciento apžiūrėjimo. Jie 
tepaliečia ranka • ir viskas. Suomi
joje atliekamas labai nuodugnus pa
tikrinimas. Suomių imigrantai laiko 
higieną Australijos ligoninėse esant 
žemesnę, nei Suomijoje. Jiems atro
do, kad daktarai ir sesers dėvi pirš
tines apsaugoti save nuo pacientų, 
o ne atvirkščiai.

Kiti kalbėtojai iškėlė eilę kitų 
trūkumų.

BIZNIS VIRŠ VISO KO S’

Amerikos Occidental Petroleum 
bendrovė šiomis dienomis pasirašė 
su Sov. Sąjungos vyriausybe 5 su
tartis, bendrai sumai 20 milijardų 
dolerių. Amerikiečių sluoksniuose 
pastebima, kad tokios apimties su
tartis tarp privatinės bendrovės ir 
vyriausybės bus pati pirmoji pasau
lio istorijoje. Nors sutarčių smulkme
nos nepaskelbtos, bet spėjama, kad 
tai lies cheminių trąšų gamybą.
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KIEK MES MOKAME LIETUVIU. 
KALBOS

"Tik tas žmogus yra gerai išsi- 
lavinąs kuris stipriai ir gražiai vai* 
do savo kalbą”. "Lietuvių jaunimas 
sugeba susikalbėti tik virtuvine lie* 
tuvių kalba”. Pirmieji žodžiai yra 
parašyti amerikiečio George Herbert 
Palmer, o pastarasis sakinys tarp lie* 
tuvių dažnai girdimas kaip pusiau 
apgailestavimas, pusiau priekaištas. 
Logiškai sujungus tas mintis, neišei* 
na lietuvių jaunimui pagyrimas. Tas 
lietuvių kalbos silpnumas tai yra, žo
dyno ir gramatikos vargingumas, jau
nimo tarpe yra taisytinas, ir nei vie
nas asmuo su šlubuojančia kalba ne
turi įtikinančio pasiteisinimo. Kiek
vienas žmogus, kūdikiu būdamas 
sugebėjo išmokti kalbėti, o suaugąs, 
turėtu sugebėt tą įgudimą, pagilinti. 
Aišku, kad pats jaunuolis turi tam ro
dyti pastangų, ir nemažai, bet savo 
kalbos pagerinimas ir žodyno prapla
tinimas nėra per sunkus ir nepasie
kiamas užmojis - nereikia atsisėdus 
žodynų ištisai ryti. Kalbos apšlifa- 
vimas yra, kaip ir bet koks mokslas, 
labai įdomus darbas. Palmer yra pa
rašąs straipsnį Self-Cultivation in 
English, kurį, išvertus į lietuvių kal
bą., butų galima lengvai pritaikinti ir 
lietuviams studentams.

Palmer aiškina, kad žmogus var
toja kalba kaip susižinojimo priemo
nę, kad kalba yra tamrpai susijusi 
su žmogaus mintimis. Jei žmogaus 
mintys yra siauros, tai ir jo kalba 
nėra plati; o jei jo kalba yra pirmiau
sia siaura, tai ir jo mintys aiškiai 
neprasiplės. (Tai, jaunime, būtų nuo
bodu susitikus kiekvieną kartą kal
bėti vien apie valgius ir virimą). To
liau Palmer paslaugiai nurodo kelis 
budus savo kalbos pagerinimui ir 
sustiprinimui. PasiramsČiusi jo idė
jomis, nu si brėžiu sau gaires savo 
kalbos lavinimui, o kartu bandysiu 
perduoti tas gaires jums.

Kadangi žmonės daug garsiai 
kalba, kartais net kalbasi su savi
mi, tai .pirmas Palmerio patarimas 
prižiūrėti savo kalbėjimą. Jei žmogus 
yra apsileidęs savo kasdieninėje kal
boje, jam bus sunku stipriai ir gra
žiai pakalbėt arba parašyti tais ypa- 
.ringais momentais, kada ir labai no
rėtų. Reikia nuolatos sąmoningai kal
bėti.

Netikslių žodžių vartojimas yra 
pavojingas ir melagingas. Pavyzdžiui, 
- lietus nėra liūtis, nėra lynojimas, 
nors diena gali būti lietinga. Jei 
kalbėtojas riera tikras Žodžio reikš
me, turėtų prie progos pasitikrinti ją 
žodyne, o ligi to patylėti. Žodžiu tikš* 
tingumas yra ypatingai reikšmingas, 
kai viena kalba yra verčiama į, kitą. 
Mes, išeivijos lietuviai, studentai, 
gyvendami dviejose kalbose, turėtume 
žinoti ir įvertinti abiejų šių kalbų 
žodžių tan/tikrus atspalvius.

Trumpas minties išreiškimas yra 
ženklas patyrusio kalbėtojo. Kuo 
trumpiau mintis išreikšta, tuo aiš
kiau ji bus pastatyta, tuo greičiau ji 
bus klausytoju suprantama. Bravo, 
pone Palmer. Visi lietuviai, ypač 
prakalbininkai, turėtų šią mintį pasi
savinti ir ja pasinaudoti.

Žodynas turi būti sistemingai 
plečiamas. Palmer pataria per savai
tę išmokt 2 naujus žodžius; gana 

nuobodžiai skamba, bet pagalvojus, 
jis yra teisingas. Natūraliai pasikal
bėjimuos yra sunku pasisavinti dau
giau žodžių, nes draugai ir pažįstami 
dažnai nežino daugiau žodžių, negu 
pats mokinys. Tai jam reikia dirbti
nai susipažinti su naujais žodžiais 
ir juos į galvą įsikalti lygiai kaip 
svetimos kalbos mokantis. Naujo 
žodžio nepakanka nešiotis mintyse 
arba rankinuke. Žodis turi būti varto
jamas, kad jis pasijustų savas ant 
liežuvio. Neverta baugintis žemės 
drebėjimo, ištariant naują žodį. Ne
svarbu, kad kaimynai jo dar nežino: 
kai žodis bus pavartotas, patsai kal
bėtojas ir kaimynai bus tuo praturtin
ti.

Lietuviams dar reikia specialiai 
pridurti, kad gramatikos taip pat ne
galima apleisti. Per dažnai žodžių 
galūnės mūsų kalbose nesutampa su 
žodžių linksniais, o iškreipti sakiniai 
nepatogiai rėžia klausytojų ausis...

Palmer visai nemini, iš kur kal
bos mokinys turi pasisemti naujų 
žodžių, kur jis turi susipažinti su 
teisinga gramatika ir kalbos struktū
ra. Gal jam ir jo skaitytojams yra 
visa tai aišku. Bet aš prisiminsiu. 
Dar nėra atsitikę, kad lietuviškoje 
knygoje arba laikraštyje trūktų lietu
viškų žodžių bei sakinių (būtų tikrai 
veikalas be turinio). Skaitytojas turi 
būtinai padaryti skaitymo medžiagos 
atranką. Yra užtenkamai gerų rašinių 
bei knygų, kuriais jis galėtų pasinau
doti. Kad ir pasitaikys blogai para
šyta arba neįdomi knyga, tai ir ji 
bus "į sveikatą” — skaitytojas gal 
pajus skirtumą tarp geros ir blogos 
kalbos bei rašybos.

Reikia visur sąmoningai kalbėti, 
bet nereikia prarasti kalbos natūra
lumo. Kai kalbėtojo mintys bėgs na
tūraliai, tai ir žodžiai beveik savai
me atsiridens iki liežuvio. Jei kal
bėtojas per daug jaudinsis ir vis 
rūpinsis savo kalbos trūkumais, tai 
jo kalba bus dar labiau sukapota ir 
sunkiau suprantama. Iš kitos pusės, 
jei jis kalbės pedantiškai, jo kalba 
bus neįdomi. Tad kalba turėtų būti 
atsargiai kontroliuojama, bet spon
taniška, tąi yra kalbos šlifas turi 
būti ne dirbtinis, bet turi pasidaryti 
kalbančio asmens dalis.

Ko kalbėjimas nepajėgia išpil
dyti, tai atlieka rašymas. Kalbąs 
neturi teisės gaišinti savo klausytojų 
laiko ir per daug krapŠtinėtis bandy
damas sustatyti tobulą sakinį. Jis, 
taip kalbėdamas, neturi progos sklan
džiai, ritmiškai ir kūrybiškai išreikš
ti visą eilę savo minčių. Kai du as
menys diskutuoja, jie kalba ne ke
liais sakiniais iš karto: jų mintys 
išreikštos vien kalbos trupiniuose. 
Taip ir turi būti - Dieve padėk antra
jam kalbėtojui, jei pirmasis kalbėtų 
vien monologais’ Rašytojas tačiau 
turi begales laiko. Rašytojas gali 
savo mintis grakščiai ir nenuobo
džiai išdėstyti popieryje. pamažu 
ir koncentruotai grąžindamas kalbos 
struktūrą, bandydamas naujus Žo
džius, naujas jų formas. Tik raštas 
gali perduoti visą kalbos galią ir Įs
pūdingumą.

Rašydamas žmogus turi laiko 
redaguoti savo mintis ir apdailinti 
savo kalbą, užtai Palmer taip užsi
spyrusiai kiekvienam siūlo rašyti 
kiek tik galima. Palmer užsimena,

MUSU DIDVYRIAI DARIUS IR GIRNEAS, 1933 m. liepos 17 d. perskridę Atlan
ta žuvo Vokietijoje prie Soldeno.

kad jaunas arba naujas rašytojas 
turėtų kas savaitę parašyti bent po 
straipsnį savo krosniai. Tokios griež
tos disciplinos nedrįsčiau reikalauti 
iš mūsų studentų. Bet vis dėlto su
tikčiau su Palmeriu, kad dažnai ra
šyti straipsnius yra įmanoma ir bū
tina, tik nesiūlyčiau rašančiajam 
išmesti juos į krosnį. Vis girdisi, kad 
lietuviški laikraščiai ir žurnalai 
retai gauna medžiagos ir lietuviškai
retai rašančio jaunimo. Jei straipsnio 
kokybė nėra verta visos bendruo
menės dėmesio, patarčiau straipsnį 
nusiųsti į jaunimo žurnalus, kurių 
tikslas ir yra lavinti jaunimo rašybinį 
pajėgumą.

Rašymas yra visiems darbas, 
bet jo nereikėtų vengti. Toks darbas 
niekam nepakenks. Eilėraščiai, straip* 
sniai arba proza niekam nesirašo 
lengvai, bet yra teisybė, kad kai 
kuriems asmenims šitai yra ypač sun
ku. Tokiems nepajėgiems, arba tingi
niams, pakaktų rašyti bent geresnius 
ir įdomesnius lietuviškus laiškus 
lietuviams draugams, nusiųsti savo 
nuomonę laiško formoje kokiam laik
raščio redaktoriui. Kiekviena ra'šy- 
mo forma yra naudinga.

Toliau Palmer pakiša dvi pasta
bas, netiesiogiai surištas su kalbos 
išsivystymu. Pirma pastaba — kalbė
jimas ir rašymas įtraukia ne tik kal
bėtoją - rašytoją, bet ir klausytoją 
— skaitytoją. Tad pirmieji turėtų į 
pastaruosius atsižvelgti. Dėstydami 
savo mintis, pirmieji negali įkyrėti 
pastariesiems savo nereikalingais 
Žodžiais: jie turi kalbėti tema, kuri 
ne tik jiem patiem, bet ir kitiem yra 
įdomi; jie negali galvoti vien tik 
apie save.

Antra pastaba — savo minčių 
perdavime kalbėtojas — rašytojas turi 
koncentruotis savo temoje; jis turi 
leisti pačiai temai išsivystyti; jis 
negali klaidžioti Šalutinėm mintim 
arba be reikalo kaišioti savo nuomo
nių.

Trumpai pasakius - "Uebung 
macht den Meister”. Kalbėjimo atidi 

priežiūra, savanoriškas rašymas, at
sižvelgimas t klausytojus ir į temą 
tobulins, asmens kalbą, o tokioje 
disciplinoje, susikoncentravime ir 
praktikoj pats asmuo? paaugs. Ne taip 
lengvai teks ir pačiai visa tai gyve
nime įkūnyti, kaip Čia kitiems pata
rinėti. Žinau, kad ne kartą norėsiu 
liežuvį nusikasti. Bet bandyti galima. 
Net reikia.

Onile
(Iš "Draugo” Kultūrinio Priedo)

MISS LITHUANIA
Birželio 29 d. Sydnejaus Lietu

viu Klube buvo renkama "Miss 
Lithuania”, kandidatavo 4 lietuvai
tės: Dalia Adomėnaitė, Zita Belkutė, 
Alma Kavaliauskaitė ir Valė šatkaus* 
kaitė. Teisėjais buvo pakviesti kita
taučiai - du estai, du latviai ir vie
nas lenkas. Rinkimo ceremonijas 
pravedė p. Dambrauskas. Kandidatės 
pasirodė ilgomis vakarinėmis sukne
lėmis. Kiekviena pasirodė publikai ir 
praėjo pro teisėjus. Gražuole, "Miss 
Lithuania”, išrinkta Valė Šatkaus- 
kaitė, 20 metų.

Klubo pirmininkas p. V. Simniš- 
kis pasveikino * * Miss Lithuania” ir 
paaiškino šių rinkimų labdaringą 
tikslą, taip pat padėkojo dalyvavu
sioms mergaitėms Šiuose grož'io rin
kimuose ir kiekvienai įteikė po dova
nėlę. Sveikiname Valę ir linkime 
gražios ateities.

Šie metai primena liūdną sukaktį. Prieš 30 metų, grįžtant raudoniesiems budeliams į Lietuvą, 
daugelis su skaudančiomis širdimis turėjome palikti Tėvynę ir pasitraukti į nežinią. Tai liūdnai 
sukakč-ai atžymėti, Vakarų Vokietijoje gyvenąs skulptorius Stasys Motuzas išdrožinėjo iš medžio 
skul'Ptūrą "Bėgliai nuo bolševikinio teroro 1944 m.” Vokiečių laikraščiai aprašė šią sukaktį ir 
įsidėjo šits skulptūros nuotrauką, kurią čia perspausdiname.

GI L I PADĖKA

Mane sunkioje ligoje sveikinusiems raštu, linkėjusiems svei
katos bei vilties nuoširdžiai dėkoju: p.p. B.S.R. Čėsnams (S.A.), 
I.V. Gaubeniams, J.A. Grigaičiams, LA. Jakubauskams, H.L. 
Karveliams, Mikeliūnų šeimai, E. Nagulevičienei ir Soc. Mot. 
Draugijai.

Lankiusiems ligoninėje bei namuose: p.p. G.V. Ališauskams, 
A. Baltrukonienei, Bikulčiuvienei, B. Bitienei, V.A. Bladzevi- 
čiams, D. Čižauskienei, J.J.R. Dagiams,E. Dudėnienei, J. Kesmi- 
nienei (senj). Kemešiu šeimai, E.P. Lazutkams, R. Lipšienei, 
Medešienei, S. Pankevičienei, J.V. Rekešiams F.A. Savickams 
(jun.) V. Stasytienei, S. Šemienei, Židžiūnienei.

Ypatingai dėkoju mane globojusiems, vispusiškai rėmusiems 
bei teikusiems dvasinės ramybės: P.V. Adomavičiams, M.J. Anta- 
naičiams, kun. Daukniui, O. Bratiškienei A. Grikepelienei, O. 
Jakutienei, V. Kružienei, Z.J. Meiliūnams, Markoniams O; 
Plečkauskienei, Z.B. Savickams, Šiuškams, D. Žilinskienei.

Širdingai ačiū jaunajai kartai: Ninai, Jonui ir Jurgiui Meiliū
nams tiek daug širdies ir supratimo parodžiusiems senajai kartai.

Taip pat negaliu nepaminėti ir savo žento dr. Leon Fail, nes 
jo dėka tik ir išlikau gyva.

Dar karta visiems nuoširdžiai ačiū
f ■ Jadvyga Paragienė
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Laiškas
Šis laiškas persispaus

dintas iš emigracinės spau
dos Europoje, mes Čia jį 
pateikiame be komentarų.

Red.

Brangioji,
"Apsigalvok”, pasakei per tele* 

foną, "gerai apsigalvok”. O aš ne* 
norėjau Tave apvilti, nenorėjau atim* 
ti iš Tavęs viltį ir dėl to neatsa
kiau; aš norėjau tik klausytis Tavo 
balso. Nejaugi galvoji, kad sėdžiu 
Čia neapsigalvojęs? Kad keliolika 
metų man buvo pertrumpas laikas 
viską apsvarstyti?

Kodėl negrįžtu i savo kraštą?
IŠ daugelio mintyse seniai su

formuluotą atsakymų šiandien aš 
patenku tokius, kurie Tari bus įtikina
miausi.

Gal pasipiktinai, kad pradėsiu 
nuo savęs, nuo savo nuosavos, kuk
lios laimės. Žinau, jus ten esate 
vis dar maitinami kilniais žodžiais, 
žodžiais kaip tarnavimas kraštui, 
darbas, pareiga, ateinančios kartos, 
tauta. Bet man tie žodžiai mažai te
reiškia. Per dažnai jie buvo kartoja
mi. Nebetikiu į tautos laimę, bet 
tikiu į laimę kiekvieno atskiro žmo
gaus. Tautos, gi, susideda iš žmo
nių. Ir jeigu jiems yra gerai ir jie 
laimingi, tada ir tauta pražysta ir 
sustiprėja. Iš tų pačių žmonių skurdo 
ir nužeminimo skleidžiasi ir vėžiu 
auga tautai svetimas kūnas: svetima 
primestinė valdžia - partija. Ir tai 
jau nebe tėvynė. Todėl nesistebėk, 
kad humanistiniu, o ne materialisti
niu papročiu pradėsiu nuo žmogaus 
• nuo saves.

Bijau. Nesišypsok. Žinau, jūs 
esate išmokinti ironizuoti mūsų bai
mę kalėjimu ir kacetu. Ne tame, ta-
čiau, yra reikalas. Aš tikiu, kad 
kalėjimai laukia nekiekvieno ir ne 
iš karto. Bet aš bijau prarasti savo 
laisvę. Bijau apleisti vakarų pasau
lį be jokios galimybės vėl grįžti į jį. 
Ir savanoriškai atiduoti laisvo žmo
gaus teisę pačiam pasirinkti ką kal
bėti, drayti, norėti, mylėti ir niekin
ti. O grįžimas į šių dienų gimtinę 
kaip tik ir prilygsta šios žmogiškos 
teisės atsižadėjimui ir pasidavimui 
jėgom, galinčiom daryti su tavim,kas 
patinka.

Mūsų tėvynė šiandien uždaryta. 
Sykį grįžęs, nieko nebeatšauksi ir 
nieko pats nebenutarsi. Kiekvienas 
žmogus bijosi izoliacijos. Tai natū
ralūs instinktas, turįs savo moksliš
ką pavadinimą. Todėl suprask, kodėl 
negrįžtu. Ir netikėk, kad tuomi skriau
džiu tėvynę. Kiekviena mano knyga, 
kiekvienas darbas, kuri aš ar mano 
sūnus gerai atliks, eis tėvynės sąs- 
kaiton. Be mūsų čionai užsienyj ne
būtų kam apie jus kalbėti, jus prisi
minti. Ir plačiam pasaulyj gal net ir 
vardas tos gyvosios tėvynės nebūtų 
vis dar gyvas. Tėvynė yra išlaikoma 
ne tik joje pačioje, kaip jūs norite 
mus įtikinti. Be skaitlingos ir stip
rios emigracijos Amerikoje, Airija 
šiandien būtų pamirštas užkampis. 
Emigracija yra įgimtas ir visais lai
kais galiojantis sveikos tautos ins
tinktas. Į platų pasaulį žygiavo grai
kai ir romėnai, nešdami su savim 
mūsų kultūros pagrindus. Nesijau
dinkite dėl žmonių sumažėjimo na
muose. Jis dar, ko gero, išeis į svei
katą, kaip nuleidimas vis atgimstan
čio kraujo.

Įkalbinėdama mane grįžti. Tu 
sakai, kad kraštas nesikeičia, kad 
ne taip jau svarbu, kas jį valdo, kad 
jis visuomet yra ta pati mano tėvy
nė. Bet man atrodo, kad Tu klysti; 
tėvyne yra daugiau. negu pažįstama 
žemė, beržai, miestai, kryžiai pake
lėse, kalba, papročiai. Tėvynė yra 
gilesne ir platesnė vertybė negu tai, 
kuomi Tu bandai suaŠtrinti mano il
gesį. Sakyk, ar prikalbinėtumei mane 
važiuoti namo vokiečių okupacijos 
laikais? Savanoriškas bendradarbia
vimas su svetima, mano kraštą val
dančia jėga, prilygtų jos pripažink 
mui. Nebeprikalbinėk. manęs. Dabar 
negrįšiu.

***

JAUNIMAS TAUTINĖJE VEIKLOJE 
IR LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

Iš IV P.L.B. Seimo Jau
nimo Simpoziumo.

Būti Lietuvių Bendruomenės 
nariu — tai jausti pareiga^ aktyviai 
dalyvauti jos veikloje. Ateities va
dai kils iš mūsų tarpo. Ne visi būsi
me tautos vaduotojai su pirmininkų 
titulais, bet mes visi turime dabar 
planuoti, koks bus mūsų įnašas į 
kultūrinį kraitį.

Ši tema buvo gan plačiai nagri
nėjama IV Pasaulio Lietuvių Bendruos 
menės Seime, Washington 
poziumo būdu. Tema: 
Tautinėje Veikloje ir 
Bendruomenėje”.
MILDA LENKAUSKIENĖ
PLB Valdybos vice-pirmininkė jau
nimo reikalams, siūlė peržvelgti 
paskutinių 5 metų veiklą kritiškai 
pažiūrint į tai, Iras buvo atlikta. 
Ragino užsiangažuoti III PLJ Kongre
sui, suprasti Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos vietą Lietuvių Bendruos 
menėje ir iprasmint Sąjungos veiklą. 
JŪRATĖ JĄSAITYTĖ - IV PLB Sei
mo atstovė ir Vl-sios ir VII-sios JAV 
LB Tarybos narė, nagrinėjo jauni
mo
Ji pareiškė, kad dažnai klaidingai 
mėginame jaunimą auklėti, lyg tai 
jie būtų specialiai auginami Lietuvai. 
Dažnai jaunimui pažįstama “beis
bolo” lazda geriau, nei lietuviškas 
plūgas ar žagrė. Auginkime sąmo
ningą Amerikos, Australijos ar Bra
zilijos lietuvį. Šis lietuvis turi iš
likti savo tautoje, neatskiriamas nuo 
to krašto kuriame gyvena. Didžiau
sias rūpestis yra tas, kad jaunimas 
nėra supažindinamas su lietuvišku 
gyvenimu. Dauguma jaunimo lietuviš
kų laikraščių neskaito. Lituanistinė 
mokykla apie lietuvišką gyvenimą 
duoda labai mažai žinių. Kiek jau
nuolių galėtų pasakyti, kas yra 
ALT-a, VLIK-as, Bendruomenė? Kas 
žino ką nors apie Krupavičių, Simu
tį, Barzduką? Ar kada nors buvo 
nagrinėjama tema “Koks yra lietuvių 
įnašas į Amerikos gyvenimą?” Ar 
neturėtų būti įvestas bendruomeninis 
mokslas kiekvienoje lituanistinėje 
mokykloje? Jaunuolis turi būti in
formuojamas apie mūsų operą, pasi
rodymus, dailininkus, sportininkus, 
bei kitus mūsų išeivijos laimėjimus, 
kad būtų sužadintas'pasididžiavimas 

STRIPRINKIME A.L. BENDRUOMENĘ, savąja tauta. Svarbu jausti tautinės
STIPRINKIME JOS SPAUDĄ , REM
DAMI SPAUDOS VAJU. AR JAU ŠIĄ 

SAVO PAREIGĄ ATLIKAI?
Mūsų Pastogė Nr. 27 1974.7.8 psl. 4

Sydnejaus Lietuvių Klubo archyvui p. V. Sadauskas padovanojo 21 orig. 
foto nuotrauką Lietuvos kryžiai, čia vieną tokį originalų kryžių spausdiname, 
kaip matome, statytas 1880 metais. Dabar Lietuvoje tų kryžių nebėra.

Ponia G. Ilgūnienė Klubo archyvui padovanojo penkių Lietuvos miestų 
albumėlius. Klubo Valdyba dėkoja aukotojams.

D.C., sim-
"Jaunimas

Lietuvių

buvusi

vietą lietuvių bendruomenėje.

veiklos pulsavimą lygiai taip, kaip 
svarbu išmokti septynis linksnius. 
Yra organizacijų pareiga padėti 
lituanistinėms mokykloms šią svar
bią pamoką išmokti.

Jūratės nuomone, . lietuvybės 
išlaikymas yra didesnis ir svarbes
nis darbas nei pastangos išlaisvinti 
Lietuvą, kurios dažnai nepriklauso 
nuo mūsų valios. Lietuvybės išlai
kymas yra mūsų pačių rankose. Tik 
būdami tautiniai gyvi, galime vykdyti 
Lietuvos laisvinimo darbą. Tat ir 
jaunimui reikia kalti tautos veržlu
mą ir kultūrą. Bendruomenės veikė
jai tarsi yra kapituliavę prieš sunkų 
lietuvybės išlaikymo darbą ir ieško 
garsesnių ir lengvesnių darbą. Leng
viau yra barbenti į kongresmanų ar 
senatorių duris nei dėstyti lietuviš
koje mokykloje, rašyti straipsnius ar 
kalbėti per radiją.

Visuomet bus dvi jaunimo rū
šys. Viena — lietuvybei dirbanti, kita, 
atitolusi nuo jos. Mūsų tikslas — kad 
karštų lietuvių skaičius didėtų, o 
šaltųjų mažėtų. Lietuvybės pradžia 
ir galas glūdi šeimoje. Tragiška yra 
lietuvių kalbos vartojimo padėtis 
jaunimo tarpe. Tėvai neturėtų pavarg
ti. Kritika galėtų paliesti ne tik jau
nimą, bet ir tėvus.

Pabaigai pasiūlyta kraštų 
bendruomenių vadovybėms:

1. susitarti su jaunimo organi
zacijų vadovybėms, kad per organi
zacijas būtų skleidžiama lietuvių 
bendruomenės idėja;

2. kiekviena jaunimo organiza
cija' turi suaktyvinti lietuvybės iš
laikymo klausimą savo narių tarpe;

3. lietuvių kalbos vartojimo rei
kalą stipriau pabrėžti tiek lituanis
tinėse mokyklose, tiek organizaci
jose;

4. pratinti jaunimą skaityti lie
tuviškas knygas ir laikraščius.

Čia pateikti keli pasiūlymai ga
li būti įgyvendinami tik tada,jei vi
si vieningai veiks. Čia ir reikia 
tvirtos Lietuvių Bendruomenės, kuri 
siekia visus lietuvius telkti ir jungti, 
bet neskirstyti, veiklą ko-ordinuoti, 
bet ne dominuoti, skatinti, bet ne 
slopinti, tvarkyti, bet ne valdyti. 
AUGUSTINAS IDZELIS - PLB jau
nimo sekcijos narys, gan pesimis
tiškai apžvelgė lietuviško jaunimo 
ateitį. Jis pastebi, , kad jaunimo už
siangažavimas tautinei kultūrai yra 
smarkiai susilpnėjęs. Jis cituoja 
Artūrą Hermaną, kuris teigia, kad 
lietuviškumas naudojamas laisva
laiko paįvairinimui arba vienišumo 
išvengimui. Kęstutis Girnius sako, 
kad jaunimas nejaučia išeivijos 
krizės ir nesi jungia į tautinį gyve
nimą. Čia tik nuomonės, bet II PLJK 
anketos duomenys rodo, kad pvz. 
57% Kanados ir 44% JAV jaunimo 
kalba angliškai draugų tarpe ir dide
lė dalis visai neskaito lietuviškų 
knygų.

Lietuvių išeivijos dinamiškumo 
svarbiausias rodiklis nėra suvažia
vimai,, kongresai, stovyklos, o’kul
tūrinis kūrybiškumas, kuris pateisi
na tautinę išeiviją. Yra mūsų tarpe 
jaunuolių, kurie kūrybingai reiškia
si, pvz. Eglė Juodvalkytė, Austė 
PeČiūraitė, Živilė Bilaišytė, bet kam 
jie rašo? Atrodo, kad Vilniaus kriti
kai daugiau dėmesio į juos kreipia, 
negu mūsų jaunimas.

Turime pripažinti, kad neužilgo 
susidarys bendruomenė, kuri didžiuo- 
sis savo kilime, bet nemokės lietu
viškai. Reikia rūpintis naujomis 
gairėmis sutinkant šią naują bendruo
menę. Jaunuolis, kuris moka tik vir
tuvinę lietuvių kalbą, neturės jokios 
naudos iš aukšto lygio paskaitos ar 
straipsnio. Turėtumėm ruošt sto
vyklas, kursus ir anglų kalba, kad 
pritraukti jaunimą, o ne jį atstumt.

Tai nereiškia, kad lietuvių kalba 
turi būti išstumta. Turime sukoncen
truoti visas jėgas, kad išlaikyti ir 
dar pagerinti lituanistikos lygį. 
Švietimas yra tautinio sąmoningu
mo pagrindas.

Augustinas siūlo:
1. kreipti daugiau dėmesio į 

nemokančius lietuviškai, siūlo or
ganizuoti specialų "task force”, 
kad pagelbėtų tiems, kurie nori 
dirbti, bet neturi mokytojų;

2. skirti daugiau paramos stu
dentams, rašantiems lietuviškas di
sertacijas, tezes lituanistinėmis 
temomis ir finansuoti bei remti jau
nesniųjų mokslininkų darbus;

3. PLB, kartu su PLJS turėtų 
ruošti akademines studijų dienas, 
kurių tikslas būtų išlaikyti ir su
stiprinti jaunimo lietuanistikos lygį, 
ir tuo pačiu ugdyti jaunimą, kuris 
dirbtu lietuviškoje bendruomenėje. 
ANTANAS SAULAITIS, SJ, Seimo 
atstovas -iš Brazilijos, BLB Tarybos 
narys ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas, trumpai pa
kalbėjo apie Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos vystymąsi, statutą ir 
atliktus“ darbus.

Kun. Saulaitis ragino visus pa
žiūrėti visuotiniu mastu, o tik tada 
spręsti Sąjungos reikalingumą. Fak
tas,“^ kad Jaunimo Kongreso atstovai 
pajuto tokios Sąjungos reikalingumą 
ir ją įsteigė dideke- balsų dauguma, 
turėtų ką nors reikšti.

Dėl laiko stokos nesuspėta Kon
greso metu sudaryti PLJS statuto. 
Išrinkus kun. Saulaitį pirmininku su
sidarė valdyba, kiek vėliau, Pietų, 
Amerikoje. Šiaurės Amerika ėmė 
veikti Ryšių Centro pavidalu, kuriam 
pradžioje vadovavo Romas Sakadols- 
kis, o dabar Jūratė Jasaitytė. Komu
nikacijai palaikyti leidžiamas PLJS 
Žiiiiaraštis, vėliau “Pasaulio Lie
tuvių Jaunimas” - žurnalas. Ryšių 
Centras plėtė savo veiklą. Suorgani
zavo Algio Rukšėno knygos “Day of 
Shame” pristatymą ir ragino kitur 
panašius pristatymus ruošti. Be to, ‘ 
surengė jaunųjų žurnalistų ir radijo 
darbuotojų savaitgalį Union Pier, 
Michigan.

Baigdamas, kun. Saulaitis aiš
kino, kad naudodamiesi PLJS statutu, 
mes bendruomenės neskaldome, tik 
ją papildom, kartu dirbam ir ruošiame 
bendruomenei aktyvius, sąmoningus 
narius.

Arūnui Steponaičiui negalint 
atvykti, dr. ALGIRDAS SLIESORAI- 
TIS, advokatas iŠ Sao Paulo Brazili
jos informavo apie III PLJ Kongresą.

III Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas vyks Pietų Amerikoje nuo 
1975 m. gruodžio 20 d. iki 1976 m. 
sausio 6 d. Programoje: oficialus 
atidarymas, stovykla, studijų die
nos ir uždarymas. Atstovų skaičius 
sumažinamas iki 120 asmenų. Atsto
vus globos vietiniai lietuviai. Po 
Kongreso numatomos ekskursijos po 
kitus Pietų Amerikos kraštus.

Pageidaujama, kad pries Kongre
są atvyktu pagelbinė talka iš kitų 
kraštų.

Simpoziumui pasibaigus, Milda 
Lenkauskienė šiltai pasveikino daly
vius ir siūlė klausytojams pažinti 
jaunimą, pasiekti jį asmenišku kon
taktu, išsikalbėti su juo, išklausyti 
jo, įjungti jį dirbant konkretų darbą, 
pripažint jaunimo darbą, jo siekius 
konstruktyviai kritikuoti — nuošir
džiai užgirti, juo džiaugtis ir didžiuo
tis.

(Iš “P.L.J”)
***
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KĄ AŠ M A ČIA IT AMERIKOJE
(TĘSINYS)

NEW HAVEN
Šiandien važiuojame į New Ha

ven aplankyti dr. Henriko Lukoševi
čiaus. To miesto niekada nebūčiau 
matęs, jei ten negyventų mano jaunų 
dienų, draugas Henrikas. Su Henriku 
kartu studijavome teisę, kartu skau- 
tavome ir kartu praleidome linksmas 
studentiškas dienas. Tai buvo labai 
artimas ir mielas draugas. Bet vos 
tik palikome Alma Mater, mudviejų, 
keliai išsiskyrė. Jis buvo pakviestas 
universiteto pasilikti asistentu prie 
civilinės katedros, o aš išėjau į 
teisės praktiką. Vienu laiku gyveno

me Vilniuje, jis ruošėsi dizertacijai 
- pavainikių vaikų teisės Lietuvos 
įstatymuose. Tai temai jis ne tik kaip 
teisininkas, bet kaip humanistas la
bai daug ruošėsi ir siekė reformų. Di- 
zertaciją aš skaičiau dar prieš jos 
apgynimą. Man jo darbas patiko, jis 
išėjo ginti tu nelaimingų pavainikių 
vaikų teisių, kuriuos seni rusų įsta
tymai — X tomas ir Napoleono kodek
sas aiškiai skriaudė. Todėl jis panau
dojo visą savo gražbilystę ir talentą 
iškelti tą neteisybę, kuri per ilgus 
amžius skriaudė šią žmonių kategori
ją ir siūlė panaikinti tuos senus pa
pročius ir įstatymus. Nenuostabu, kad 
dizertacijos gynimo dieną prisirinko 
pilna aula teisininkų, ir ne tik aka
demikų, bet ir praktikų. Henrikas gy
nė savo tezes su užsidegimu, audito
rija priėmė jo kalbą šiltai ir, galima 
sakyti, entuziastingai, tik prof. K. 
Šalkauskas rado ką prikišti, būtent: 
jo kalba esanti poetiška, o ne tei
sininkų mokslininkų preciziška, argu
mentai esą Širdies padiktuoti, o ne 
kietos logikos ir gyvenimo praktikos

Trys lietuviai rašytojai Kalifornijoje, iš kairės: Jurgis Gliaudą, Petronėlė 
Orintaitė ir Andrius Mironas ( Norimas). Nuotrauka A. Gustaičio

A. Gustaitis

LIAUDIŠKAI

Kas tenai kukuoja? Gal gegutė šaukia? 
Kas ten gailiai suokia? Ar ne volungė? 
Kas ten atsidūsta? Ar mergelė laukia, 
Akeles įrėmus, rymoja lange?

Ne, ne volungėlė mūs vargų pagaili.
Nekukuos gegutė žiemą vakare.
Tai tik motinėlė už tėvelio kailį, 
Su kitu pabėgus, krykštauja bare.

Tai ne mergužėlė gelsvą liną verpia, 
Tai ne lelijėlė dūzgina stakles, — 
Ūbauja berneliai, barzdomis apkerpę, 
Kol tą lelijėlę su rūta sules.

Ne raiba antelė ežerėly irias, 
Ne palši jauteliai baubia pabartais, — 
Tai narsus brolelis, po stalu numiręs, 
Kenčia, kol tėvynėn jo dvasia pareis.

A. Mauragis
išieškoti .buvo ir daugiau priekaištų, 
tačiau, nežiūrint viso to, jis rado, kad 
darbas yra geras. Daug buvo kalban
čių už ir prieš, kalbėjau ir aš. Kadan
gi buvau iš anksto susipažinęs su jo 
darbu, tai man buvo nesunku jį palai
kyti. Henrikas puikiai apgynė dizer- 
taciją ir gavo daktaro laipsnį. Deja, 
jo tas gražus kūrinys nebuvo atspaus
dintas, greitai komunistai atėjo su 
nauja teise, ir valstybinė santvarka 
pasikeitė.

Nuo to laiko aŠ Henriko daugiau 
nemačiau, nors retkarčiais Vokieti
joje susirašinėdavome laiškais.

Jis anksti išvažiavo iš Vokieti
jos i Argentiną ir iš ten suorganizavo 
man ‘ pagalbą: atsiuntė siuntinį ir 
kvietimą atvykti į Argentiną. Bet aš 
jau buvau užsiangažavęs į Australiją. 
Gyvendamas Australijoje skaičiau 
spaudoje, kad Henrikas persikėlė gy
venti į Ameriką ir kad parašęs knygą 
'apie Argentinos lietuvius ir savo 
išgyvenimus. Tos knygos neteko skar 
tyti.

Būdamas Washingtone susitikau 
Lietuvos pasiuntinybės patarėją p. 
Bačkį ir jo ponią, žinojau, kad jie yra 
su Henriku giminės, taigi ir paklau
siau, kur yra Henrikas? Pasirodė jis 
visokių bėdų iškankintas gyvena New 
Haven.

Nuo Waterbury apie 50 mylių į 
pietus, prie jūros yra New Haven. 
Miestas nėra nei didelis (160.000 
gyv.), nei garsus, jis pasaulyje žino
mas labiau mokslo Žmonėms, nes čia 
yra labai garsus Yale universitetas. 
Tame universitete profesoriauja ir keli 
lietuviai. Labai dideli ir gražūs uni
versiteto pastatai, miestas švarus, 
tvarkingas daug gražių parkų ir 
įvairių mokslo institucijų. Mane kaip 
buvusį geležinkelietį nustebino di
džiulės geležinkelio dirbtuvės ir va

DAR DEL P.L. KULTŪROS 
KONGRESO

PLB Valdybos sumanymas ruošti 
pasaulio lietuvių kultūros kongresą 
yra geras ir visais būdais remtinas. 
Teisybė, toks kongresas, reikalaus 
didelių lėšų ir sunkaus darbo, susi
durs su sunkiai sprendžiamais klau
simais, bet jo organizavimas ir įvyk
dymas padvelks tautinės mūsų dva
sios pakilimu ir naujomis tautinės 
gyvybes pastangomis. Pora metų 
prieš kongresą, dar ilgiau po kongre
so pasaulio lietuviai gyvens jo entu
ziazmu, kurį taip pat jaus ir paverg
toji jų tėvynė. Tik šį naują renginį 
tiktų vadinti ne kultūros kongresu, 
bet pasaulio lietuvių kultūros dieno
mis. Be teorinių svarstybų, juk čia 
turės vietą rasti lietuviška daina ir 
muzika, lietuviška dailė ir architek
tūra, tautinis 'šokis ir vaidinimas, 
lietuviška knyga, žurnalas ir laik
raštis. Tad nedelsiant reikėtų suda
ryti du organu: rengimo komitetą, ku
ris planuotų šių kultūros dienų progra* 
mą bei jos vykdymą, ir finansų komi
tetą, kuris rinktų lėsas. Pakomite
čius reikėtų turėti visuose pasaulio 
kraštuose prie visų kraštų lietuvių 
bendruomenių valdybų.

Graikai turi išmintingą priežodį, 
kad "visus gerus dalykus dievai 

gonų skirstymo parkas,kuris turi 275 
ha ploto. Mat Čia yra New Yorko ir 
Hartfordo geležinkelių bendrovių 
centrinė būstinė. Tokios didelės 
feleŽinkelio vietos nebuvau matęs.
iČia dirba nemaža ir lietuvių.

New Haven lietuvių priskaitoma 
apie 6000, turi savo parapiją ir 
bažnyčią, turi įvairių organizacijų ir 
yra labai veiklūs ir duosnūs labdary
bėje.

Ieškome Henriko, Štai ir jo na
mas stovi gražioje alėjoje už dide
lių medžių. Namas dviejų aukštų, 
Šviesus, aplinkui švari pievelė. 
Skambinu, skambutis dusliai zirzia 
ir girdžiu kaip už durų eina šeimi- 
nininkas, kažkoks neramumas širdį 
spaudžia. Atidaro duris senelis, 
pažįstamas ir mielas, Šypsosi, iš 
akių trykšta šilta ugnelė ir jis mane 
apkabina. Susitikome gyvenimo pa
baigoje pavargę ir pasenę.o ruošėmės 
sakalais skraidyti. Tikėjomės daug, 
o gavome labai maža — socialinę 
degradaciją, t žmogaus pažeminimą ir 
paniekinimą; svetimos ir neįprastos 
sąlygos pakirto sveikatą ir jėgas.

Šeimininkas nuvedė į salioną ir 
atsiprašė, kad Šiame name jau kele
tas metų kaip nėra Šeimininkės, ji 
mirė po ilgos ligos, didelio skausmo 
išvarginta, o jis prieš laiką išėjės į 
pensiją kaip ligonis, todėl atleiskite, 
jei kas bus negera. Mus palikęs prie 
albumų, pats šokosi pietų gaminti, bet 
Done užprotestavo ir pati perėmė 
virtuvės tvarką, o mudu su Henriku 
Šalia vienas kito stovėdami Žvilgčio- 
jomės į vienas antrą norėdami paly
ginti , kokie buvome ir kokie dabar 
esame. Jis man sako:

— Tu dar gerai atrodai, aš men
kesnis , mat, sveikata sušlubavo. 
Tokiais momentais sunku rasti kal
bą, sunku pareikšti užuojautą, sunku 
ir džiaugtis. Jaučiu,kad pas jį ir 
mane tas . pats jausmas, tos pačios 
mintys. Žiūrėjome senus albumus, 
fotografijas ir , užmiršę seną savo 
amžių,pasineriame jaunų dienų prisi
minimuose. Valandėlė vėl gera ir 
miela, prisiminimai atgaivina, bet 
tai tik gražus sapnas, kaip ir visas 
mūsų gyvenimas.

- Ką veiki, Henrikai? - paklau
siau.

Jis man pradėjo rodyti savo dar
bo meniškus rankdarbius, drožinius, 
paveikslus ir net baldus. "Kai sunkų 

PADĖKA
Mieliems Hobarto lietuviams mane, Antanina, aplankiusiems 

ligoninėje ir suteikusiems paguodos žodžius, o taip pat ir už 
dovaneles bei linkėjimus ' sveikatos visiems nuoširdžiai ačiū.

Antanina ir Vincas Milinkevičiai

mums duoda darbo kaina”. Romėnai 
žinojo, kad "drąsiems ir laimė pa
deda”. Tad ryžkimės dideliem ir drą
siem žygiam, ir matysim, kaip jie 
mus pačius stiprins. Be polėkių ir 
ryžto pagaliau neturėtume nė pačios 
savo Bendruomenės, kuriai skirta pa
judinti "lietuvišką žemę”.

***
HEINĖS KERŠTAS

Karta Heine iŠ savo draugo gavo 
didžiulį laišką. Pašto išlaida.s turėjo 
apmokėti adresatas. Į didelio vynioja- 
mojo popieriaus gabalą buvo įkištas 
raštelis: "Jaučiuosi gerai. Tavo...”

Netrukus draugo adresu atėjo sun
ki dėžė, už kurios persiuntimą jis 
turėjo sumokėti nemažą pinigų sumą. 
Dėžėje gulėjo sunkus akmuo ir raš
telis: "Kai gavau žinią apie tavo 
puikią savijautą, Šis akmuo nusirito 
nuo mano Širdies. Tavo Heine”.

***

Rockefeller Center Rink 

nueinu į dirbtuvę ir imu ką nors 
dirbti, darosi lengviau”. Stebėjausi 
jo gabumais, tikras menininkas.

— O kodėl nerašai, nesigirdi 
nieko apie tave, kodėl nenuėjai pro
fesoriauti, juk turėjai daugiau šansų 
kaip kiti?

— Ne taip lengva profesoriauti 
šių laikų universitetuose, kur stu
dentai daro ir elgiasi kaip jie nori, 
mano karštam budui tai visai butų 
neįmanoma.

Jis pasakojo savo gyvenimo 
skaudžią istoriją Amerikoje, kurioje 
mamona yra aukščiausias dievas ir 
kas nenori ar nemoka prisitaikyti, tas 
neišvengiamai patenka į nesėkmę,iŠ 
kurios išbristi sunku.

Šis vizitas buvo man malonus, 
bet kartu ir liūdnas, ir nežinau ko
dėl? Henrikas ekonomiškai tiek pat 
stiprus kaip ir daugumas mūsų lietu
vių - turi gerus namus, gražius bal
dus, automobilį ir kitus patogumus, 
tačiau neturi šeimos, ir tas vienumos 
liūdesys yra didelis ir skaudus. Ir 
jau kelintą savo draugą randu tokio
je padėtyje. Pasirodo, kad šeima 
yra didelė paguoda ir džiaugsmas 
senatvėje, o kaip mažai ją įvertinam, 
kol esame visi drauge.

Atsisveikinau su savo jaunų 
dienų draugu tarsi sakyčiau iki se
kančio pasimatymo, tačiau tas se
kantis pasimatymas toks nebeįtiki- 
mas. Žinoma, viską būtų galima nu
galėti, bet kaip su senatve, kada ji 
taip sparčiai ateina į kaulus? Rodos, 
kaip vakar vaikštinėjome su Henriku 
Kauno universiteto ilguose korido
riuose, o šiandien susitikę vienas 
kitą vos atpažįstame, pasenę - senu
kai. Netruks nei pusės to laiko, kai 
mudviejų nei vieno nebeliks šioje 
džiaugsmo ir ašarų pakalnėje. Sic 
transit gloria mundi!

(Bus daugiau)
***

MILIJONAS KOMUNISTŲ
Paskutiniuoju metu staiga britų spaudo

je pasipylė laiškai ir pranešimai apie „ne
matomą“ komunistų veiklą krašte. Pvz., 
„Daily Telegraph“ dienraštyje Gordon 
Creighton rašo, kad „šiuo metu krašte yra 
mažiausia milijonas komunistų ar jų rė
mėjų, kurių dalis užima postus Raudonojo
je Armijoje ar KGB.“ Tas paits autorius 
teigia, kad paskutiniame parlamente buvę 
apie 70 užsimaskavusių komunistų. Esą 
oficialioji komunistų partija sąmoningai 
nedidina narių skaičiaus, kad galėtų už
liūliuoti krašto piliečius. Pagal slaptą 1958 
m. Chruščiovo nurodymą, komunistai turį 
užsimaskuoti kitose partijose, jei nori pa
imti valdžią į savo rankas.

Pavėluotas patarimas, kaip lietus po 
derliaus.

Anglu priežodis
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ADELAIDĖS "VfTIES” VIEŠNAGĖ 
GEELONGE

Birželio 15 dieną^ apie 3 valan
dą po pietų Adelaidės automobiliai 
atvyko prie Geelong) Lietuvių Namų, 
čia juos pasitiko Geelongo “Vyties” 
Valdyba ir tuoj paskirstė ir išsiun
tinėjo apsistoti pas žmones.

Tą pačią dieną'7 valanda, vaka
re Lietuvių salėj vyko iešminė • sve
čių priėmimas, du kepėjai net išsi
rengę kepė kotlietus ir dešreles o 
salės barmanas sušilęs pilstė alų į 
užbonus ir nešiojo ant stalų. Po va
landos pradėjo groti muzika ir prasi
dėjo šokiai. 12 valandą jau skirstėsi 
miegoti, nes rytoj laukia sunkus dar
bas. Sekmadienį išklausę pamaldas, 

sportininkai ir žiūrovai 
skubinosi į St. Mary’s krepšinio salę, 

žiūrovų prisirinko gerokai 
virš šimto.

Pirmas rungtynes pradėjo ber
niukai žemiau 14 metų. Geelongiškiai 
pasistengė ir pirmą puslaikį lengvai 
laimėjo 19 - 4, antras puslaikis buvo 
apylygis, rungtynės baigėsi 38 - 18. 
Geelongiškiią naudai. Taškus pelnė 
Geelongui D. Šutas lį, V. Lipšys 10, 
L. Valaitis 10, V. Kymantas 7. Ade
laidei-A. Vieraitis 7, R. Baskus 5, 
R. Navakas 4, R. Jaunutis 2. Antręse 
rungtynėse susitiko moterys. Čia 
įvyko priešingai - Adelaidės mergi
nos greitais prasiveržimais ir taik
liais metimais vedė net 10 - 0, bet 
tada geelongiškės susiėmė ir kiek 
atsigriebė, puslaikį baigė 12 • 11 Ade
laides naudai; antrą - puslaikį po 
penkių minučių žaidimo Geelongo 
moterys vedė 14 - 12, bet tas buvo ir 
viskas, nes greitai svečiai perėmė 
žaidimą į savo rankas ir rungtynes 
lengvai laimėjo 31 • 20 Adelaidės 
naudai. Taškai Adelaidei - Sohlze 
9, Stalbaitė 6, Stalbaitė 6, Rupinskai- 
tė 4, Jaunutytė 4, Rupinskaitė 2 - 
Geelongui-B. Gailiūtė?, A. Jančiaus
kaitė 4, O. Simaitytė 3, A. Simaitytė 
2, A. Mačiulytė 2, C. Adomaitytė 2. 
Trecios rungtynės buvo vyrų, iš pra-

M. LIUBINSKAS - NAUJA 
’’ŽVAIGŽDĖ”

Jeigu australiškoje sporto spau
doje labai dažnai užtinkama:’ lietuviš
ka Tomo Raudonikio pavarde, kuris 
profesionalu Rugby League futbole 
yra skaitomas geriausiu ‘TIalf - back’ 
ne tik savajame “Western Suburb” 
klube, bet be Australijos, kurios 
rinktines kapitonas jis yra, jis yra 
skaitomas geriausiu ir šio sporto 
pasaulyje. T. Raudonikio tėvas yra 
kaunietis, lankęs Kauno Šančių 
VI*ją gimnaziją. Vedes šveicare žmo
na, ilga laika jis gyveno provincijoje, 
kur ir Tomas yra gimęs.

Paskutiniuoju laiku vis dažniau 
sportinėje spaudoje yra minimas 
musu žinomojo koviečio krepšininko, 
buv. “Kovo” ir Australijos lietuviu 
jauniu ir dabartiniu siu komandų vyru 
rinktiniu dalyvio M. Liubinsko pa- 

džin Adelaidiškiai dar kiek' laikėsi, 
bet greitai visai pasimetė ir pralošė 
30 - 69. Taškus įmetė - Geelongui - 
A. Renkauskas 15, A. Waisak- 10, 
E. Gvildys 10, E. Kardas 10, S. 
Vukevck 8, J. Obeliūnas 7, P. Obe
liūnas 6, B. Seely 3, - Adelaidei 
Talanškas 8, Lester 8, Reivytis 5, 
Ignatavičius 4, Beinoravičius 2, 
Talanskas 2.

Sekantis žaidimas berniukai že
miau 16 metų. Kaip ir pas vyrus, pir
mas puslaikis buvo maždaug lygus, 
antram Adelaidė nieko negalėjo pa
daryt prieš P. Šuto ir E. Urbanavi
čiaus taiklius metimus ir turėjo pasi
duot. Geelongas 70,.- 34. Krepšius įme 
tė - Geelongui Ę. Šutas 36, E. Urba
navičius 20, D. Šutas 12, V. Lipšys 
2, Adelaidei - Kanišauskas 13, 
Navakas 9, J. Jaciunskis 4, Jucius 
4, P. Jaciunskis 2, Vieraitis 2.

Paskutines rungtynes vyko Ade
laidės ir Geelongo Vyčių rinktines 
prieš Geelongo stipriausią Australu 
komanda Y.M.C.A. Iš pradžių lietu
viai sužaidė labai gerai ir net 12 
taškų užsivarė į priekį, išsilaikė ligi 
galo ir rungtynes laimėjo 54 • 49. 
Laimėtojams taškus sukrovė A. Ren
kauskas 11, S. Vukevick 11, E. Gvil
dys 9, A. Waisak 7, J. Obeliūnas 4, 
D. Lester 4, A. Reivytis 4, A. Igna
tavičius 2, A. Talanskas 2. Vakare 
vėl visi rinkosi į Lietuvių Namus 
vakarienei - su svečiais atsisveikin
ti. Geelongo “Vyties” klubo pir
mininkas p. L. Volodka padėkojo sve
čiams už atvykimą. Adelaidės pirmi
ninkas p. Siparis padėkojo šeiminin
kams už priėmimą ir visus pakvietė 
metų gale į Adelaidę, A.L.B. Apy- 
linkeš valdybos vardu, vicepirminin
kas M. Kymantas padėkojo abiem 
klubams už tokias gražias draugiš
kas rungtynes ir palinkėjo dažniau 
susitikti. Ten pat buvo atsisveikinta 
su ilgamečiu klubo, darbuotoju p. C. 
Volodka išvykstančiu ilgesnėm atos
togom į Europą.

Dalyvis.
***

varde. Jis taip pat garsėja Rugby 
League sporte. Jis taip pat žaidžia 
tame pačiame klube kaip ir T. Raudo
nikis ir ji iš rezervo lygos perkėlė 
i pirmąja divizija, kur jis jau padare 
labai gera ispudi, treneriams ir jam 
yra patikima graži ateitis, galvojant, 
kad jis irgi bus Australijos rinkti
nės narys.

M. Liubinskas yra aktyvus ko* 
vietis krepšininkas, kalba gražiai 
lietuviškai ir yra savo draugu kovie- 
ciu labai mėgiamas, kaip geras spor
tininkas ir draugiškas jaunas vyras. 
Geriausios sėkmes naujajam futbolo 
“žvaigždei”. ***

Reikia išbusti iš visą iliuzijų, švie
sių ar tamsių, ir atsigręžti Į save 
pačius - į savo sąžines. Sąžinėms 
išbudus, aiškiai matysime, ką, kur ir 
kada privalome ištesėti. (Dr. J. 
Girnius, Tauta ir tautinė ištikimybė, 
p.p. 292, 308).

REMK*4 AUSTRALIJOS LIETUVIU 
FONDĄ!

Adresai: A.L.F. Kredito draugija, 
TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 
3001: ALF įgaliotinis Sydnejuje B. 
Stašionis, Lietuvių Namai, 16 - 18 
East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200. ***

ATSISVEIKINIMAS
Birželio 17 d. iš Melboumo aero

dromo, Geelongo lietuvių palydėtas, 
pusmečiui į Europa ir į Lietuvą išskri* 
do p. Č. Volodka/

Liet. S-gos Valdyba Geelonge
suruošė iškilmingą atsisveikinimo 
vakarą Č. Volodkai.

Geelongo Sąjungos pirmininkas 
p. J. Gailius trumpai apibūdino p. 
C. Volodkos įnašą į vietos lietuvių 
gyvenimą per paskutinius 25 metus 
Geelonge. Vos tik pradėjus statyti 
Liet. Namus jis stojo į Statybos Ko
mitetą, ir kurį laiką jam pirmininka
vo. Kaip kasininkas dirbo Apyl. Val
dyboje ir Geelongo Sporto Klubo 
“Vytis” valdyboje. Plačiai buvo 
žinomas ir kitų klubų tarpe Austra
lijoje ir nekartą buvo apdovanotas 
A.L.F.A.S. Valdybos už gerai-atliktą 
darbą.

Ypatingai daug pasidarbavo prie 
Liet. Namų padidinimo, būdamas il
gamečiu namų ūkvedžiu, turėjo pro
gos matyti esančius trūkumus ir ne
patogumus. Česlovas iš pirmųjų buvo 
išrinktas į Geelongo Lietuvių 
Sąjungos Namų Tarybą, kuris su visa 
siela ir Širdimi kasė pamatus, valė 
plytas, telkė statybinę medžiagą kol 
buvo pamūrytos sienos, sudėti lan
gai, uždengtas stogas ir prijungta 
kanalizacija.

Susirinkusių vardu J. Gailius į- 
teikė C. Volodkai kelionės dienoraš
čio knygą, kurioje visi vakaro daly
viai pasirašė. Sudainuota “Ilgiausių 
Metų”. Sudiev, sudiev ir sugrįžk, 
sugrįžk! Atsisveikinimo žodį tarė 
Apyl. Vald. vicepirm. R.M. Kymantas, 
Sporto klubo “Vytis” pirm. P. Liu
das Volodka, Parapijos Bažnytinio 
K-to vardu kun. P. Dauknys ir skau
tu “Šatrijos” tunto tuntininkas p. 
Alg. Karpavičius. Č. Volodka padė
kojo visiems už šiltus žodžius ir 
dovanėles.

DIDŽIOJI TRAGEDIJA
Dr Ona GUSTAINIENĖ

TURTINGOSE Vakarų šalyse labai plinta 
narkomanija, ypač jaunimo tarpe. Narkotikų 
vartojimas plinta nepaprastai sparčiai. Jeigu 
anksčiau narkotikai buvo vartojami beveik 
išimtinai jaunuolių, augančių pakrikusiose 
šeimose didmiesčių varguomenės rajonuose, 
tai šiandien yra paplitęs studentų, gimnazistų 
tarpe, jau braunasi į pradžios mokyklas ir taip 
pat randa pasekėjų suaugusiųjų tarpe.

Dažniausiai narkotikų griebiasi jaunuoliai 
iš pairusių šeimų, ten kur nėra sugyvenimo, 
kur nėra drausmės nei autoriteto. Taip pat 
iš turtingų šeimų, kur visa kuo pertekęs jau
nuolis nuolatinėmis įprastomis pramogomis 
pradeda bodėtis.

Tačiau pasitaiko vis dažniau jaunuolių iš pa
dorių, rimtų, bepriekaištingų šeimų. Čia svar
biu faktoriumi yra mada. Narkotinius „vais
tus” vartoti dabar yra mada. Jeigu vienas 
pradeda vartoti, tai kaip jo draugas neprisidės. 
Juk tai būtų nedraugiška, negražu. Lygiai 
kaip mūsų suaugusiųjų tarpe skaitoma nedrau
giška neišgerti svečiuose pasiūlyto stikliuko.

Narkotikų yra gana daug. Jie skiriasi vienas 
nuo kito savo veikimu, savo kenksmingumu. 
Tačiau jie visi turi vieną bendrą savybę: sukelia 
tam tikrą specifinį jausmą. Angliškai šis speci
finis veikimas išreiškiamas „get high” terminu.

Iš haliucinologinių narkotikų grupės pla
čiausiai yra vartojami sekantys: LSD (lysergic 
acid diethylamide), methedrinas, marihuana 
ir hašišas.

Kita grupė yra taip vadinami stiprieji nar
kotikai. Tai morfinas, opiumas, heroinas, 
demerolis, cocainas ir barbitūratai.

Narkotikų veikimas ir jų baisios pasekmės 
yra žinomos nuo senų laikų. Kartą prie nar
kotikų pripratus beveik neįmanoma liautis 
juos vartojus. Daugelis pripratusiųjų mėgina 
atsikratyti, bet mažai kam pasiseka. Statistikos 
rodo, kad iš mėginančių pagyti tik 10-čiai 
procentų pavyksta. Gi 90 procentų anksčiau 
ar vėliau grįžta prie šio šiurpaus įpročio.

Šiaurės Amerikoje plačiausiai yra vartoja
mas heroinas. Staiga nutraukus heroino var
tojimą, sunkiai susergama. Praėjus vienai 
dienai, vartotojas pasidaro labai nervingas ir 
neramus. Jam pradeda skaudėti raumenis 
ir kaulus. Akių vyzdžiai išsiplečia, akys nuo
latos ašaroja. Atsiranda konvulsijos, išpila 
šaltas prakaitas, krečia drebulys. Nelaimin
gasis bando susiriesti lovoje, bet užmigti ne
gali. Nerimo kankinamas vartosi, vėl keliasi, 
vaikšto. Užėjus konvulsijoms vėl eina į lovą. 
Pagaliau dar prasideda vėmimas ir stiprus 
viduriavimas. Ligonis negali nei miegoti, nei 
valgyti, nei gerti..

Heroino vartotojai nėra socialūs žmonės’ 
daugiau mėgsta vienumą. Jų akių lėliukės yra 
maksimaliai susitraukusios, todėl daugelis jų 
nešioja tamsius akinius ir apsiniaukusią dieną, 
ir vakare, ir krautuvėje ar restorane.

Heroino vartotojai paprastai daugiau kaip 
30 metų nesulaukia. Miršta nuo plaučių, 
kepenų uždegimo ir kraujo užkrėtimo įvairio
mis infekcinėmis ligomis.

Kitų stipriųjų narkotikų veikimas yra pa
našus į heroino, tad jų ir neminėsiu.

Iš haliucinogeninių narkotikų grupės prieš 
kelis metus buvo „madoje” LSD. Šio „vaisto”

Česlovas Volodka.
Nuotrauka Romaldo Gailiaus

Antroje vakaro dalyje turėjome 
progos pamatyti skaidres iš vietos 
lietuvię gyvenimo ir iš Hobarto sporto 
šventės iškilmių. Tai labai gražus 
mūsą jaunimo užrekordavimas, suke
liantis pasididžiavimą ne tik vyres
niesiems bet ir patiems sportinin
kams.

Po to vaišės tęsėsi, poškėjo šam» 
pano bonkos ir linksmai sukosi po
ros. Laimingos ir linksmos kelionės 
tau, Česlovai, linki Geelongo lietu
viai.

Likimo draugas
***

populiarumas vis mažėja, nes sukeltos haliuci
nacijos būna baisios, varginančios, sukelian
čios paniką. Be to haliucinacijos kartais pasi
kartoja net ir ilgesnį laiką „vaistų” visai 
neėmus. Ši netikėta haliucinacijų banga 
užklumpa jaunuolį labai nepatogiu laiku ir 
nepatogioje vietoje, kaip pavyzdžiui: gatvėje 
ar paskaitų metu. Šitas netikėtas haliucinacijų 
pasikartojimas ir gimimas nenormalių kūdi
kių motinoms, kurios vartojo LSD, daro šį 
„vaistą” vis mažiau populiarų.

Kitas nuotaiką keičiąs „vaistas” tai methe
drinas, žinomas populiariu „speed” vardu. 
Šis „vaistas” stimuliuoja visą nervų sistemą.

Jaunuoliai methedriną leidžia į veną. Veiki
mas prasideda tuoj pat, vos adatą spėjus 
ištraukti. Staiga patiriamas intensyvus malo
numas, sukrečiąs visą kūną lyg elektra. Jaus
mas stipresnis už seksualinį orgazmą.

Kadangi didelę dozę methedrino įleidus 
pradinis malonumas yra toks stiprus bet, deja, 
trunkąs neilgai, tai neretu atveju, injekcijos 
leidžiamos kas valandą per visą naktį, ar net 
ištisą parą, kol pritrūkstama „vaisto” ar nuo 
nuolatinio dirginimo, atsiranda baisios haliu
cinacijos. Iškamuotas vartotojas pagaliau 
užmiega parai ar dviem. Pabudęs jaučiasi 
prislėgtas, yra irzlus nervingas, nežinia ko 
bijąs. Ne vienas pajunta stiprų norą nusižudyti. 
Tam tikras procentas gauna visišką nervų 
suirimą — paranoinę psichozę t.y. persekio
jimo maniją. Būna atsitikimų, kad vartotojas 
miršta nuo „vaistų”. Dėl visų šių savybių 
methedrinas nėra labai paplitęs. Dauguma 
vartotojų tai hipiai, motociklų gaujų nariai.

Marihuana turi stiprų specifinį kvapą. 
Sakoma, jeigu kartą marihuaną rūkei, to 
kvapo niekada neužmirši, toks yra savotiškas, 
primenąs degantį šieną.

Parūkius marihuanos atsiranda, taip kaip 
ir nuo kitų narkotikų, savotiškas jausmas —■ 
euforija. Atsipalaiduojama, atitrūkstama nuo 
realybės. Asmuo jaučiasi savimi patenkintas. 
Iššaukiama depersonalizacija, t.y. vartotojui 
atrodo, kad tai ne jis čia esąs, kad jo išvis nėra. 
Ir nieko nesinori veikti, tik likti tokioje būse
noje. Tačiau akylumas sustiprėja, klausa paaš
trėja, spalvos paryškėja. Prarandama laiko 
sąvoka. Erdvė praranda realią dimensiją ir 
nuotolio nustatymas gali būti netikslus. Iliuzija 
būna nemaloni, atsiranda nervingumas, baimė, 
panika, noras ką nors žiauraus padaryti. Tai 
taip vadinamieji „bad trip”. Toks „bad trip” 
yra smegenų funkcijos sutrikimas, savo rūšies 
psichozė, kuri gali tęstis dieną, dvi ar ir ilgiau.

Ne kitaip yra su hašišo vartojimu, kurio 
veikimas panašus į marihuanos, tik daug 
stipresnis. Yra teigiama, kad hašišo rūkymas 
buvo aukštai iškilusios Artimųjų Rytų kul
tūros sunykimo priežastimi.

Kaip matome, narkotikai sukelia tik neigia
mų efektų, todėl su jų vartojimo plitimu 
stipriai kovojama. Bent šiek tiek galvoją, 
normalios psichikos bei inteligencijos jaunuo 
liai, žiną jų neigiamas savybes, narkotikų 
vartojimą smerkia.

Žinant, kad prie narkotikų lengviau ir grei
čiau pripranta jaunuoliai su tam tikromis 
charakterio savybėmis ir blogai psichiniai 
išbalansuoti, tektų dar rimčiau kreipti dėmesį 
į vaiko vystymąsi ir jo charakterio formavimą. 
Tik tvirto charakterio jaunuolis, pripažįstąs 
drausmės principus, pajėgs atsispirti neigiamai 
aplinkos įtakai. . .

(Vingis)
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LIEPOS MĖN. 14 D. (SEKMADIENĮ) SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBO 
SALĖJE SYDNEJAUS LIETUVIU TEATRAS “ATŽALA” STATO:

A. KAIRIO 3 - JŲ. VEIKSMU KOMEDIJĄ^

"POPIEČIO DIAGNOZE"

SPEKTAKLIO PRADŽIA 3.30 VAL. P.P.

BILIETUS IŠ ANKSTO GALIMA ĮSIGYTI PAS P. B. STASIONI 
LIETUVIŲ. KLUBE IR SPEKTAKLIO DIENĄ PRIE ĮĖJIMO.

BILIETU KAINA $2.50 IR $2.00 PENSININKAMS IR MOKSLEIVIAMS 
NUOLAIDA.

Klubo taisyklė, neleidžianti klubo salėn įeiti jaunuoliams nesu
kakusiems 18 metu, galioja ir šiam parengimui. Sydnejaus “Ausros” tunto sesės birželio išvežtųjų minėjimo palamdose. Pir

moji iš kaires Laima Barkutė, Vida Viliūnaitė ir kt. Foto Alb. Pužas

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Birželio 29 d. Sydnejaus Lietu

vių Klube buvo renkama “Miss 
Lithuania”. Išrinkta Valė Šatkaus- 
kaitė, 20 metu amžiaus.***

Aną ketvirtadienį Sydnejaus Lie
tuvių Klubo nariai turėjo didelį ma
lonumą. susirinkti klubo metinių pro
ga ir iš klubo neišsemiamų Šaltinių 
pasivaišinti gėrimais ir valgiais. 
Nariai pasididžiuodami savo klubu 
ir vadovybe, kuri taip gražiai tvarko
si, reiškė pasitenkinimą. Klubo pir
mininkas ta proga pasveikino na
rius ir išreiškė padėką Zitai Belku- 
tei, Gražinai Žigaitytei, D. Gečiaus- 
kui ir A. Plūkui, už prisidėjimą prie 
programų : išpildymo.***

Pasitaiko ir tokių retų įvykių, 
aną dieną mačiau kaip Sydnejaus 
Klubo pirmininkas V. Simniškis iš
traukęs Jack potą.$40.00, kiek pagal
vojęs ramiai nuleido pinigus atgal Į 
magaziną. Smalsuoliai, kurie matė šį 
įvyki, nustebę paklausė, ką čia da
rai? Jis ramiai jiems atsakė: “bijau, 
kad jūs nepagalvotumėte, kad aš ži
nau tų mašinų sekretus ir todėl iš
lošiau/'

***
Melboumiškiai tikrai ruošiasi 

“Mūsų Pastogės” spaudos baliui, 
kuris įvyks rugpiūčio 3 d. Visi su
prantame, kad spaudos balius reikia 
palaikyti ir tradiciją išlaikyti, kad 
spaudos baliai būtų tinkamoj aukštu
moj. Todėl spaudos balius paruošti 
nėra lengva, reikia iš anksto ruoštis. 
Kuo daugiau įdėsime darbo, tuo 
didesnę pajusime satisfakciją. 
MelboumiŠkiams linkime sėkmės.

***

Sydnejuje spaudos balius įvyks 
spalio 6 d., bet jau dabar teko gir
dėti organizuojama programa. Progra
moje žada dalyvauti p. Morkūno vyrų 
oktetas iŠ Melboumo. Šis pasižymė
jęs oktetas tikrai suteiks didelį ma
lonumą sydnejiškiams.***

Teko patirti, kad Adelaidėje 
Išvežtųjų Minėjime labai įspūdingai 
pasirodė lietuvių • latvių jungtinis 
choras sudainavęs “Mano protėvių 
žemę," B. Budriūno, kur solo partiją 
dainavo Genė Vasiliauskienė, o lat
vis dirigavo, jo manymu tai “most 
impressive song’ ’. Ši daina bus dai
nuojama per Dainų Šventę Adelaidėje, 
diriguojant pačiam kompozitoriui Br.
Budriūnui. Šiais metais tikimės daug 

amerikonų turėti per Lietuvių Dienas 
Adelaidėje.

***

Vakarų Australijoje, Eucloje, 
,Gintaro Motor Hotelių b-vės savinin
kai p.p. Stepas ir Pajauta Patupia!, 
kaipo buvę adelaidiškiai, įvertindami 
ir paremdami choro “Lituania” di
džiulį darbą,rengiant š.m. Dainų Šven
tę, paaukojo 2 asmenims penkių die
nų pasiviešėjimą savo koteliuose su 
nuskraidinimu jų bendrovės lėktuvu iš 
Adelaidės į Euclą ir atgal. Kaip ži
noma, tų Gintaro (Amber) Motor 
Hotelio ir kito verslo reikalų vedėju 
dabar yra Jurgis Jonavičius.

Praėjusį šeštadienį,birželio 8 d., 
buvo atidaryta Centennial salėje pa
roda, pavadinta “Expo International 
’74”. Parodos atidarymui buvo pa
kviesta A.L.T. Šokių Grupė “Žilvi
nas”. Programoje buvo išpildyti 
keturi šokiai: “Audėjėlė”, “Subatė
lė”, “Blezdingėlė” ir “Malūnas”. 
Šokėjai labai gerai išpildė visus 
Šokius, susilaukdami audringų plo
jimų ir palankių komentarų. Žiūrovų 
buvo labai daug, nes ši programa 
buvo gerai išreklamuota.

***

Birželio 28 d. trys Adelaidės 
poniutės - Br. Lapšienė, Lilija Radze>- 
vičienė ir Jūratė Naujalienė išskrido 
į pasaulį pasidairyti. Ponios Lapšie
nė ir Radzevičienė išskrido vienam 
mėnesiui į Lietuvą, o p. Jūratė Nau
jalienė į Pietų Azijos kraštus • Hong- 
kongą, Singapūrą, Kualalumpą ir 
kt. Na kągi, mes galime tik palinkėti 
joms gero vėjo ir laimingo sugrįžimo.***

Birželio 11 d. Sydnejuje po ilgos 
ligos mirė Jonas Jackūnas, 70 m. 
amžiaus, velionis Šeimos neturėjo ir 
jokio turto nepaliko, palaidotas drau
gų sudėtais pinigais, amžiną atilsį 
jam. ***

Birželio 25 d. “Daily Tele
graph”, Sydney dienraštis, atspau- 
dino ilgą straipsnį “Magpies find 
new champion” ir įdėjo Miko Liu- 
binsko nuotrauką. Tenai jis aprašy
tas kaip labai šaunus Rugby League 
žaidėjas ir nauja kylanti sporto 
žvaigždė. Tarp kitko tenai rašoma: 
As a junior, the boy with Lithuanian 
parents played with Concord and in 
the Parramatta juniors with 
Penrith’s Glenn West. Mikas Liu- 
binskas 19 metų jaunuolis iškilo 
Žaisdamas su lietuviais sportininkais 
“Kovo” klube. Linkime gražios spor
tinės ateities Mikui.***

WASHINGTONAS. — Ame
rikoj kyla susirūpinimas, kad 
japonai, ncišsitekdami savo ma
žoj erdvėj, ieško vietos koloni- 
zuotis ir jau nužiūrėjo apytuš
čius Amerikos plotus, ypač abie
jose Dakotose. Jų atstovai do
misi visom parduodamom že
mėm ir planuoja supirkti jų 
tiek, kiek bus įmanoma.

Nuotraukos 
iš Merkurijaus

PASADENA. — Mariner 10 
raketą praskrido pro Merkuri
jaus planetą ir ii ten atsiuntė 
36 nuotraukas. Kai nuotraukos 
bus išaiškintos ir iššifruotos, a- 
pie tą arčiausiai Saulės esančią 
planetą mokslas sužinos dau
giau, nei buvo iki šiol žinoma.

KAUNAS TURĖJO VANDENTIEKį 
JAU 16 A.

KAUNAS. — Ok. Lietuvos spaudoj 
pasirodė žinių, kad Kaune darant 
visokius kasinėjimus taisant gatves 
užtikti buvusio vandentiekio įrengi
mai. Rekonstruojant ir tvarkant sena
miesčio gatves, rastos senovės van
dentiekio liekanos. Mediniai, nuo 
laiko sutrūniję vamzdžiai, sujungti 
geležinėmis movomis, atkasti ke
liose senamiesčio vietose. Archeolo
gai nustatė, kad šis vandentiekis 
veikė šešioliktam amžiuje. Vandenį 
jis ėmė iš Šaltinių, trykštančiųžalia- 
kalnyje ties Mickevičiaus gatve. Van
duo tekėjo į smulkes, užeigos namus, 
amatininkų cechus ir valstybines 
įstaigas.

Tos Žinios parodo, kokia aukšta 
buvo ano meto miesto ir apskrities 
Lietuvos technika, neatsilikusi nuo 
Vakarų Europos, o nelaiminga 1795 
metų rusų okupacija sustabdė Lietu
vos pažangą 123 metams.***

DU TREČDALIAI RUSŲ YRA 
TIKINTIEJI, 0 KOKS NUOŠIMTIS 

TIKINČIŲJŲ YRA VAKARŲ 
iPASAULYJE?

VIENA. — Austrų katalikų spaudos 
agentūros žiniomis, du trečdaliai 
Sovietų Sąjungos kaimų gyventojų 
ir vienas trečdalis miesto gyventojų 
pasisakė tikį į Dievą ir viešai iš
pažįstu krikščionių tikėjimą. Iš to 
galima padaryti išvadą, rašo austrų 
agentūra, kad apie Šimtas penkiolika 
milijonų Sovietų Sąjungos piliečių 
yra ortodoksų Bažnyčios nariai. Jie 
turi tik keturis tūkstančius bažnyčių. 
Ta pati austrų katalikų žinių agentū
ra, pasiremdama MISSI žurnalo pa
teiktais duomenimis, daro išvadą, kad 
1970 metais Leningrade ir jo apy
linkėse 65% mirusių buvo palaidoti 
krikščioniškai. 1970 m. Leningrade 
ir apylinkėse buvo viešai pakrikštyta 
ir užregistruota 12,940 vaikų. Be to, 
tame pačiame laikotarpyje čia buvo 
užregistruota 825 mokyklinio amžiaus 
vaikų ir keturi šimtai suaugusių 
asmenų krikštai.***

Pagal Kremliaus duotas direkty
vas, okupuotoje Lietuvoje naujai pra
dėta propaganda už paruošimą aukš
tesnio lygio kvalifikuotu darbininkų 
ivairoms ūkio šakoms. Tam tikslui 
veikia jau 33 profesinės technikos 
mokyklos. Jose esą apie 16 tūkstan
čių mokinių. Kaip ilgai jose trunka 
mokslas, nepasakyta (greičiausia, 
trumpalaikiai kursai. Red.,), bet per
nai juos baigė 19,000 mokinių.

Į šias mokyklas gali stoti viduri
nį mokslą baigę ir nebaigę darbinin
kai, aiškiom techniškom kvalifikaci
jom pramonės., ir žemės ūkiui tinkamai 
pasiruošti. Salia to, tuos mokinius 
norima paruošti ir politiniams bei 
komunizmo ideologiniams tikslams, 
kas, atrodo, organizatoriams daugiau 
rūpi rjet už technikines kvalifikaci
jas. Šiuos su jais suristus klausimus 
svarstė neseniai Vilniuje įvykęs pro
fesinio technikinio apmokymo siste
mos darbuotojų aktyvo pasitarimas. 
(Komjaunimo Tiesa, 1974.111.19).

(ELTA) 
***

Z A. Kulikauskienė
o

Z TĖVIŠKĘ ATSISVEIKINANT
■ 
■

Sudiev tau, gimtasis nameli,
Z Aukštieji sodybos klevai,
; Sudiev jums, žalieji miškeliai, 
Z Ir lygūs derlingi laukai.
■I

Sudiev tau, tylus Nemunėli, 
Žaliųjų lankų globoje, 
Sudiev jums, išminti takeliai, 
Kiek daug atminimų gražių.

■i
: Bet vieškeliu skuba vežimai,
= Ir dulkės jau kyla aukštai,
Z Tik ašarom sriūvanČios akys
■ į tolį žiūrėjo ilgai.

Sudiev tau, žemele gimtoji,
Z Iki Šiolei tu mus maitinai,
Z Dabar mes į nežinią skubam, 

Kur nieks mūs nelaukia tenai.
M

Z Per karo griuvėsius, per vargą
; į laisvę išėjom sveiki.
Z Per jūras į kraštą pasaulio
Z Nuo savo tėvynės toli.
M

; Lietuva, žemele gimtoji,
Neužmiršiu Tavęs niekados,

Z Su ilgesiu skausmu aš mirsiu
= Tau laisvės linkėsiu Šventos.
■ M

“ Aukland’as
= N.Z.
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

PROF. Z. IVINSKIO MOKSLINIS 
PALIKIMAS

Lietuviškosios spaudos žiniomis, prof, 
dr. Z. Ivinskio mokslinį palikimą už 10.000 
dol. nupirko mecenatai Kazys Alminas ir 
N. N. (seniau buvo minimas Lietuvių fon
das) ir jį perdavė Lietuvių Mokslo Akade
mijai. Tą pa kimą sudaro:

1. Biblioteka 1820 tomų knygų,
2. Atspaud -i ir foto kopijos archyvinių 

rankraščių, s raipsnių iš knygų bei žurna
lų (536 viena ai),

3. Rankraštynas — paties Ivinskio pa
rašytos studijos ir straipsniai (spausdinti 
ir nespausdinti) bei jo surinkta istorinė 
medžiaga (528 vienetai),

4. Bonnos universitete per kelis semest
rus skaitytų paskaitų tekstai, mašinėle ra
šyti, vokiečių kalba, keli tūkstančiai pus
lapių,

5. Žurnalų komplektai bei atskiri nume
riai (168 pavadinimai),

6. Įvairūs biuleteniai ir brošiūros (156 
vienetai),

7. Archyvinės-dokumentinės medžiagos 
mikrofilmos (apie 5.000),

8. Lietuvos žemėlapiai 20 vienetų,
9. Korespondencija — gauti laiškai ir iš. 

siųstų laiškų kopijos.
Visas šitas turtas iš Bonnos bus parga

bentas į Romą.

NETURI ŽMONŲ
Berkshire (Anglijoj) mokytoja: aiškino 

vaikams, kad moterys gyvena ilgiau negu 
vyrai. Kas žino, kodėl taip yra?

— Jos gyvena ilgiau todėl, kad neturi 
žmonų, — atsakė 11-kos metų berniukas.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY RAM0VENU IR VISUO

MENĖS ŽINIAI
Dariaus ir Girėno minėjimas 

įvyks s.m. liepos 21 d. (sekmadieni) 
Lidcombe,šia tvarka:

1. Si sekmadienį Lidcomb’e 
kataliku bažnyčioje pamaldos 11.30 
vai. Visos organizacijos dalyvauja 
ęrganizuotai, su savo vėliavomis. 
Šią dieną visus ramovėnus prašome 
rikiuotis prie vėliavos, palydėti 
eisenoje vėliava i bažnyčia ir po 
pamaldų • is bažnyčios.

2. Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje apie 1 vai., prasidės minėji
mo oficialioji dalis:

a) Minėjimo atidarymas
b) Šiai dienai paskaita skaitys 

Ats. Karo Aviacijos lakūnas majo
ras Antanas Kutka,

c) Menine dalis: Dainos ir dekla
macijos,

d) Minėjimo uždarymas.
Kviečiame visą Sydnejaus lie

tuviu visuomene, kuo skaitlingiau
siai dalyvauti šiame minėjime.

Šia proga primename ramovenams, 
kad nario mokesti galima apsimokėti 
pas kiekviena valdybos narį i sek
madieniais prie bažnyčios spaudos 
kioske, pas p. A. Vinevičių.

LVS “Ramove” Syd. Sk. V-ba.
***

SYDNEJUS
Š.m. liepos 14 d., sekmadienį, 

2 vai. p.p. Lietuvių Klubo viršutinėj 
patalpoj įvyks jaunųjų tėvų ratelio 
diskusijų popietė, tema "Jaunieji 
tėvai ir lietuvybė”.

Seneliai prašomi pavaduoti jau
nuosius tėvus, pasiliekant su vaikai
čiais namie.

Syd. Apyl. Šviet. K-tas.
***

IŠ “M.P.” Nr. 26 $4177.45
Melb. Spaudos vajaus Komiteto
baliaus pelnas $265.00
"M.P.” spaudos vajaus jumoro ir
satyros vakaro Melboumo
pelnas $70.00:
A. Krasauskas $5.00
P. Viengungis $10.00
K. BartaŠka $5.00,
A. Bajoras $10.00
T. Gailiūnas $5.00
J. Jasulaitis $10.00
S. Šutas (Geelong) $5.00
J. Kvietelaitis $2.00
K. Lynikas $5.00
I. & O. Aleknai $20.00
J. Suopys $10.00
St. Montvydas $10.00
Br. Šidlauskas $10.00
A. ir V. Jablonskiai $20.00

VISO: $4639.45

MELBOURNO LIETU VIRINAMUOSE
M.L. KLUBO NARIO MOKESTIS

Pakartotinai pranešame, kad 
pagal Klubo statutą, visi nariai nario 
mokestį turi sumokėti iki liepos mėn. 
1 dienos, todėl visus prašome tai 
atlikti dar prieš Klubo metinį susi
rinkimą, kad išvengus susirinkimo 
dieną gaišaties. Mokestį priima p. 
I. Alekna ir talkininkas p. K. Prašmu- 
tas. Bet to primename, kad dar yra 
keliolika narių, kurių mokestis nesu
mokėtas Kuž 1973 - 74 ir ankstesnius 
metus. Šie asmenys jau yra nustoję 
Klubo nario pilnų teisių ir jie nega
lės aktyviai dalyvauti Klubo Tarybos 
rinkimuose bei susirinkime.

***

KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS
Susirinkimas, kurio data bus 

paskelbta ateityje, turi rūpėti visiems 
Klubo nariams, nes jame bus svars
toma Klubo metinė ir ateities veikla. 
M.L.K. Taryba, iš anksto praneš
dama, kviečia narius aktyviai ir 
pozityviai jame dalyvauti.

jft jĮc jį;
PARAMA LIETUVIU NAMAMS
M.L. Klubo Taryba skelbdama 

Lietuvių Namų rėmėjų sąrašus, su 
malonumu konstatuoja, kad rėmėjų 
gretos tankėja, tuo duodamas Tary
bai moralinis pritarimas jos veiklai, 
o taip pat graži ir taip reikalinga 
medžiaginė parama jos vykdomų Lie
tuvių Namuose remonto darbų išlai
doms dengti.

Malonu čia priminti, kad orga- 
nizacijės, kaip Socialinės Globos 
ir Katalikių Moterų D-jos, Dainos 
Sambūris, Evangelikų Parapijos Ta
ryba ir šiandien skelbiama Austra
lijos Lietuvių Katalikų Federacija 
yra Lietuvių Namų rėmėjų gretose. 
Jos duoda pavyzdį ir skatina ne tik 
visas kitas organizacijas, bet ir 
visus Melboumo lietuvius, besinau
dojančius L. Namų teikiama pasto
ge, pareiga remti savus bendrus 
namus. Šios pareigos, jei mes patys 
neatliksime, niekas kitas už mus jos 
neatliks.

Pastaruoju metu parama L. 
Namams suteikė: $100.00 Australi
jos Lietuvių Katalikų Federaciją, _ 
$53.05 • per J. Petrašiūnienę - liku
ti., u ~ ~ ■ u--
arbatėlių pajamų, $50.00 - 
Simankevičiai. Po $20.00 
Aglinskas, V. ir
Kazys Kazlauskas ir E. Margana- 
vičius. Po $10.00 - J. Balbata, K. 
ir T. Klupšai ir P. Šalkauskas. Po 
$5.00 - J. Kalmanienė ir $2.00 - J. 
Mulokas.

M.L. Klubo Taryba nuoširdžiai 
dėkoja L. Namų rėmėjams ir laukia, 
kad jų pėdomis paseks ir kiti tau
tiečiai.

tis iš Dainos Sambūrio 1973 m. ruoštu | 
------- J - V. ir D."

Vladas
G. Ališauskai,

M.L. Klubo Taryba jį;
NAUJA KNYGELĖ

Algirdas Gustaitis "Taikos 
Lituanika”, atspaudas iš "Tėviškės 
Aidų”. Autorius patiekia detalių, 
kaip Amerika milijonais dolerių 
šelpia įvairius kraštus, bet nieko 
neskiria Lietuvai, Latvijai, Estijai.

Autorius kelia mintį, kad ir mus 
Amerika piniginiai remtų ne mažiau, 
kaip rėmė ir teberemia komunistinius 
bei demokratiniam pasauliui priešin
gus kraštus.

Mažo formato knygelė, 35 psl.. 
Kaina nepažymėta.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Terrace, Baakstewn, TEL: 708 -1414.

LIEPOS MĖN.

E T S” (Latvian youth octet, appearing for

imo oktetas, pirmą kartą

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

A ĮSIMINKITE

SEKMADIENI, 14 D.
MARY JEAN BOYD (International Singer) 
Tarptautine Dainininke.

SEKMADIENĮ, 21 D.
DAVID VALLON (Well known singer) 
Gerai žinomas vokalistas.

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS "IN SET” kvarteto muzika.

KAS TIK GALI PAJUDĖTI 
Į STUDENTU BALIU LĖKITE

ŠEŠTADIENI, 13 D.
"T H E L A I K M
the first time) 
Latvių jaun 
klube.
SEKMADIENĮ, LIEPOS 14 D. 3.30 VAL. P.P.
SYDNEJAUS LIETUVIU. TEATRAS “ATŽALA” PIRMA KARTĄ 
KLUBE. STATO "POPIEČIO DIAGNOZE/’ ANATOLIJAUS KAIRIO
3 - JU VEIKSMU KOMEDIJĄ. BILIETAI PAS KLUBO VEDĖJĄ.

Dėmesio nariams!
Dabar jau laikas susimokėti nario mokestį! Kiekvienu metu pas 

klubo vedėja arba valdybos narius.

Melbourne puikiuos namuos 
. Kur jums muzika pagros, 

Kur studentai Šoks dainuos. 
Ir programą Jums paruoš, 
O socialinė globa 
Neapvils kaip visada 
Jus pavaišins, pamylės 
Iš eilės ir be eilės.

Liepos 19 d. penktadienį vakare 7. 3 0 iki 1.30 
Bilietų kaina $5.00 visiems

Bilietus platina: A. KARAZIJA TEL. 3382172
J. SAKALAUSKAS TEL. 3379062
J. SADAUSKAS TEL. 8575643

Š.m. birželio 30 d., sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų pamaldų Sydnejuj, 
Lidcombe bažnyčioj, ‘ ‘ Dainos” cho
ristai su savo artimaisiais rinkosi 
čia pat į salę. Stalai jau buvo apkrau
ti dalyvių moterų paruoštais užkan
džiais ir vyrų parūpintais silpnais ir 
stipresniais gėrimais. Tai buvo 
iškilmingas paminėjimas Petrinių 
- Povilinių ir kitų birželio mėn. buvu
sių vardinių. Ypatingai buvo pagerbti 
mūsų kapelionai kun. Petras Butkus 
ir kun. Povilas Martuzas. Jiems ir 
parapijos Monsignorui Kelly įteiktos 
dovanėlės. Pasakyta gausiai svei
kinimų ir linkėjimų.

A. Kramilius
* * *

— Žmogaus sugebėjimai būti 
teisingu daro demokratiją gali
ma, bet žmogaus linkimas j ne
teisingumą daro demokratiją
būtina. — K. Neibuhr

MUSU

■

SPAUDOS BALIU

Musų, Pastogė Nr. 27 1974.7.8 psl. 8

A.L.B. Melboumo Apylinkės Valdyba maloniai kviečia visus atsi 
lankyti į "MUSU PASTOGĖS”

kuris įvyks Melbourne, 1974 m. rugpiūčio mėn. 3 d. 7 vai. vakif 
Lietuvių Namuose. Gros puiki kapela, bus galima užsisakyti gerą 
vakarienę-. Gėrimus prašome atsinešti.

ĮĖJIMO KAINA $3.00.
Bilietus galima užsisakyti iš anksto pas p. A. POCHĮ, TEL. 385969 
ir pas p. A. BALTRUKONIENĘ, TEL. 866304.

Prireikė sunaikinti 
viščiukus

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY 

"OUR HAVEN”
Australijos Lietuviu Bendruomenes 

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

WAITiHENGTONAS. — Atitin
kama valdžios agentūra susekė 
ir pasirūpino, kad Mississippi 
valstijoj būtų sunaikinta 22 mi
lijonai viščiukų, kai paaiškėjo, 
kad jie galėjo būti pavojingi 
sveikatai, perdaug juose buvo 
nuodingų “dieldrin”, galinčių il
gainiui būti vėžio ligos priežas
timi. Ūkininkai sako, kad buvo 
sunaikinta gal ir perdaug, jų ži
niomis, tik 8 mil. viščiukų tuo 
buvo užnuodyti.> Nė vienas tų 
viščiukų nebuvo parduotas.

| Leidėjo 
| Adresas:

I 
I

I

— Box 130 P.O. Rundle St., 
Adelaide

ir "M.P.” Administracijos
- BOX 4558 G.P.O. SYDNEY 

N.S.W. 2001
Redaktorius: — A. Mauragis
Redakcijos adresas: -82 Victor Ave., 

Picnic Point, N.S.W. 2213.
Redakcijos Telefonas: 77 — 6707

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Administracijos Telefonas: 649 - 9062 
$10.00 

$5.00 
$12.00 
25ė

M.P.” prenumerata metams 
pusei metų 
Užsienyje metams 
Atskiro Nr. Kaina

Už skelbimu turinį neatsakoma.
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