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MIŠRIOS ŠEIMOS
AR NE PER GREITAI NURAŠOME

O. Ošini enė
Š.m. birželio 10 d. “Mūsų Pasto

gėj’* Nr. 23 buvo atspausdinta iŠ 
“Tėviškės Žiburių” straipsnis “Ve
dybiniai Kvietimai”.

Dejuojame ir verkšlename dėl 
mišrių šeimų. Seniai jau laikas, pla
čiau atverti akis ir pažiūrėti į lietu
viškas sukurtas šeimas. Kiek iš tų

J.A.V. PRARADUSIOS LAIVYNO 
PIRMUMĄ

Gausioje auditorijoje, kurioje 
dalyvavo nemaža J.A.V. laivyno aukš
tų karininkų ir viceprezidentas Ford, 
pasitraukiantis iš pareigų J.A.V. 
laivyno operacijų Šefas admirolas 
Elmo Zumwalt, perduodamas parei
gas adm. Holloway, pareiškė, kad 
J.A.V. esančios praradę laivyno supre^ 
maciją. Admirolas toliau pareiškė, 
kad per pastaruosius 10 metų jis 
matąs, kaip laivynas buvo sumažin
tas pusiau, o likusieji laivai ir perso
nalas buvo verčiami atlikti . ilgą ir 
besitęsiantį paskirstymą tuo metu, 
kai jų skaičius traukėsi, o reikala- 
lavimai buvo didinami. Tuo tarpu per 
tuos pat 10 metų Rusija, kuriai nėra 
pagrindinio reikalo kontroliuoti ir 
naudotis jūromis, išvystė pajėgumų., 
kuris beveik kiekvienu atveju gręsia 
Amerikos pajėgumui. Amerikos lai
vynas gi pasiekė tokį tašką, kad jis 
nepajėgtų garantuoti J.A.V. ir jų 
sąjungininkams laisvo gyvybinių linijų 
vandenynuose apsaugojimo.

***

SMULKMENOS IŠ MASKVOS
Didiesiems Maskvoje ' beposė- 

džiaujant, Mrs. Nixon ir Brežnevie- 
nė lankė kai kurias žymesnes vie
tas. Mrs. Nixon buvo numačiusi ap
lankyti centrinę valstiečių gaminių 
rinką, bet nuo šio vizito turėjo atsi
sakyti, nes jos šeimininkai rusai, ma
tyti, buvo susinervinę, kad ji mėg
davo per daug maišytis tarp eilinių 
rusų . . . ***

Žiniomis iš Maksvos, disidentas 
Zacharovas, kuris jau kelios dienos 
yra paskelbęs bado streiką, pradėjo 
silpti: jo kraujo spaudimas krenta ir 
pulsas darosi silpnesnis.***

Sovietų atitinkamos įstaigos 
uždraudė Amerikos korespondentams 
esantiems su prez. Nixonu Maskvoje, 
pranešinėti apie Zacharovo bado 
streiką į Ameriką ir dėl vyriausybės 
neatsakymų į peticijas, kuriose pra
šoma idaugiau laisvės. Koresponden
tai, negavę tiesioginio ryšio, bandė 
pranešimus siųsti per centrinę radijo 
studiją, bet ir čia jų mėginimai buvo 
nutraukti. Taip pat neleista perduoti 
žinią, ir apie patį uždraudimą.

***

GAUSU LIETAUS
Metereologijos biuro pranešimu, 

lietaus krituliai Sydnejuje per pir
muosius 6 šių metų mėnesius buvo 
patys didžiausi iŠ llpastarųjų metų.

Per pirmąjį Šių metų pusmetį 
iškrito 1.174 mm (46.23 colio) ir tik 
1963 m. kiek daugiau - 1291 mm. Vi
dutinis kritulių kiekis per šį laiko
tarpį turėtų būti 721 mm (28.23 col.), 
o metų vidurkis » 1.211 mm. f 

sukurtų lietuviškų šeimų namuose 
kalba lietuviškai? Kiek iš tų lietu
viškų šeimų vaikai kalba lietuviš
kai ir lanko lietuviškas mokyklas? 
Kiek iŠ jų prisideda prie lietuviško 
visuomeninio darbo? Dažnai ima 
juokas, skaitant laikrašty sveikini
mus, naujai lietuviškai šeimai, ži
nant, kad vienas iš jų nors ir lietu
vių tėvų, bet nei žodžio nemoka 
lietuviškai, neranda reikalo savąją 
kalbą išmokti. Jų nematome lietu
viškoje bendruomenėje. Dargi yra 
tokių, kurie gimę Lietuvoje, ir ten 
buvo pradėję eiti mokslą, tėvai yra 
pasižymėję lietuviai patrijotai, o jų 
vaikai šalinasi nuo lietuvių.

Ar nevertėtų daugiau apverkti 
tokias “lietuviškas šeimas” ir jo
mis labiau susirūpinti? Kodėl nieko 
nedaroma?

Tame straipsnyje radau tik vie
ną protingą patarimą:“. . . . surasti 
badų, ir sukurti sąlygas lietuviškarm 
jaunimui susitikti stovyklose, išky
lose ir panašiuose subuvimuose”. 
Tai tikrai praktiškas patarimas. 
Reikia tik sumaniai ir patraukliai 
suorganizuoti, kad jaunimas daugiau 
pažintų vienas kita.

Mišrios Šeimos kai kam labai 
bado akis ir dėl jų yra nuolat rašo
ma, dejuojama ir verkšlenama bet 
nieko nedaroma kad jas pritrauktų. 
Tuo tarpu ir mišriose > šeimose būna, 
kad vaikai kalba lietuviškai, lanko 
lietuviškt s- mokyklas ir jaučiasi esą 
lietuviai. dar yra ir tokių mišrių 
šeimų, kur vienas nors ir nelietuvis, 
bet kalba lietuviškai. Jų namuose 
yra išlaikomi lietuviški papročiai. 
Jie nevengia lietuviškos visuomenės 
ir net pagal galimybes prisideda 
kiek gali prie lietuviškos veiklos. 
Taigi nereikėtų taip labai jų šmeišti.

Per didelį ir ;ikyrų verkšlenimą: 
ir dejavimą , mes galime ne viena 
šeimą atstumti. Ir Lietuvoje buvo 
mišrių Šeimų, bet jos pasirodė pavyz- 
dingosi .Ne vienas kitatautis Šiandien 
išeivijoje skaito save lietuviu ir 
dirba lietuvių bendruomenėje.

Ar žinoma, kad savanoris kapi
tonas E. Noreika, pasižymėjęs kovo
se dėl Lietuvos laisvės su bolševi
kais, bermontininkais ir lenkais, 
žuvęs kovoje 1923 m. užimant Klai
pėdą, buvo mišrios šeimos sūnus. 
Pažinojau jo senutę, ji nemokėjo 
lietuviškai, bet visi vaikai kalbėjo 
lietuviškai ir skaitė save lietuviais. 
Tai tik vienas pavyzdys, o kiek to
kių buvo ir yra.

Dar viena klaida pasitaiko mū
suose — kaip spaudoje taip ir visuo
menėje daromi priekaištai nekatali- 
kams. Atseit, nekatalikas, tai jau ir 
ne lietuvis. O kiek nekatalikų buvo 
ir yra, daug geresnių lietuvių patri- 
jotų ir veikėjų už daugelį lietuvių 
katalikų? Dėka panašių priekaištų, 
esame -jau netekę bendruomenėje ge> 
rų veikėjų bei dąrbuotojų.

Ar mažai buvo Lietuvoje’ neka
talikų savanorių, partizanų, kurie 
guldė savo galvas už Lietuvą.

Katalikybė yra paplitusi po visą 
pasaulį. Kaipgi galime priskirti kata
likybę tik lietuviams ir skaityti, kas 
ne katalikas, tas ne lietuvis. Įsigi
linus į Šį klausimą ar neatrodytų 
tokie priekaištai absurdiški? (Šiuo 
metu tokių priekaištų niekas iš rimtų 
katalikų nedaro. Red.)

Susipraskime pagaliau, išeivi
joje mūsų tiek ne daug, kodėl turime 
skaldytis.

Nubyrėjimas gyvenant svetur 
yra neišvengiamas, tačiau ar ne per 
greitai ir lengvai nurašome į nuosto
lius ir tuos, kurie dar tebėra arba 
galėtų būti mūsų tarpe.***

40 metų sukaktį minint prie Dariaus-Girėno paminklo Maro^ette Parke 
Chicagoje vainikus padėio Dariaus-Girėno Postas ir ramovenai su biru 
tininkėmis. Nuotrauka M. Nagio

Išklaasytina ir antroji pusė
Australijos Darbo partijos 

(ALP) Viktorijos Padalinio valdybos 
narys Mr. W. Hartley, kuris su pro
fesinių sąjungų ir Darbo partijos na
rių grupe 6 savaites lankė keletą 
arabų kraštų ir palestiniečių pabėgė
lių stovyklas, pareiškė, kad vizitu 
metu jis kalbėjęsis su Aigipto, Le- 
banono, Sirijos ir Irako informacijų 
ministeriais apie Įsteigimą Austra
lijoje informacijosc įstaigos, kurios 
uždavinys butų — propaguoti arabų 
bylą šiame krašte. Mr. W. Hartley 
toliau pareiškė, kad australai esą 
netiksliai informuoti apie arabų kon
fliktą su Izraeliu. Palestinos išlais
vinimo organizacija australų delega
cijos kvietimą informacinį centrą 
Australijoje įsteigti priėmė ir tos 
organizacijos vadas Yassir Arafat 
priėmė pakvietimą pasiųsti tuo
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PELĖS DEMONSTRUOJA
Sovietų ambasados patarėjas 

Londone skundėsi Anglijos užsie
nių reikalų ministerijai dėl vykdomų 
chuliganizmų prieš Londone gastro
liuojantį Leningrado Kirovo baletą. 
Esą jei tie veiksmai nebus sustab
dyti, baletas bus priverstas nutraukti 
gastroles, kurios dar turėtų tęstis 
tris savaites. Šio nusiskundimo .prie
žastis: baleto veiksmo metu salėje 
buvo paleistos pelės, o į sceną nu
mesta vinių.

Vienas Kirovo baleto šokėjas 
gastrolių metu Kanadoje pasislėpė ir 
paprašė Kanados vyriausybę politi
nės prieglaudos.

Vienas rusų pianistas kreipėsi 
į Belgijos vyriausybę prašydamas 
pabėgėlio statuso. Belgijos adminis
tracijos sluoksniuose pareiškiama, 
kad pianisto pasitraukime nėra poli
tinių motyvų - jis tenorįs siekti 
tarptautinio muziko karjeros iš Bel
gijos be suvaržymų, ko So v. Sąjungoj 
jis neturėjo.

*** 

reikalu ateinančių metų vasario men. 
į Australiją arabų delegaciją. Arabų 
studentų grupė pakviesta dalyvauti 
kitą mėnesi Melbourne įvyksiančioj 
Azijos studentų konferencijoj.

Mr. W. Hartley pranešimas su
kėlė audrą Australijos žydų bendruo- 
mėnės tarpe. Jų nuomone, siūlymas 
įsteigti arabų informacijos biurą 
Australijoje - tai atviras kvietimas 
terorui. Žydų atstovų tarybos pir
mininkas M.J. Leibler" pareiškė: Mes 
netikime, kad tiems, kurie yra atsa
kingi už Mūncheno ir Ma’alat būtų 
suteikta galimybė skleisti savo neapy
kantą ir terorą šiame krašte. Mr. Lei- 
bler pareiškė esąs tikras, kad aus
tralai prisidės prie žydų bendruome
nės priešinimo pastangoms importuo
ti arabų terorą, užmaskuotą arabų 
informacijos biuro skraiste. Mr. L. 
Klein, Australijos žydų vykdomosios 
tarybos pirmininkas pareiškė: Pa
lestinos išlaisvinimo organizacija 
naudos Australiją, kaip bazę savo 
teroristinei veiklai. Tai pakvietimas 
terorui, kokio šiame krašte niekad nė
ra buvę._ į Palestinos org. veiklą 
galėtų būti įjungta lėktuvų užgrobi
mai, nekaltų žmonių žudymai. Par
lamento ats. Mr. B. Cohen kaltino 
Mr. W. Hartley “begėdišku gynimu 
Palestinos i gi. organizacijos propa
gandos linijos. Australai neprivalą 
painioti darbiečių pastangų rasti 
sprendimą tragiškam Vid. Rytų kon
fliktui, kaip rėmimą fanatiškos lini
jos, siūlomos Mr. W. Hartley ir eks
centrinės grupės jo sekėjų. Mr. Co
hen nuomone, Mr. W. Hartley esąs 
atviras palestiniečių grupės gynė
jas. Palestinos išlaisv. organizacija 
turi tik vieną, galutinį sprendimą 
Izraelio problemai — galutinai jį 
išbraukti. Darbiečių atstovas, MLA 
Mr. S. Einfeld irgi puolė Mr. Hartley. 
Jo nuomone, Hartley neatstovauja 
ALP ir neturi įgaliojimo veikti jos 
vardu. (Nukelta jį 2-tą pslj
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PESIMIZMAS YRA UŽKREČIAMA 
LIGA

Pesimizmu gali susirgti ne tik , 
paskiri individai, bet ir visuomenė, ! 
bendruomenė ir net ištisa civiliza- i 
cija. Istorija Žino tokių faktų, kaip 
romantizmo Weltischmerz, kada visa 
epocha susirgo pesimistine nuotaika, 
žmonės' ėmė,'žudytis be jokios prie* 
Žasties vien tik todėl, kad jiems 
atrodė neverta gyventi. Pesimizmas 
eina kaip tamsus šešėlis per visą 
žmonijos iflKbriją. Senovės kultūroje, 
graikuose # ji skelbė Heraklitas, 
Empedoklis, Euripidas, viduramžiais 
kai kurios krikščioniškos sektos, 
naujaisiais amžiais A. Schopenhauer 
ris, F. Nietzche, O. Spengleris. ir 
dabarty pesimistinis egzistencializ* 
mas, kurio ryškiausi atstovai yra 
A. Camus ir J.P. Sartre. Tai žmoni* 
jos kultūros žuvimo pranašai.

Pesimizmu gali apsirgti kaip 
sakiau ir atskiros tautos ir bendruo* 
menės ir tada jau vilties joms išsi
gelbėti nebėra. Pesimistinė nuotaika 
išdžiovina visus idealus, išsekus 
energijai, ateina mirtis. Kaip yra su 
mūsų tauta? Mūsų tauta vilties gy* 
venti neprarado, energija kovoti už 
savo teises ir būvį nesumažėjo. Tau
ta pasiryžusi tęsti kovą iki pergalės 
ir tas yra didžiausia garantija kovą 
laimėti.

Blogiau yra su mūsų išeivija, ; 
čia turime nemažai kranklių, kurie į 
kiekviena proga mums primena, kad 
nieko nebus. Atseit, mūsų kova, mūsų 
pastangos išlikti lietuviais nueis 
veltui.

Jau auginame trečiąją kartą 
lietuvišką, jau trisdešimt metų skel* j 
biama urbi et orbi (miestui ir pa* i 
šauliui) apie tautai daromą skriaudą. [ 
Kova, kurią vedame,nėra mūsų vienų, i 
o visuotina. Ją vedame dėl tautų i 
laisvės, dėl žmogaus teisių įgyven- ; 
dinimo, del aukščiausio humanizmo. . 
Tai nėra tik tuščias ir be prasmės ; 
dalykas, o didžiai reikšmingas visos į 
žmonijos kultūrai. Kai tuo tarpu tie I 
pesimistai, patogiai Įsitaisę, visą : 
energiją pašvenčia savo egoizmui pa
tenkinti. Jie pluša ir gyvena tik sau. i 
Susitraukę savam egoistiniam kiaute, 
patys nepajunta,kaip iš žmonių tampa 
tik žmogeliukai, susirūpinę vien tik , 
savo turteliu.

Mūsų aktyvesnioji bendruomenės i 
dalis daug energijos, daug laiko, 
daug pinigo paaukoja bendram labui, j 
Kokia kita tauta išeivijoje sugebėjo I 
išleisti tokį veikalą kaip Lietuvių ! 
enciklopedija 36 tomus; anglų kalba 
enciklopedija Lituanica, 3 tomus, • 
(kiti 3 tomai turi dar išeiti); kokia į 
kita tauta turi sukūrusi tokį fondą, j 
kaip mūsų Lietuvių Fondas su vienu i 
milijonu dolerių? O kiek leidžiame ■ 
laikraščių, knygų? Turime savo cho* ■ 
rus, teatrus ir net operą Chicagoje. i 
Šį darbą galime padaryti tik todėl, ; 
kad tikime Į savo tautos ateitį. To i 
viso nebūtų, jei būtume pesimistai. <

Didžiuojamės savo tauta, kuri Į 
sugeba vesti rezistenciją, didžiuo- ; 
jamės ir savo išeivija, kuri ir po 30 i 
metų neištirpo ir neišnyko, o atkak- i 
liai dirba savo tautinį kultūrinį 
darbą.Deja,yra ir ko liūdėti, nes turi
me nemaža savo žmonių, kurie prie ; 
Šio didelio ir kilnaus darbo nepri- i 
sideda, stovi nuošaliai ir stebi. Jie 
mato kad namas dega, bet jie rankas 
sukišę į kišenes dyki stovi. Šiuo me
tu mes Australijoje esame pasiryžę 
Įsigyti geresnes spaudai priemones, 
tai didelis ir reikšmingas darbas, o i 
kaip mažai palyginus su bendruo
menės narių skaičiumi prie to prisi- > 
deda. .Paprašyti, paaukoti keletos : 
dolerių skuba pareikšti savo pesimis- ! 
tinę nuotaiką,negi gali pasakyti,kad i 
pinigų neturi.

Nepasiduokime pesimizmui, nes ; 
jis yra mūsų priešas numeris pir* i 
mas. am

Keturios gražios lietuvaitės dalyvavusios Sydnejaus Liet. Klubo suorgani
zuotame “Miss Lithuania“ rinkimo konkurse. Iš kairės Dalia Adomėnaitė, 
Zita Belkutė, Alma Kavaliauskaitė ir Valė Šatkauskaitė.

IŠKLAUSYTINA IR ANTROJI PUSĖ

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Esą įvedimas tokios rūšies 

teroristinės veiklos į Australiją 
gali būti tik kenksmingas visuomenei. 
Australijai to nereikia ir ji negali 
toleruoti, kad joje būtų Įsteigta ra
sizmo ir fanatizmo centras. Mr. L. 
Klein, Australijos žydų vykdomosios 
tarybos pirm, pareiškė pasiuntęs 
užs. reikalų ministeriui raštą, išreikš
damas susirūpinimą dėl pranešimų 
apie informacijos biuro Įsteigimą.

Gindamas savo veiskmus Mr. 
W. Hartley pareiškė, kad Palestinos 
išlaisvinimo organizacija nesanti 
teroristinė organizacija. Numatytoji 
ištaiga būsiant įsteigta kaip Arabų 
lygos valstybių‘‘informacijos įstai
ga. Tos įstaigos įsteigimo priežastis 
— leisti arabams patiekti savo pusę, 
pabrėžiant šiurkštų neteisingumą pa
lestiniečiams, kuris buvo padarytas 
įsteigiant Izraelio valstybę. Mr. W. 
Hartley mano, kad Fed. vyriausybė, 
visada pabrėžusi nešališkumą Art. 
Rytų padėty, būtų priešinga tokio 
biuro įsteigimui.

ALP Fed. pirmininkas Mr. 
Hawke pareiškė esąs priešingas to
kio biuro įsteigimui. Nesenai lanky
damasis Izraelyje jis pareiškė, kad 
Ausčralijos neutrali politika Izraelio 
ir arabų atžvilgiu esanti nemorali ir 
priešinga tradicinei Australijos poli
tikai. Kalbėdamas per Izraelio radi
ją Mr. Hawke pareiškė: Aš nesu
prantu, ką reiškia kalbėti apie vie
nodą (neutralų) traktavimu kai mažo 
krašto teritorija buvo 4 kartus ata
kuota. Australijos politika visada 
buvo palanki Izraelio atžvilgiu nuo 
nepriklausomybės paskelbimo, ku
riame Australija vaidino žymų vaid
menį. As laikau pasibjaurėtina ir 
negaliu suprasti moralės, kuri skel
bia tautos iškeitimą dėl pigaus ir 
pareinamojo pobūdžio naftos sunku
mų. Dar kiek anksčiau, grįžęs iš 
Izraelio Mr. Hawke įsikarsčiaves 
pareiškė, kad nors atominės bomša 
esanti biaurus ginklas, bet jis ją 
mestų ant arabų užpuolikų.

Mr. Hawke niekada nepasisakė, 
ar jis kada nors buvo aplankęs kokį 
nors arabų kraštą, palestiniečių 
pabėgėlių stovyklas ir išklausęs jų 
pasisakymų. Australijos arabų bend
ruomenės viešu laišku kviečiamas į 
viesas diskusijas, Mr. Hawke negir
dėti, kad būtų atsiliepęs.

Mr. Whitfam šiuo reikalu nepa
reiškė savo nunmonės. Esą vyriausy
bė turinti palaukti, kol bus atitinka
mas pasiūlymas. Iki šiol tokio dar 
nebuyp.

Žiniomis iŠ Cairo, Palestinos 
išlaisvinimo organizacijos atstovas 
pareiškęs, kad Australija jau sutiku
si tokį biurą leisti steigti ir tai 
esąs pozityvus žingsnis, rodąs tei
singą Palestinos problemos supra
timą.

Arabų viršūnių pasitarimuose 
praėjusių metų lapkričio mėn. Pa
lestinos išlaisvinimo organizacija 
buvo pripažinta kaip vienintelė pa
lestiniečių tautos atstovautoja, o 
jos vadui Yassir Arafat suteiktas 
valstybės galvos statusas.

Si nauja kai kurių ALP narių 
laikysena yra charakteringa tuo, kad 
ji pasireiškė tik po 6 savaites truku
sio arabų kraštų lankymo, taigi, pa
dėtį pažinus vietoje, iš pirmų šal
tinių. Iki šiol palestiniečių ir apskri
tai Art. Rytų problema tebuvo pažįs
tama 'r* tarpinių, arabams nepalankių 
šaltiniu8, net šališku.

POLITIKOS IR KULTŪROS 
BALANSAS

Draugo kult, priedo redaktorius 
II 2 n-ry pasigenda išeivijos Rietu
vių gyvenime politinės ir kultūrinės 
veiklos balanso. Žiūrėkit, girdi, kiek 
mes turim veiksnių, “kurie galvą 
guldo už politinius reikalus“: Vlikas, 
Altą, Lietuvos Laisvės Komitetas, 
Rezoliucijų Komitetas, “o kur dar 
įvairių partijų centrinės valdybos, 
jų Žurnalai ir kt”. Pridėkim ir nuo 
savęs: Batunas ir kitokios įvairiau
sios mišrios santalkos. Lietuvos 
diplomatinė tarnyba. O kas kultūros 
baruose? Liet. Bendruomenė, pasak 
redaktoriaus,, “pastaruoju metu taipgi 
labai su politikė jusi”. Nors kultūri
ninkų dar netrūksta, bet “trūksta tik 
kultūrine veikla besirūpinančių ins
titucijų, trūksta veiklių kultūrinės 
srities planuotojų, tiek realistų, tiek 
vizionieritį', Ligi šiol nieko negir
dėti nei apie penktąją dainų šventę, 
nei apie M.K. Čiurlionio gimimo 
Šimtmetinę sukaktį, nei apie kitus 
renginius. Rūpestis iš tikrųjų su 
pagrindu: “Bet kai politikos tiek 
daug, o centrinės kultūrinės veiklos 
institucijos nė vienos, kai nėra kas 
planuoja kultūrines apraiškas visos 
išeivijos pločiu, kai nėra jokio ba
lanso tarp dėmesio politikai ir tarp 
dėmesio kultūrinei veiklai,, darosi 
nejauku.. Ir atrodo, kad mes amžių 
amžiais vis tuo pačiu sergame”.

Išeitis, atrodo, geriausia būtų 
tokia: kai nevyksta sudaryti centri
nių specialių kultūrinių institucijų 
(visos pastangos atsimuša kaip Žir
niai į sieną, nes patarėjų daug, o 
darbininkų neatsiranda,) reikia darbo 
imtis pačiom LB valdybom. Jos turi 
užpildyti atsirandančias tuštumas.***

ĮSIGEIDĖ SVETIMŲJŲ TVARKOS
Patarlė taikliai pastebi, kad gy

venime esama visokių žmonių, bet 
taip pat visokių ir reikia. Taigi turė
jom norinčių, kad mus tvarkytų len
kai. Paskui — kad tvarkytų rusai. Kad 
tvarkytų rusų bolševikai ir vokiečių 
naciai. Dabar jau atsirado norinčių, 
kad tvarkytų ir amerikiečiai: turėjom 
amerikiečių teisme Balfo bylą, dabar 
kai kas į amerikiečių teismą eina ir 
dėl JAV LB rinkimų. Apie tai skai
tėme Naujienose, dabar jau ir Laisvo
ji Lietuva vedamuoju prabilo: “Be 
to, ruošiamasi anuos rinkimus skųsti 
dar ir JAV valstybiniam teismui“ 
(III.21 nr.) Esą "būta daug nesąžinin
gumų, sukčiavimų, klastojimų, dėl to 
tie rinkimai negali būti laikomi ga- 
liojantieji“. Apibendrinta, suvisuo
tinta, kaip “kirviu nukirsta”. įžei
džiamos LB apygardos ir apylinkės, 
kurios rūpinosi rinkimus tvarkingai 
pravesti ir tai atliko. Ignoruojamas 
LB Garbės Teismas - mat, jo spren
dimas ne toks, kokio nori skundėjai. 
Šaipomasi iš Vliko Tarybos, kam ji 
"kviečia LB veikėjus ir visus lietu
vius gerbti LB organizacijos demo
kratinę sąrangą ir principus” ir siū
lo “savitarpio nesusipratimų spren- 
dimui jokiu atveju nesiekti svetimųjų 
talkos, o aiškintis savybėje”. Taip 
kad ir “viskas žūtų”, tebūnie paten- 
kinta kai kieno ambicija! Deja, to
kia neapykanta netoli tenuvažiuosim, 
jei jos neatsvers pozityviosios jė
gos ir jų pastangos. O ar kitaip yra 
yra pas mus Australijoje?***
Kada aviganiai riejasi, vilkas valdo 
bandą.

Albanų priežodis

Jau galutinai nustatyti LIETU
VIŲ DIENŲ kultūriniai^ parengimai. 
Posėdyje įvykusiame š.m. birželio 
mėn. 21 d. šių parengimų vadovai 
padarė pranešimus apie jau atliktus 
darbus. Parengimai numatomi: _ 
Gruodžio 26 d. LITERATŪROS 

VAKARAS,
Gruodžio 27 d. TEATRO SPEKTAKLIS 
Gruodžio 28 d. TAUTINIŲ. ŠOKIŲ 
VAKARAS,
Gruodžio 29 d. JAUNIMO KONCER- 
TAS
Gruodžio 30 d. DAINŲ ŠVENTE.

Dailės parodai gauta Lidums 
meno galerija, tai viena iŠ žymiau
sių galerijų Adelaidėje. Dailės paro
dos suruošimu rūpinasi A.L.B. 
Krašto Valdybos narė jaunimo reika
lams p. L. Pocienė.

Kaip jau anksčiau buvo minėta, 
be SPORTO ŠVENTĖS, Adelaidėje 
LIETUVIŲ DIENŲ metu vyks įvai
rūs suvažiavimai. Organizacijos no
rinčios paskelbti savo suvažiavi
mus, posėdžius, konferencijas - ir 
kt., specialiai LIETUVIŲ DIENOMS 
leidžiamoje brošiūroje, prašomos iki 
š.m. liepos mėn. pabaigos prisiųsti 
skelbimų tekstus.

Kadangi numatoma sulaukti daug 
svečių,, net iš užjūrių, yra sudarytas 
specialus svečiams apgyvendinti 
komitetas. Komitetui vadovauja p. P. 
Launikaitis. Bus stengiamasi vi
siems atvykusioms į_ LIETUVIŲ 
DIENAS parūpinti pastogę pas Ade
laidės lietuvius.

vb
***

PRO UTOPINIUS AKINIUS
Praėjusią "savaitę grįžo iŠ Sov. 

Sąjungos 7 profesinių ir moterų orga
nizacijų atstovės, kurios 4 savaites 
praleido studijuodamos moterų būklę 
Sov. Sąjungoje ir Rytų Vokietijoje. 
Surinktoji kelionės metu medžiaga 
bus panaudota kitus metus vadina
mais tarptautiniais moters metais. 
Viena tos studijinės kelionės atstovė 
grįžusi į Australiją, tarp kita ko pa
pasakojo: Australijos moterims teks 
dar ilgas kelias eiti, iki jos pasieks 
tokią pat lygybę su vyrais, kokią 
turi rusų moters. Rusijoje, kur dau
guma moterų dirba, jų yra pripažin
tas dvigubas vaidmuo ir sąlygos taip 
sudarytos, kad tas jas įgalina kaip 
paprasčiau su ta padėtim susitvarky
ti. Vaikų darželiai ir vaikų priežiū
ros įrengimai yra puikūs’: jie yra 
atidaryti nuo 7 vai. ryto iki 7 vakaro, 
o kai kurie vaikų priėmimo centrai 
atidari visas 24 valandas. Jei mote
riai tenka dirbti prailgintą pamainos 
darbą, tai yra vaikų priežiūros prie
monės 5 dienoms. Viskas, kas tiktai 
gali būti įrengta, kad įgalinti moteris 
atlikti savo darbą yra padaryta.

Motinos turi 14 savaičių pilnai 
apmokamu motinystės atostogų, bet 
jei jos pageidauja, gali nedirbt 12 
mėnesių, gaudomos % atlyginimo. Jos 
gauna specialų laiką apsipirkimams, 
o didelėse įmonėse yra krautuves, 
kur jos gali pirktis paruoštą maistą 
- kad jos turėtų laisvalaikio namie. 
Dirbtuvėse yra įrengti surinkimo ir 
išdavimo punktai skalbiniams, kad 
joms nereikėtų atlikti daug darbų 
namie. Taigi viskas atlikta, kad mo
teris namie turėtų tiek laisvalaikio, 
kiek tik įmanoma.

Daug dėmesio skiriama motinys
tei. Yra suprantama, kad moteris turi 
dar specialinių uždavinių kaip mo
tina. Kadangi moters yra daugumoje 
atsakingos dėl savo vaikų gerovės, 
tai daromos spec, pastangos, kad tos 
problemos, kurių neturi vyrai, būtų 
tinkamai išspręstos.

Susižavėjusi Sov. Sąjunga ekskur* 
santė užmiršo paminėti, kuriuos kai- 
chozus ji aplankė ir visą tai pastebė
jo .. .

***
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ŽYMAUS KALBININKO SUKAKTIS 
(Dr> prof. Pranui Skardžiui 75 metai)

Žymusis lietuvių kalbos Žino* 
vas, prof. dr. Pranas Skardžius, kuris 
Šiemet Šventė 75 metų amžiaus su* 
kaktį (gimęs 1899.3.26), Sime Suba
čiuj, Panevėžio apsKntyje, Iš ma
žens buvo pamilęs kalbą, nagrinėda- 
vęs jos formas ir dar gimnazijoj drau
gų buvo pramintas “jablonskiu”. Bai
gęs Panevėžio gimnaziją, 1923 m. 
įstojo į Kauno universitetą ir pradėjo 
studijuoti lietuvių kalbą, lyginamąją 
indoeuropiečių kalbotyrą ir lietuvių 
literatūrą. Tuo metu Kauno universi
tetas tebuvo pradėjęs veikti, trūko 
profesūros. Žymiausi tada lietuvių 
k. profesoriai buvo Jonas Jablonskis
- Rygiškių Jonas ir Kazimieras Būga. 
Būga 1924 m. mirė, o J. Jablonskis 
buvo fiziškai invalidas. J. Jablons
kis tada rekomendavo šv. ministeri
jai du gabiu studentu • Praną Skar
džių ir Antaną Salį rengti profesūrai. 
Šv. ministerijos aprūpinti stipendijo
mis, abu jauni studentai išvyko į 
Leipcigą pagilinti studijų. Prano 
Skardžiaus profesoriais buvo J. Geru
lis, Trautmann ir kit. 1929 m. Pranas 
Skardžius gavo daktaratą (dizertacija
- apie slavų kalbos skolinius senojoj 
lietuvių kalboj. Grįžęs iš Leipcigo 
Pr. Skardžius tuojau buvo paskirtas 
dėstytoju į humanitarinių m. fakul
tetą.

Dr. Pr. Skardžius uoliai griebėsi 
darbo: dirbo universitete, redegavo 
kalbotyros leidinius,, žurnalus, iš
leido studiją apie bendrinės lietuvių 
kalbos kirčiavimą, o drauge su A. 
Saliu Dambriuno parengtą Lietuvių 
kalbos patarėją. Daug Pr. Skardžiaus 
straipsnių lietuvių kalbos reikalais 
tilpo perijodinėj spaudoj. Stambiau
sias darbas - 1943 m. Lietuvių kal
bos žodžių daryba. Autorius laikė 
šį darba ne visai baigtu, bet karo 
meto sąlygose ryžosi jį leisti viešu
mon.

Antrą kartą artėjant į Lietuvą 
bolševikams, Pr. Skardžius pasitrau
kė į Vokietiją. Čia jis drauge su St. 
Barzduku ir CJ. Laurinaičiu parengė 
Lietuvių. kalbos vadovą.

Išemigravęs į J.A.V. Pr. Skar
džius turėjo sunkią pradžią: žmona 
Žuvo automobilio nelaimėj. Likęs 
vienas sunkiai turėjo dirbti • net 
skerdykloj. Tik vėliau, baigęs biblio
tekininkų kursus, gavo vietą Kongre
so bibliotekoj. Nei laiko, nei sąlygų 
dirbti lietuvių k. srityje nebuvo. Bet, 
turėdamas puikų ankstyvesnių žinių 
bagažą, Pr. Skardžius rasdavo valan
dėlę laiko dirbti savo mylimoj srity. 
Plačiai bendradarbiavo perijodikoj, 
rašydamas kalbos darbus liečiančias 
recenzijas. Dar išleido darbus apie 
lietuvių k. kirčiavimą, apie anksty
vesnės ir dabartinės lietuvių bendri
nės kalbos vartoseną. Be to, dar dir
ba Lituanistikos institute.

***

Aišku, yra skirtumų jaunimo ir 
senimo galvosenose, bet lietuvybės 
tikslas vis tiek pasilieka bendra 
jungtimi.

Kęstutis Šeštokas 
Varpo Nr. 12***

JAUNIMO DARBAS IR ATEITIS
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 

TREČIOJO KONGRESO REIKALU
Suvažiavimas sutaria, kad Pa

saulio Lietuvių Jaunimo Trečiasis 
Kongresas (III PLJK) pagrindinį 
dėmesį skirtų susipažinimui su da
bartine Lietuvos padėtimi ir kon
krečiais darbais turėtų papildyti 
lietuvių tautos kultūrinį ir politinį 
lobyną. Suvažiavimas siūlo:

a) išleisti specialias “Pasaulio 
Lietuvio“ ir “Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo“ laidas, kuriose būtų sutelk
ta kaip galima daugiau informacijos 
apie dabartinį Lietuvos gyvenimą 
(politinį, kultūrinį, religinį, ekono
minį ir socialinį) ir kad būtų apibū
dinti pagrindiniai lietuvių tautos 
kultūriniai pasireiškimai. Šios lai
dos turėtų būti išsiuntinėtos visiems 
dalyviams prieš Kongresą.

b) skatinti kultūrinę kūrybą, 
ypatingą dėmesį kreipiant į jaunuo
sius kūrėjus, kurių darbo vaisiai bū
tų parodyti III PLJK metu.

Suvažiavimas ragina III PLJK 
rengėjus ir būsimus dalyvius neati
dėliojant jam ruoštis.
Cleveland, Ohio, JAV, 
1973.XII. 28 - 31

***

JAUNIMO MINTYS DĖL LIETUVIO 
TIKSLŲ IŠEIVIJOJE

“Jaunimo” vasario n-ry buvo 
paskelbta studentės Danutės Brušky- 
tės anketa, liečianti lietuvio tikslus 
išeivijoje. Deja, iki Šiol teatsiliepė 
tik nedidelis skaičius jaunimo, bet 
tikimės, jog pasisakys šiuo reikalu 
ir daugiau. Iš gimnazistų anketų ma
tyti, kad jie didžiausi optimistai: 
daugumas įsitikinę, kad Lietuva 
bus laisva ir kad jos išlaisvinimo 
procesas bus gana lengvas ir be di
delių kliūčių. Universiteto amžiaus 
studentija realesnė: išlaisvinimo 
tikslas bus sunkiai pasiekiamas, 
teks savo nepriklausomybę iškovoti. 
Buvo ir tokia nuomonė, kad tik tada 
bus didelis pavojus, kai lietuviškas 
tautiškumas išnyks pačioje Lietu
voje. Tada okupantas bus savo tiks
lą pasiekęs. Dėl to svarbiausias 
tikslas išeivijoje išlaikyti gyvą lie
tuvišką Žodį ir dainą ir auklėti vai
kus lietuviškoje dvasioje” ruošiant 
juos tai dienai, kada jie galės vykti 
į nepriklausomą Lietuvą.***

EKONOMINIŲ STUDIJŲ CENTRAS: 
KAM ĮDOMU?

Mielas kolega Romas Sakadols- 
kis iš Washingtono rašo, kad labai 
norėtų sulaukti daugiau šiame centre 
jaunesnių jėgų, kurios galėtų rinkti 
medžiagą apie ok. Lietuvos gyve
nimą. Reikia žmonių, kurie sutiktų 
skaityti vieną ar daugiau laikraščių 
bei Žurnalų ir daryti trumpas skaito
mų dalykų santraukas. Dabar paly
ginti lengvas, reikalaująs nedaug 
laiko, bet tai geras būdas pažinti 
dabartinės Lietuvos gyvenimą tiek 
politiniu, tiek kultūriniu atžvilgiu. 
Kam įdomu įsijungti į šį naudingą 
darbą, prašomi kreiptis': Romas 
Sakadolskis, Economic Center 
Studies, 7729 Brookfield Road, 
Chevy Chase, Md. 20015.***

Neužmirštamos Joninės. Nuotraukoje matome Joninių partija 
Sydnejaus Liet. Klube. Sėdi iš kairės • E. Baltrimienė, B. Pūkas, R. Pukienė, 
Dora ir A. Mauragis. Stovi iš kairės - Jonas Katauskas, p. Inkratienė, kun. 
P. Butkus ir S. Baltrimas.

KRAŠTŲ BENDRUOMENĖSE 
Bendruomenė nėra "jie”, bet "mes”

Bendruomenė vis dar nevisų vie
naip suprantama. Netrūksta nė tokių, 
kurie “nenori” suprasti. Juo malo
niau, kad į lietuvišką gyvenimą atei
nanti naujoji karta Bendruomenę su
vokia teisingai ir sąmoningai vykdo 
jos idėją. Šit mintys Algio Rugie- 
niaus, JAV LB Tarybos Prezidiumo 
pirmininko augusio, brendusio ir 
mokslus išėjusio jau svetur. Jo min
tys šimtu procentų sutampa su 
Bendruomenės pradininkų bei kūrėjų 
mintimis.

LB TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 
Bendruomenė yra visi laisvame pa
saulyje gyveną lietuviai, susiorgani
zavę siekti tautinių tikslų: lietuvy
bės ugdymo ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo. Šiuose tiksluose 
randame ir konkrečius LB uždavinius: 
lietuviškos kultūros palaikymą, litua
nistinį švietimą, lietuviško sąmonin
gumo ir solidarumo skleidimą mūsų 
visuomenėje ir taip pat politinę akci
ją bei reprezentaciją svetimųjų tar
pe. Plačiuoju mastu šiuos uždavinius 
vykdo Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, šiame krašte — JAV LB Krašto 
Valdyba.

BENDRUOMENĖ IR ORGANIZA
CIJA: LB turi rūpintis visais bendrai 
siais lietuvių reikalais. Ji su institu
cijomis ir organizacijomis nekonku
ruoja, nesistengia iš jų paveržti 
lietuviško darbo. Kiekviena insti
tucija ar organizacija, kuri veikia 
mūsų kultūrinėje, švietimo ar poli
tinėje plotmėje, dirba bendruomeninį 
darbą.

NE “JIE”, BET “MES”: Tenka 
pripažinti, kad kasdieniniame gyve
nime LB veikla ne visada yra tokia 
tobula, kokios kiekvienas norėtų. 
Taip atsitinka, kai mes užsidarome 
savyje, savo draugų ratelyje, savoj 
organizacijoj ir per mažai rūpinamės 
bendrais reikalais. Tai atsitinka, kai 
mes nenorime suprasti ar nesupran
tame Bendruomenės prigimti.es,, jos 
tikrojo pobūdžio, jos visuotinio tiks
lo. Kad Bendruomenė gyvuotų visur 
ir atliktų savo uždavinius, mes turi
me jaustis jos dalimi. Bendruomenė 
nėra “jie”, nėra ta valdyba, ta tary
ba, naujų ateivių organizacija ar 
kokia partija. Bendruomenė yra 
“mes”. Tai mūsų susitelkimas 
bendram, labai svarbiam lietuviš
kam darbui.

JAV LB Tarybos Prezidiumo pirm. 
Algis Rugienius taip pat pasisakė ir 
“karštaisiais klausimais”: 
Lietuvos laisvė yra ir bus visų lie
tuvių nuolatinis rūpestis, kol tauta 
yra pavergėjo rankose, todėl Lietu
vių Bendruomenė taip pat dalyvauja 
politinėje veikloje. JAV LB Taryba 
Vasario 16 proga skatina kiekvieną 
lietuvį aukoti centrinių institucijų 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Kiekvienas aukotojas apsisprendžia, 
kuriai Lietuvos laisvinimo institu
cijai jis savo auką skiria, nes pra
eitis nebeatnešė pozityvių rezultatų 
susitarti dėl koordinuotos laisvinimo 
veiklos ir dėl bendro laisvinimo 
fondo.

***

Zita Belkutė

ILGIAUSIŲ. METŲ.
Birželio mėn. 2 dieną Zita 

Belkutė atšventė savo subrendimo 
(21) metus Sydnejaus Lietuvių Klube.

Vaišės paruošė “Dainos” choro 
valdyba, kuriose dalyvavo jos kolegos 
choristai ir keletas kviestinių sve
čių - Zitos artimųjų.

Apkrauta dovanomis, gėlėmis ir 
kitomis gerybėmis, Zita pravirto 
džiaugsmo ašaromis klausydama be
galinių sveikinimų_ ir linkėjimų lai
mingos ateities žengiant į naują 
jaunos mergaites gyvenimą. “Mamytė 
nebebars, tėvelis nepatars” kaip 
liaudies daina sako, tikriausiai Zi
tos galvelėje sukosi mintis “Aš jau 
suaugusi’ ’ ir atsargiai rinksiuosi 
savo gyvenimo kelią.

Zita gimusi Australijoje nesuaus- 
tralėjo,bet visa laika buvo su mumis 
drauge: vaikystėje lankė savaitgalio 
mokyklą, vėliau kelis kartus su per
traukomis dainavo “Dainos” chore, 
linksmino mus savo gražiu balsu ir 
gitara įvairiuose parengimuose, akom- 
ponavo mamytei keliuose pasirody
muose, o pradėjus lankyti Konserva
toriją perėmė vadovauti moterų cho
rui ir iki šiol “muštravoja” sėkmin
gai.

Puotos pradžioje nuskambėję 
reikšmingi dainos žodžiai “ilgiausių 
metų” laimingų metų, džiaugsmingų 
metų, tetampa tikrenybe ir telydi 
tavo jaunus žingsnius, miela Zitute. 
Buk ir toliau ištikima savo broliams 
lietuviams ir mūsų brangiai tėvynei 
Lietuvai ir teapyberia tave Aukš
čiausias savo malonėmis.

B.S.***

KAIP SPRENDŽIAMOS PAŠTO 
PROBLEMOS. . .

Italijos paštuose chaosas pa
siekė tokį laipsnį, kad sudarytos dvi 
tyrimo komisijos patikrinti sklindan
čius gandus, esą dalis neįteiktos 
korespondencijos atiduodama į popie= 
rio gamybos fabrikus. Pranešimuose 
sakoma, kad Romos centrinis paštas 
buvo perdavęs 5 tonus neįteiktų siuntų 
privatiniams kurjeriams, bet šie, vie- 

. toj įteikti adresatams, perdavė popie
riaus fabrikui. . . Panašūs pranešimai 
ir iŠ Milano. Nors šiuo metu streiko 
ir nebuvo, bet Romos centriniame 
pašte birželio pabaigoje buvo apie 
150,000 užsigulėjusių siuntų.

Nepasitikėjimas paštu yra toks, 
didelis, kad JT maisto ir agrikultū
ros organizacijos centrinė Romoje 
savo korespęndenciją siunčia per 
kurjerius į Šveicariją. Ta pat daro 
daugelis firmų Milane, o Romos įgy
ventoj ai naudojasi Vatikano pastų, 
kuris savo siuntus visada siunčia 
kurjeriais per Šveicariją. Cirkuliuoja 
gandai, kad paštą vagonai važinėja 
iš vieno Italijos galo į kitą su neiš
krautu paštu, o aerodromuose pilna 
dar pernykščių laiškų. Telegramos, 
kaip ironizuoja laikraščiai, nukeliau
jančios 400 metrų per dieną.

Dėl tokio Italijo paštų chaostiš- 
kūmo kenčia turizmas, pensininkai 
negali laiku gauti čekių, daugelis 
dokumentų dingsta. Unijos tvirtina, 
kad paštuose trūksta bent 160.000

***tarnautojų.
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PO RAJONĄ, PASIŽVALGIUS!
ADELAIDE S.A.

* "Vilniaus” tunto vilkiukų ir 
paukštyčių stovykla įvyko balandžio 
19 • 21 d.d., Seeonee kalvose. Sto
vykla tenka laikyti pavyzdine • ji 
buvo labai gerai suorganizuota ir 
įrengta, Jai vadovavo t.n. si. A. 
Stankevičiūtė, globėja - p. J. Šere- 
lienė.

* "Vilniaus”’ tunto skautu ba
lius įvyko gegužė? 18 d. Adelaidės 
Lietuvių namuose.

* Tunto skaučių skyriaus vedė
ja ir Vyr. Skaučių "Musmėrių” būre
lio vadovė, t.n. v.sl. B. Mikužienė, 
išrinkta ALB Adelaidės Apylinkės 
Vadybos pirmininke.
< . jp* "Vilniaus” tunto adjutante, 
dėl mokslo iš pareigų pasitraukus
s. v.v. si. V.P. Neverauskui, paskirta
t. n.sl. Aukse Stankevičiūtė.

* DLK Mindaugo Skautų Drau
gove perorganizuota į jaun. skautų 
draugovę, draugininku paskiriant 
Tadą Gruski.

* Iš buv. "Erelių” skilties 
sudarytas prityrusių skautų būrelis, 
į kurį priimami jaunuoliai nuo 16 m. 
amžiaus.

* Birželio 2 d. Birutės draugo
vės skautės, vadovaujamos adjutan- 
tės Dainos Neverauskaitės, gamino 
pietus. Pelnas skirtas Mindaugo 
d-vės skautams baidarių statybai.

* "Vilniaus” tunto skaučių 
skyriaus vedėjos pavaduotoja paskir
ta pi. E. Jaciunskienė.

* Adelaidėje, prie tunto, organi
zuojama skautų korespondentų skil
tis.

* Birželio 9 d. "Vilniaus” tun
to vadovų posėdis ir tunto sueiga 
Adelaidės Lietuvių Namuose.

* Balandžio 30 d. įvykusioje
ASS Adelaidės Skyriaus metinėje 
sueigoje, po 3 metų atsistatydinus 
senajai valdybai, išrinkta nauja. Ją 
sudaro: pirm. fil. ps. dr. S. Pacevi- 
čienė (skyriui esant vieninteliam 
visoje Australijoje, ji drauge eis ir 
ASS vadeivės pareigas), sekretoriaus 
• V.P. Neverausko ir ižd. - fil. ps. 
V. Ilgūno. Nauju nariu į skyrių priim
tas (junjoru) s.v. J. Mikužis. į garbes 
filisterius pakeltas senj. ps. V. Il
gūnas. Kovo 24 d., tunto sueigos me
tu, skyriaus narė (Birutės Skaučių 
D-vės draugininke) v.s.si. Rūta
Bielskytė buvo pakelta į ASS tikrą
sias nares, ta pačia proga ją apdo
vanojant Pažangumo žymeniu už 
pavyzdinga veikla “Vilniaus” tunte.

' A.L.Ž.***

GEELONG, VIC.
* Birželio 22 d. "Šatrijos” 

tuntas suruošė metinį balių; jo pel
nas paskirtas vykstančių i rajoninę 
stovyklą parėmimui.

*** (TA)

Sesė Ginta aiškina stovyklos vir 
sininkui J. Belkui.

SYDNEY, N.S.W.
* 1974.VI.30 suvestinė rodo, 

kad Sydnejaus "Aušros” tuntas narių 
skaičiumi tikrai tvirtai stovi: viso 
narių tunte 100 (plius 13 pasyvių); 
iš jų 57 broliai ir 43 sesės (užmirš
tant pasyviuosius • sias!). Paskiro
mis šakomis: Brolijos j>usėję • 11 
skautininkų, 18 sk. vyčių, 15 skautų 
ir 13 vilkiukų. Seserijoje • 7 skau- 
tininkės, 14, vyr. skaučių, 13 skaučių 
ir 9 paukštytės. Veikia skaučių 
paukštyčių, skautų ir vilkiukų drau
govės ir vyr. skaučių ir sk. vyčių 
būreliai. Vienetai daro reguliarias, 
mėnesines sueigas,bet žiemai esant 
labai šlapiai, iškylavimas yra beveik 
sustojęs.

* Gegužio 12 d. skautai ir atei
tininkai suruošė Motinos Dienos mi
nėjimą Lidcombe priemiesty * orga
nizuotai dalyvavo pamaldose ir, vė
liau, išpildė meninę programą. Ypač 
gražiai pasirodė Audrutės Šliterytės 
vedamas skaučių kvintetas (Kristina 
Cox, Audrone Stašionytė, Rita Barku- 
tė ir Teresė Daubaraitė), jai pačiai 
pritariant gitara.

* Birželio 1 d. tuntas suruošė 
labai gerai pasisekusį kaukių balių 
ir, nors lietus pylė kaip iš kibiro, 
svečių prisirinko nemažai, ir visi 
buvo labai linksmi... Ypač daug jų 
buvo kaukėtu.

* Birželio 16 d. skautai organi
zuotai dalyvavo laisvės kankinių 
minėjime. *** v

* Sydnejaus Senųjų, Skautų Ži
dinys, gegužio 5 d., iškylos metu 
Inglebume, išsirinko naują vadovybę: 
tėvūnu • dr. A. Viliūną, kanclere - 
v.s.v.sl. L. Deikienę. Trumpas rude
nio popietis prabėgo labai greit be- 
diskutuojant einamuosius reikalus ir 
besiurbiant kavutę . . .

***

Seeonee Hills stovyklos adj. p. Tadas Gurskis ir stovyklos viršininkė 
t.n.sl. A. Stankevičiūtė su 2 naujai davusiais vilkiuko įžodį vilkiukais ir vie 
na nauja paukštyte. Vėliava laiko svečias senj. p. Jonas Mockūnas.

Foto V. Ilgūno.

RAJONO VADUOS PALAPINĖJE
* 1975 m. sausio 3-13 d.d. 

Adelaidės apylinkės ruošiama 
V-ji Rajoninė Stovykla,, į kurią tiki
masi suskris skautai išT visų Austra
lijos rajono vienetų.

Rajoninės Stovyklos Rengimo 
Komitetas (RSRK) pirmininku paskir
tas fil. ps. Vaclovas Ilgūnas. Komi
tetą sudaro: sekretorė • t.n.sl. Auksė 
Stankevičiūtė, ūkio reikalų vedėjas
• ps. Donatas Dunda, vyr. šeimininkė
• p. Jadvyga Serelienė, vadovų Jjursų 
vedėja - fil. ps. dr. Janina Mazelie- 
nė, užsiėmimų vadovė • t.n.v.sl. Bi
rutė Mikužienė, pionierių vadovas 
- ps. Jonas Morkūnas, ryšių sistema
• Ramūnas Stimburys, kasininkas • 
s.v.p. Liudas Liutkus.

RSRK turi labai gražių idėjų 
stovyklos pagyvinimui‘ tjęi paįvairi-

•‘Vilniaus*’ tunto vilkiukų ir paukštyčių stovyklos simbolis padarytas 
iš akmenų, plytų, smėlio ir medžio žievės. 1974.4 19 - 21 d. Foto V. Ilgūno

nimui. Joje Įvyks rajone vadovų su
važiavimas, skautu vyčių bei vyr- 
skaučių sąskrydžiai.

* Prie rajono pagrindinių Rajono 
Spaudos Skyrius pradėjo organizuoti 
Skautų Korespondentų skiltis, kad 
pagyvinus lietuvių skautiškosios 
bei bendruomeninės spaudos pusla
pius, tuo pačiu lavinant jaunuosius 
spaudos darbe.

Pirmoji tokia skiltis jau įsistei
gė . Sydnejuje. Ją sudaro 6 asmenys. 
Antroji skiltis kuriasi Adelaidėje.

Inf.***
DANŲTE

iš sueigos Danutė parbėgo uždu
susi. Ji įšoko virtuvėn kaip sviedi
nukas ir, kvapa gaudydama, sušuko:

- Mamyte! Visos skautės va
žiuoja! Ar leisi mane? Ar leisi?

Mama ašarodama piaustė svogū
ną. Atbula ranka ji perbarukė akis ir 
nustebusi paklausė:

- Tai kur jos važiuoja, Danute?
— A, mama! Kad tu ir nežinai!

• trypinėdama aplink, aiškino Danutė:
- Į stovyklą! Sesė Rima šiandien 
sakė... Leisk mane, mamučiuk! 
Leisk!

Danutė apkabino mamą per lie
menį ir suspaudė, kiek mažos ranku
tės leido.

- Tai kada bus ta stovykla? - 
paklausė mama.

- Vasarą, mamyte! Ir sesė Rima 
liepė pakelt ranką, kas nori važiuo
ti. Ir mes visos pakėlėm. Ir ji sake - 
gerai, ir parašys mamoms laišką . . .

Danutė burbuliavo, kaip pakal
nėn bėgdamas upelis. Jos veidai bu
vo įraudę. Dvi uniformos sagos atsise
gusios ir nosies galiukas suteptas 
pieštuku.

- Bet, Danute, vasara dar toli, 
aiškino jai mama, — ir daug laiko 
iki stovyklos. Kai gausiu laišką iš

sutavo drau^įninkės, pakalbėsim 
tėte, na ir žiūrėsim ... .

— Leisk, mamutyte, leisk!
spaudė mamos liemenį Danutė.

— Jei busi gera, mandagi 
gerai mokysies . . .

- O, mama! Tu žinai, kad būsiu!

ir

PRIE LAUŽO
A. Matutis

Grigo ratai atvažiavo
Pagirin su naktele.
Palapinės šalia klevo
Snaudžia ruko patale.

Vidur miško,
Ant kalnelio
Laužas dega, —
Aš budžiu.
Šlamėsi lapelio žalio, 
Skruzdelės žingsnius girdžiu.

Kas čionai su žiburiukais 
Slenka į palapines?
Atneša jonvabaliukai 
Žvakeles man auksines.

Atpupsi ramus eželis 
Prie ugnelės siisišilt. 
Lapė traukiusi į šalį 
Bijo uodegą nūs vilt.

Kas ten ąžuolėlyj ūkia? 
Žiba akys . . .
Gal vilkų.?
Ne — pažįstu:
— Pelėdžiuke, 
Neišgąsdinsi vaiku!

Šlamėsi lapelio žalio, 
Skruzdėlės žingsnius girdžiu., .
Vidur miško,
Ant kalnelio
Laužas dega, -
Aš budžiu,

***

Tikrai, tikrai būsiu gera. Aš • skaute. 
O skautė turi būti gera. Sesė Rima 
sakė daug kartų. Ir vis daryti gerą 
darbelį sakė ...

— Mano darbelis! - pliaukštelėjo 
Danutė sau per kakta ir, pačiupusi 
švarią lėkštę nuo stalo įstatė ją į 
kriauklę ir paleido^ karštą vandenį.

- Mamyte, aš suplausiu tau 
indus. Visus, Tu pailsėk. Gerai? • 
plepėjo mergytė, pliuškendama van
deni.

— Atsiraityk rankoves, vaikuti! 
- perspėjo mama ir, atsisėdusi prie 
stalo, plačiai nusišypsojo.

- Danute, papasakok, ka šian
dien sueigoj veikėt, - paprašė ji.

- Mokėmės skautiškai sveikin
tis, mama. Va šitaip!

Danute sulenkė dešinę ranką ir 
iškėlė du Šlapius pirštukus.

- Budėk, mama! - šuktelėjo ji ir 
• vis budžiu! • atsakė pati.

Paskui prišokusi artyn, kišo 
mamai rankutę prie vęidoį

— Mamyt, žiūrėk! Šitas pirštas 
reiškia, kad paukštytė klauso savo 
vadovės, o šitas - paukštytė sten
giasi būti gera. Ar as gera, mamutę? 
Ką? Ar gera? - klausinėjo Danute, 
įsikibusi mamai į ranką.

- Tu, mano paukštytė! • apka
bino mama savo mažąją skaute, — 
gera, gera . . .

(Nukelta j 5-tą psl.)
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KĄ AS MAČIAU AMERIKOJE
( TĘSINYS)

PIKNIKAS IR ŠEIMOS TRADICIJA
Dėl Šito pikniko ir šeimos tradi

cijos aŠ čia sėdžiu ipenkta diena. 
Mano tikslas buvo nuvažiuoti į Kana
dą, bet dabar jau bus per maža laiko 
likę, ir iš čia teks atgal grįžti į Chi- 
cągą, nepmačius ir neaplankius 
kanadiečių. Skambinu telefonu į Lon
doną (Kanadoje) savo draugui Edvar
dui Bliumui ir sakau:

— Brolyti, negaliu atvažiuoti į 
Kanadą pas tave, nebeliko laiko. 
Velniškai greitai tas laikas bėga ir 
nežinau, kur tos dienos dingsta. Tu 
man atleisi...

Girdžiu kaip jis įpykęs Šaukia:
- .Nebūk pasiutęs, čia pat prie 

sienos esi ir tu neužsuksi į Kanadą 
pas mane...

— Kad negaliu, laiko nėra... 
supranti.

— Pirmadienį aš atvažiuoju ta- 
ve^ pasiimti. Kas tau ta Chicaga.turi 
Kanadą pamatyti.

- Kiek aš jos galiu pamatyti 
per tą vieną ar dvi dienas...

- Žinok, kad 90% kanadiečių 
gyvena 10 kilometrų nuo JAV sienos.

Pagaliau su tarėm, kad pirmadienį 
jis atvažiuos į Buffalo pasiimti ma
nęs. Iš tikrųjų, labai norėjau pamaty
ti Niagaros krioklio, ir savo pėdsakus 
palikti Kanados žemėje. Taigi,suta
rėm pirmadienį, važiuoju į Kanadą.

Piknikas prasidės 3 vai. p.p., 
bet jau kelias dienas kaip jam ruo
šiasi Done prisikvietusi talkos. Ke
pa, verda, raugina visokių prašmat
nių valgių. Surinktais pinigais parems 
Vasario 16-sios gimnaziją ir tuo pa
čiu prisimins savo tėvus Stanislavą 
ir Kazimierą Venslauskus. Aš esu 
paprašytas šia proga tarti keletą žo
džių.

Venslauskus labai gerai pažino
jau daug kartų pas juos buvojau. Jie

Vilniaus” tunto
vos pakėlimas.

ir paukštyčių stovykla Seeonee Hills, velia* 
Foto V. Ilgūno

A. Mauragis
gyveno Šiauliuose kaip žemaitiški 
magnatai, turėjo puikius namus, ku
riuos jiems suprojektavo ir pastatė 
architektas Reisonas, dabar gyve
nantis Adelaidėje. Turėjo prie Kel
mės dvarą ir rodosprie Plungės, nes 
Venclauskas kilimo nuo Plungės, o 
Stanislava šiaulietė JakševiČiūtė ak
torė. Abu buvo dideli visuomeninin
kai ir labdariai. Advokatas Venclaus
kas buvo pagarsėjęs visoje Lietuvoje 
kaip geras teisininkas. Būdamas 
socialdemokratas jis rėmė jų spaudą 
ir įvairias organizacijas, daugelio 
institucijų buvo pirmininkas ir vado
vas. Jo žmona Stanislava buvo stipri 
katalikė, ji rėmė daugybę labdaros 
organizacijų ir pati augino našlai
čius.

Stanislava ypač artimai buvo su
sirišusi su skautais, jos namuose visi 
buvo skautai, išskyrus vyrą Kazimie
rą. Stanislava buvo tikra jaunimo glo
bėja, ji labai mėgo vaikus ir jiems 
daug padėjo. Kai atvažiuodavau iš 
Kelmės, vėliau iš Kražių skautiškais 
reikalais į Šiaulių Tuntą, iškilmes .vi
sados nakvodavau pas Venclauskus 
ir ten būdavo pilna jaunų žmonių. 
Prie pusryčių stalo sėsdavo 20 ir 
daugiau žmonių.

Kai geriau pažinau Venclauskus, 
mane stebino jų dvasinė kultūra, to
lerancija, vienas kitam pagarba ir 
meilė. Kazimieras žinojo kiek iš
leidžia jo žmona labdary bei ir žinojo 
kad ji augina ir remia ne socialistinį 
jaunimą, o tautiniai katalikišką. Pas 
ją lankydavosi kunigai ir vienuoliai 
ir būdavo priimami su didele pagar
ba, kai būdavo kalėdojama Kazi
mieras neprašomas paskirdavo sumą 
pinigų parapijai išlaikyti. Niekada 
nekildavo jokio nesusipratimo ar prie
kaištų dėl ideologinio įsitikinimo ir 
su tuo surištomis pareigomis.

šia proga aš turėjau malonią 
pareigą prisiminti ir kitiems priminti 
šią visuomenišką šeimą, kuri daug 
prisidėjo prie mūsų jaunuomenės 

ŽYGYJE

Vyt. Siaurys

PIGIAUSIOS KELIONĖS Į EUROPĄ IR AMERIKĄ
Į VILNIŲ IR ATGAL " $802.20
Į VILNIŲ AR IŠ VILNIAUS $474.00
Į FRANKFURTĄ IR ATGAL $769.90
Į LONDONĄ IR ATGAL $772.30
APLINK PASAULI (Lėktuvu) $790.80
Į LOS ANGELES IR ATGAL (iš Sydney) $640.10
IS MELBOURNO Į LOS ANGELES IR ATGAL $700.10
į CHICAGĄ IR ATGAL IŠ SYDNEY $780.30
IS MELBOURNO Į CHICAGĄ IR ATGAL $839.20

ALGIS ŽILINSKAS

ODRA TRAVEL SERVICE, 311 Latrobe St., Melbourne 
Telefonas 679 — 454; vak; 934 — 258 

15 metų patyrimas.
Mūsų įstaiga yra AFTA, IATA, APAC patvirtinta ir apdrausta. 

Visas patarnavimas veltui.

ugdymo.
3 vai. rinkosi water buri ečiai į 

pikniką. Malonu man buvo su jais 
susipažinti, pasikalbėti, šį bei tą iš 
jų sužinoti. Išsikalbėjus apie Austra
liją jiems darėsi nuostabu, kad ten 
visko yra, kas yra ir Amerikoje. Ma
tyt, kad jie Australiją laikė atsiliku
siu kraštu. Susirinko apie pusšimtis 
žmonių, kai kurie iš jų.turį Australi
joje pažįstamų ir giminių, prašė per
duoti linkėjimus ir sveikinimus. Visų 
pavardžių Čia negalėsiu paminėti, 
bet tuos, kuriuos užsirašiau ir prisi
menu. Kasputis su gražiai nuaugusiu 
sūnum prašė perduoti linkėjimus 
kun. P. Butkui, jis buvęs Nemakščių 
vargoninku ir per kun. P. Butkaus pri
micijas vargonavęs ir giedojęs. Dvi 
labai veiklios lietuvaitės Stulginskai- 
tės, viena iŠ jų Jadvyga,prašė paieško
ti Elenos Žilinskienės, nori susiraši
nėti. Ponia Seliokienė su labai gražia 
dukrele siunčia p. Seliokams į Mel- 
boumą linkėjimus. Čia sutikau New 
Yorko Apylinkės Valdybos vicepirm. 
p. Jurgį Zabielskį, inž. Petrą Vileišį 
Urbšaitį, Skladaitį, keturis Saulai- 
čius, ypač buvo malonu susipažinti 
su Maryte, apie kurią daug skaičiau, 
bet neturėjau progos susitikti, ji 
tokia pat švelni ir mįslinga kaip ir 
jos poezija.

Žinoma, čia visų negaliu paminė
ti nei prisiminti, tačiau jie visi buvo 
labai draugiški Australijos lietu
viams ir daug kas žadėjo aplankyti.

Pagaliau atėjo eilė man tarti žo
dį. Mačiau kad susirinkusieji labai 
įdomavosi Australija ir norėjo iš
girsti mano įspūdžius ir nuomonę 
apie Ameriką. Norėjau ir aš tiesą 
pasakyti apie Australiją ir parodyti, 
kad Amerika nesu susižavėjęs, kad 
net esu tam tikra prasme nusivylęs. 
Šią savo improvizuotą kalbą taip 
maždaug pradėjau:

- Prieš 25 metus mes visi bu
vome vieno skaudaus likimo ištikti, 
kada Vokietijos lageriuose žvalgė- 
mes kur nutūpti, kur susirasti sau 
pastovaą vietelę, kur kurtis. Staiga 
likimas 'mus padalijo į dvi dalis: į 
laiminguosius ir nelaiminguosius. 
Jūs buvote tie laimingieji, nes jumis 
pasirūpino jūsų draugai, giminės, 
atsiuntė affidevitus, pakvietė į 
Ameriką, pasirūpino darbu ir pasto
ge. Nuvykę jūs susitikote su savo 
draugais, giminėmis, jūs radote tą 
pačią gamtą, tuos pačius savo žmo
nes ir net tą pačią kalbą.

Mes važiuodami į Australiją nie
ko neturėjome, kas mūsų lauktų, kas 
mus pasitiktų, vykome įsipareigavę **-.,, 
dviem metam gyventi lageriuose? ir 
dirbti, kur būsime paskirti. Ateitis 
buvo visiškai tamsi ir bauginautfįsWW' 
tik jaunystė galėjo ryžtis tokiai avan
tiūrai. Atvykę radome skirtingą gam
tą, skirtingą fauną ir florą ir net 
skirtingą dangų su priešingoje pusė
je esančia saule ir naujomis žvaigž
dėmis. Nostalgija buvo didelė, nes 
buvome išbarstyti po visą platu kon
tinentą ir net mūsų daugelio šeimos 
buvo išskirstytos: žmonos su vaikais 
sėdėjo uždarytos lageriuose, o vyrai 
kartais už tūkstančio mylių nusiųsti 
darbams, kaip į kokią katargą, dirbo 
kas buvo liepta. Tada mes jums 
pavydėjome jūsų laimės, bet šian
dien, jei manęs kas paklaustų, ar aš 
noriu būti ir gyventi Amerikoje, atsa
kyčiau , nei kiek neabejodamas, kad - 
ne! Aš pasiilgęs jau dabar esu Aus
tralijos, tos ramybės, to saugumo, tos 
kaimiškos idilijos, kurios jūs čia 
neturite. Jūsų miestai man baugūs, 
jūsų ateitis nesaugi ir netikra. Aš 
bijau jūsų gražų kraštą palyginti su 
paskutiniosios Romos imperijos die
nomis.

Šie mano žodžiai kai kam pada
rė, gal būt, nemalonų įspūdį, nes 
amerikonai niekada nepagalvojo, kad 
kitur gali būti geriau. Tiesa, jie 
daugiau uždirba, bet jie yra labiau 
pririšti ir priklausomi nuo darbo. 
Neišspręsta negrų problema, gangste- 
rizmas, Watergate aferos moralinis 
ir poli tinas bankrotas, nežmoniškas 
kyšininkavimas ir .viešo gyvenimo 
nukrik šči on ėjimą s yra taip ryškus, 
kad man iš tolimo krašto atvažiavu
siam dabosi net baugu.

Kaip ten bebūtų mano patyrimas 
ir įspūdžiai buvo išklausyti atydžiai 
ir po savo kalbos susilaukiau daug 
klausimų apie Australiją ir naujas 
galimybes joje apsigyventi. Mes daug 
iškentėjome Australijoj, bet dabar 
stovime ant tvirtų kojų ir didžiuoja
mės pasirinkę, tą kraštą. z7 .

Didesnioji dalis svečių išsi
skirstė saulei nusileidus, bet kita 
dalis liko, ir mes dainavome ir kal
bėjomės iki vidurnakčio, Šis malonus 
susitikimas su lietuviais, tokioje 
lietuviškoje gamtoje ir aplinkumoje 
man priminė Lietuvoje pas Vladą 
Putvinskį Graužikų dvare ruošiamas 
Šiaulių gegužines. Taip.kur susirenka 
lietuviai ten yra ir Lietuva, tik 
gaila, kad mes šiandien taip labai 
pakriikę ir tokių subuvimų mažai 
išgyvename.

(bus daugiau)***

Ant pečių • kuprinėj - visas mano turtas.
Rankoj - dvišakė, tvirta lazda.
Tiesias kelio kaspinas užburtas
Prieš akis. Vilioja mėlsva toluma.

Mano kojos mina kelio žvyrą rupų. 
Tviska saulėje laukai, sodybos ir miškai. 
Lyg klajūnas riteris, su šypsena ant lūpų, 
Moju tolumas šaukdamas: “Budėkit girios ir kalnai!..

Ateinu pas jus šešėliuos jūsų pabraidyti
• Gena nerimas mane dienų jaunų • 
Pasidžiaugti gamta gražia Kūrėjo. Tykiai 
Pasiruoši tarnybai Dievo ir žmonių!

Mano kojos mina kelio žvyrą gelsva... 
Atsiliepia tolumoj berymantys kalnai:
- Eikš!.. Ateik pas mus šią naktį melsvą, 
Taip, kaip brolį mes sutiksime Čionai!

/-.■! i LUL'.V !

DANUTĖ

(Atkelta iš|4-mo psL)
Bet Danutė jau išslydo iš glė

bio ir, pasičiupusi šepetį, šlavė vir
tuvės grindis garsiai šaukdama!

- Rai - rai - rai - rita - rairai - 
opa • pa • tra • lia - lia - lia - lia!

Baigdama piaustyti svogūną, 
mama galvojo apie stovyklą:

- Ar leist Danutę, ar ne? Vos 
šešerius metukus persiritusi, ar 
nebijos miško? Ar nepasiges naktį 
mamos?

O Danutes balsiukas jau skam
bėjo iš saliono:

- sto • vyk - lont sto • vyk- 
lon! va - - žiuo - jam, va • ziuo - jam!
• dainavo ji, pertekdama aštrų gelto
nosios kanarėlės švilpimą.

Iš Nijolės Jankutes knygos,
• rjicvM J *»£>įntrtČyir^to^kiauja”' - 'J***

Matot, yra ir tokios maudyklės mėgėjų...
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“KOVO” KLUBE
Puiki Orientacijos Iškyla

Puikus sekmadienio rytas prie 
Lietuvių Klubo sutraukė nemažai 
automobilių. Čia yra pradžia pirmojo 
Sydnejaus “Kovo” suruošto orienta
cinio automobilių lenktyninio tury- 
ro. Visų šių varžybų vadovas, valdy
bos vicepirmininkas D. Newman, 
registruoja visus dalyvius, ir, išdali
na lenktyninius lapus, kuriuose yra 
nurodyta kelionės planas ir 62 klau
simai, į kuriuos važiuojant reikėjo 
atsakyti. Ir tai ne eiliniai, paprasti 
klausimai buvo, bet įdomus, sunkūs 
ir reikalaują profesionalinio apdai
rumo.

Sėdu ir aš į koviečių didelio 
bičiulio ir rėmėjo Gedimino Antanė
lio, tik nesenai, po metų kelionės 
aplink pasaulį ir ilgesnio svečiavi- 
mosi Amerikoje, mašiną. Kartu su 
manim važiavo ir klubo iždininkas 
B. PaskoČimas ir Gedimino svečias 
Leonora. Man teko orientuotis žemė
lapių knygoje, Bruno stebėjo duodamų 
klausimų atsakymus, kai Leonora 
skaitė klausimus. Keturi ir visi 
buvom taip užimti, kad kelis kartus 
nuvažiavom visai į kitą kryptį, pra
leidom daugybę klausimų, į kuriuos 
neradom atsakymų ir vėliau, prieš 
pat pabaigą, pats Gediminas j angliš
kuosius klausimus atsakė lietuviš
kai, norėdamas sumaišyti teisėjo 
sprendimą, kas žinoma mums nepa
sisekė ir iš to buvo tik gražaus juoko. 
Kelionei buvo duota 2% valandos ir 
ji pasibaigė gražia pikniku Caba- 
ritta Park. Keistas tas mūsų Gedimi
nas. Pamatęs tokias sunkias važia
vimo sąlygas ir dar sunkesnius klau
simus, jis pasižiūrėjo į varžybų pa
baigos planą ir jau pradėjo, kaip 
didysis “Jumbo Jet”, spausti Con*, 
cord link. Galų gale pasisekė mums 
dviems valdybos nariams įtikinti šį 
smarkiai po kelionės pastorėjusį ko- 
vietį - rėmėją, kad butų tikrai ne
labai patogu, jeigu jau pati "val
džia” nesilaikytų taisyklių. Galų 
gale, po maždaug' trijų valandų ke
lionės, atsiradome gražiame parke, 
kur jau buvo atvažiavę kelios maši
nos ir buv. pirmininkas J. Dambraus
kas su savo “Bosiene” kaitino 
B.B.Q. keptuvę. Pagaliau nervus 
nuraminę alučiu, stebėjom kai 
vienas po kito tai iš vieno, tai iŠ 
kito galo atsirado specialiais kaspi
nais papuošti važiavusiųautomobiliai. 
Ir galų gale, po daugiau kaip keturių 
valandų kelionės, prisistatė “Kovo” 
vicepirmininkas A. Šimaitis su žmo
na, užbaigdami važiavusiųjų kelio
nes.

Suskaičius kelionių lapų atsaky
tus klausimus ir gautus taškus, šios 
orientacinės kelionės laimėtoju buvo 
paskelbtas kovietis golfininkas D. 
Curriam, antrąją vietą gaunant mūsų 
žymiajam krepšininkui P. Gustafson 
su ž'mona Snaige ir trečiąją D. Krau- 
cevičius (Jumbo). Visi laimėtojai 

SJkattgt&jų
Gerb. p. Redaktoriau,

P. A. Skėrys aprašydamas 
“Liet. Bendr. Namų Padidinimo 
Pabaigtuves” (1974.5.27 Nr. 21), 
sumini daugiausia pagelbėjusias ir 
tvirtai parėmusias organizacijas, bet 
nieko nepamini kas tikrai Liet, namų 
padidinimo darbus pradėjo.

Čia norime papildyti, kad Gee- 
longo Liet, namų padidinimo darbus 
pradėjo G.L.S-ga: Namų Taryba pagal 
Apylinkes visuotinio susirinkimo 
nutarimą (1969.1.19) ir vadovauda 
muosi jai patiektais įstatais “The 
Rules of Lithuanian Association in 
Geelong”, priimtais maždaug prieš 
15 metu A.L.B. narių visuotiname 
susirinkime. L.S-ga išdirbo apie 
2962 valandas kasdama pamatus, 
muridama sienas; dengiant stogą, 
dedant langus ir prijungiant naujus 
tauletus prie atvestos kanalizacijos, 
ir šiems darbams išleido apie 
S5319,00.

• ' t .•.» W t
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gavo “Kovo” valdybos paskirtas 
dovanas, kai mūsų kelionės lapą ir 
Gedimino lietuviškus įrašus, vado
vas dar dabar skaito ir, ką gali ži
noti, kai viską jis supras, gal tada 
ir mes ką nors laimėsim.

Po visų oficialumų, toje gražioje 
vietoje turėjome puikų ir draugiškai 
šeimyninį pikniką. Ateityje, suruo- 
šiant panašias automobilių varžybas, 
turėtų daug daugiau dalyvauti mūsų 
jaunimo, nes ir jiems ir kitiems auto
mobilių sporto mylėtojams, tokios 
varžybos turėtų būti labai įdomios. 
Visų varžybų vadovas D. Newman 
įdėjo labai daug darbo, paruošdamas 
spausdintus planus, sutvarkydamas 
visą kelionę ir kt., už ką jam visų 
dalyvių ir piknikautojų vardu telieka 
tik nuoširdžiai padėkoti.***

KREPŠININKAI DIRBA
Koviečiai krepšininkai, be savo 

žaidynių, vietiniuose turnyruose, 
šiais metais turi nemažai išvykų. 
Vyrai krepšininkai buvo išvažiavę 
žaidybiniam turnyrui į Shoalhaven, 
kur pasirodė labai gerai, turint gal
voje, kad šiame mieste, su amerikie
čių mokytojų pagelba krepšinis yra 
vienas iš stipriausių visoje N.S.W. 
valstijoje.

Moterys ir merginos dalyvavo 
Nowra ir Wollongong varžybose, kur 
taip pat pasirodė labai gerai ir mūsų 
jauniai dalyvaus Newcastle jaunių 
varžybose, kur juos sutiko globoti 
vietos lietuviai su pirmininku A. 
Šernu priešakyje.***

KVIEČIAMI TRENIRUOTIS
Visose sporto šakose koviečiai 

vėl pradėjo reguliariai treniruotis ir 
ruoštis ateinančiai sporto šventei. 
Visi sportininkai ir jaunimas, norin
tieji įsijungti į “Kovo” sportines 
eiles, susiriša su vadovybe ar paski
rais sekcijų vadovais, nes dabar yra 
pats laikas pradėti savo sportinį 
darbą. ***

IŠVYKA į CANBERRA
Koviečiai stalo tenisininkai 

golfininkai ir squash? Žaidėjai buvo 
pakviesti Canberros “Vilko” drau
giškom rungtynėms, kurias jie sužai
dė sostinėje. Kaip ir visuomet, taip 
ir šį kartą canberriškiai svečius iš 
Sydnejaus labai gražiai priėmė, spor
tinėse kovose įrodė, kad jie yra taip 
pat stiprus ir, po visų rungtynių Lietu
vių Klube surengė puikų balių, ku
riuo svečiai iš Sydnejaus tikrai buvo 
patenkinti.

Sydnejaus “Kovas” revanšinėm 
rungtynėms, prijungiant gal ir šach
matus, numato canberriškius sporti- 
ninikus pakviesti ilgojo savatigalio 
metu spalio mėn.***

taurficd
y Šios organizacijos nariai patuo
se ir užregistravo Liet, namų padidi
nimo planus ir įvedė 50 centų mokes
tį nuo asmens'’aukojančio i ruošia
mus balius, kuris dar ir dabar veikia 
A.L. B. Geelongo Apyl. Valdybos 
namų galutiniam užbaigimui.

Su pagarba,
Geelongo Lietuviu Sąjungos Valdyba.***

SU FILMU APARATU APLINK 
PASAULĮ

Sydnejuje žinomas biznierius 
Pranas Sakalauskas rašo iš Švedi
jos “M.P.” laišką. Jau 20 dienų, 
kaip jis iš Australijos, svarbiausia 
jam Jeko būti Lietuvoje ilgesni lai
ką. Štai ką jis rašo:

—Tikiuosi, kad filmą , kurią 
susukau Lietuvoje, visi sydnejiškiai 
norės pamatyti. Vien iš Lietuvos 
vaizdų bus apie viena su puse va-

Dalis “Kovo” automoblių orientacijos lenktynių daly vių.

landos sukimo.
Toliau jis matė prezidento Nixo- 

no sutikimo iškilmes Maskvoje.
— Labai įdomus buvo prezidento 

sutikimas ir ' priėmimas Kremliuje, 
visi keliai ir Maskvos kanalas - upė 
buvo išpuošti sovietų ir amerikonų 
vėliavomis. Plaukiant mums tuo kana
lu vaizdas buvo įspūdingas nematy
tais papuošimais.

Visus tuos vaizdus matysime jam 
grižus Sydnejuje. Toliau Sakalaus
kas važiuoja į Daniją ir i Vokietiją. 
Žada ir iš ten parašyti savo įspū
džius.

Visiems Sydnejaus lietuviams 
siunčia linkėjimus.***

ATEIVIAI TURTINGESNI UŽ 
VIETINIUS

Kanados “Tėviškės Žiburiai” 
rašo: Kanados statistikos 1970 m. 
paskelbti duomenys liudija, kad po
kariniai ateiviai yra gerokai pralenkę 
Šiame krašte gimusius kanadiečius. 
1946 - 60 m. Kanadon atvykusių Šei
mų pajamos buvo didesnės už vieti
nių Šeimų 10,5%, .jų turtas - 21,8%. 
Ši statistika daugiausia liečia tik už
darbį ir įsigytus namus. Pokarinių 
ateivių 70,8% turėjo nuosavus namus, 
o vietinių kanadiečių — tik 63%. Atei- 
vių turto vidurkis 1970 m. buvo 
$18.952, Kanadoje gimusių asmenų
- $15.562. Vidutinis ateivių uždar
bis 1970 m. — $9.985, vietinių kana
diečių - $9.036. Ateivių įsigyti na
mai savo verte taipgi pralenkė ka
nadiečių namus. Ateivių namo vidu
tinė vertė buvo $17.998, kanadiečių
- $13.669. Kadangi vidutinis metinis 
ateivių uždarbis buvo didesnis už 
Čia gimusių kanadiečių tik $949, jų 
įsigytų namų 31,7% didesnė vertė 
liudija tų ateivių irealesnį požiūrį 
į gyvenimą,didesnį taupumą, atsisa
kymą daugeliui kanadiečių būdingo 
“gero” gyvenimo siekių. Pokariniai 
ateiviai dažnai būdavo pravardžiuo
jami “prakeiktaisiais DP” pavy
džių kanadiečių, nenorinčių sutikti 
su ateivio pranašumu. Čia taipgi ten
ka pabrėžti, kad pokaryje Kanada įsi
leido daugiausia politinių pabėgėlių 
iš Sovietų Sąjungos okupuotų kraštų, 
savo išsilavinimu gerokai prašokusių 
didžiąją dalį vietinių kanadiečių. 
Didžiausia kliūtimi jiem buvo anglų 
kalbos nemokėjimas, tačiau Ši kliū
tis buvo pašalinta per palyginti la
bai trumpą laiką.

***

SOVIETAI APIE S. KUDIRKĄ 
NENORI ŠNEKĖTI

DETROITAS. - Detroito Lietuvių 
organizacijų centro pirmininkas A. 
Sukauskas buvo parašęs valstybės 
sekretoriui Henry Kissingeriui apie 
Pabaltijos ir Simo Kudirkos reikalus. 
Kissingerio pavedimu, atsakė į jo 
raštą asistentė sekretoriaus Carol 
C. Laise. Ji rašo, kad gerėjant 
Vakarų - Rytų santykiams, nesikei
čia Amerikos politika nepripažinti 
įjungimo ir Amerika pasilieka prie 
savo nusistatymo remti apsisprendi
mo idėją.

Dėl Kudirkos rašoma, sovietai 
visai nenori kalbėti, tvirtindami, jog 
tai jų vidaus .reikalas, o dėl jo gali
mos Amerikos pilietybės jie irgi 
nešneka, laiko jį savo piliečiu ir 
nepripažįsta dvigubos pilietybės. 
Nepasisekė Valstybės departamentui 
apie jį nei ko, daugiau sužinoti ir 

per Tarptautinį Raudonąją kryžių. 
Jis laikomas Permos koncentracijos 
stovykloje, vakariniame Sibire ir, 
kiek žinoma, neblogos sveikatos, — 
rašo Laise.

***

ATVIRAS ŽVILGSNIS ĮSV. VIETAS
Kun. Pr. Vaseris, važiuodamas 

į Oueenslandą pora savaičių atostogų, 
stabtelėjo Sydnejuje ir sekmadienį 
(liepos 7 d.) atlaikė lietuviams pa
maldas, pasakė pamokslą ir Lietuvių 
Klube padarė pašnekesį apie šv. 
žemę, pailiustruodamas skaidrėmis.

1 pašnekesį susirinko apie 100 
žmonių, visiems buvo malonu pasiklau
syti, kaip dabar atrodo šventos vie
tos, tuo labiau jas pamatyti skaid
rėse.

Kun. Pr. Vaseris vyko ne kaip 
piligrimas apsisunkinęs pasnikais, 
maldomis ir prisidengęs habitu,kaip 
vienuolis atgailautojas, bet kaip 
turistas, kurio žvilgsnis laisvas ir 
kritiškas, jis vyko drauge su kitais 
kunigais , ir tokiomis pat neapsisun
kinusiomis vienuolėmis , linksmoje 
kompanijoje. Vienoje vietoje jis 
primine, kad į jų kompaniją įsimaišė 
dvi aųstralės,- kitą dieną viena 
australe atėjo į jų kompaniją apsiren
gusi tik su lengvu švarkeliu be suk
nelės, matėsi tik apatinės kelnai
tes, kunigas indas pareiškęs, kad 
tokia netinkanti jų kompanijoje. Aš 
manau, kad prelegentas čia kaip tik 
norėjo paryškinti tą momentą, kad 
jis buvo nepiligrimas ir todėl negali
ma iš prelegento reikalauti, kad jis 
mums perduotų tų šventu vietų, žave
sį, patruklumą^ norą jas pamatyti ar 
aflaidus gauti. Kun. P. Vaseris dau
gelyje vietų, sakė, kad jam toji vieta 
nepatiko. Ką reiškia nepatiko? O tai 
reikšti turėtų tą, ką ir aš pats esu 
išgyvenęs. Prieš 50 metų mano mies
tely Kelmėje buvo klebono organizuo
jama piligrimų kelione į šv. žemę. 
Keli žmonės išvažiavo iŠ parapijos, 
kai jie parvažiavo visi ejome klausy
tis jų pasakojimų. Jie parsivežė šven
tos žemės, šv. akmenukų ir dar kito
kių dalykėlių - “abrozelių”. Matėsi, 
kad jie išgyveno didelį įspūdį, dide
lę meilę tom šventom vietom, be aša
rų negalėjo net papaskoti ką matė. 
Tas įspūdis jų pasakojimų, matytų 
vietų/ man ir šiandien tebestovi didin
goje aureolėje ir, j eigų aš šiandien tą 
visa pamatyčiau realybėje, žinoma, 
ta patį pasakyčiau ką ir kun. P. Va
seris - nepatiko man ta vieta. Mano 
sukurtoje vaizduotėje ji yra didinga, 
graži, žavinga, šventa. Gi šventas 
daiktas negali būti kritikuojamas, ne
gali patikti ar nepatikti, jį reikia 
priimti toki, koks jis yra.

Kun. P. Vaserio skaidrės yra 
įdomios ir verta jas pamatyti ir pasi
klausyti kunigo pranešimo, tik tokie, 
kaip aš, gali kartais nusivilti; mat, 
vaizduotėje daiktai būna gražesni 
kaip realybėje. Kritiškas turistas ne
gali išgyventi to jausmo, kokį išgy
vena piligrimas matydamas šventas 
vietas. Todėl ir perdavimas vaizdų 
ir nuotaikų yra skirtingas. Man 
rodos, kad prelegentas neturėjo tiks
lo pažadinti klausytojo noro aplanky
ti sv. žemę ir pasistiprinti tikėjimo 
stiprybe, o tik parodyti tas vietas, 
kurias jis pats matė ir kuriose ka
daise vyko didysis atpirkimas.

A. Kelmietis ***
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ADELAIDĖS RAMOVĖNŲ ŠVENTĖ
Nemažas skaičius Australijos 

lietuviu organizacijų ir kultūrinių 
sambūrių yra atšventę ar švenčia, 
savo 25 m. įsisteigimo sukaktuves.

Adelaidės LKV Ramovė ketvir
čio šimtmečio dar neišgyveno, bet 
jau atrodo arti to. Šiais metais suei
na 23 metai, kai P. Australijoj įsi
steigė Ramovės skyrius.

Ta proga Ramovė s valdyba su
ruošė savo nariams ir svečiams vaka
rienę , į kurią atsilankė apie 120 as
menų. Vakarienėje dalyvavo ir Aus
tralijos Karo Laivyno karininkai du 
broliai Didžiūnai ir Australijos Armi
jos leitenantas Pauliukevičius bei 
Civilinės Apsaugos kapitonas V. 
Užubalis. Tai graži pradžia vyresnio
sios ir jaunosios kartos kaiių ryšių 
užmezgimas, reikia tikėtis Šie ry
šiai išsiplės į glaudesni bendradar
biavimą.

Prieš prasidedant vaišėms, Ramo
vės pirm. K. Taparas pasveikino 
susirinkusius narius ir svečius pažy
mėdamas, kad Šios rūšies pasisve
čiavimai nėra vien proga pasivaišin
ti ar pasidaryti pelno. Tai daroma 
tikslu arčiau tarpusavyje susipažin
ti bei suartėti su ramovėnų draugais 
ir prijaučiančiais.

Tolimesnėj savo kalboj pirmi
ninkas pabrėžė, kad ramovėnams, 
kaip buvusiems kariams, nebuvo 
lemta ginklu ginti Lietuvos nepri
klausomybės, bet tai nereiškia, kad 
emigracijoje mes turime dienas leis
ti pasyviai ir apatijoj. Kiekvienas 
ramovėnas, kiek sveikata ir sąlygos 
leidžia, privalo aktyviai reikštis ir 
prisidėti prie kiekvienos veiklos, 
kuri siekia mūsų tautai laisvės ir 
n epriklau somy bės.

Ramovėnus šiltais žodžiais 
pasveikino kun. Spurgis ir pareiškė 
laikąs garbe įsijungti į ramovėnų ei
les. Pirm. Taparas čia pat jam pri
segė ramovėnų ženkliuką.

Bendruomenės pirm. B. Mikužie- 
nė pasveikino ramovėnus bendruo
menės vardu. V. Neverauskas Liet. 
S-gos ir Rudzenskas choro vardu.

Po sveikinimų pirm. Taparas įtei
kė specialiai paruoštus adresus at- 
Žymėtino amžiaus (65, 70 ir 75 m.) 
sulaukusiems ramovėnams. Šią tradi
ciją manoma tęsti ir ateity.

Pasibaigus oficialiajai daliaį 
kun. Spurgis palaimino gražiai pa
ruoštą stalą ir visi susirinkusieji 
buvo pakviesti pasivaišinti.

Programoj pasirodė B. Mikužienė 
ir mūsų pasižymėjusi akordionistė M. 
Dumčienė, kurios duetu padainavo ke
lias dainas. Vakarienė praėjo paki
lioj ir draugiškoj nuotaikoj.

Dabartiniu metu LKV “ Ramo
vės” Adelaidės skyrius turi 60 narių 
ir jų skaičius didėja. Tai rodo, kad 
ši' organizacija stiprėja. Narių sudė
tyje yra vyresnio, o taip pat ir gana 
pajėgaus amžiaus asmenų. IŠ tiesų 
tai gana imponuojantis būrys vyrų, 
kurie prie gerų norų gali daug ką 
padaryti, ko nuoširdžiai ramovėnams 
linkime. S.B.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Kun. P. Butkus su kun. Pr. Vase- 

riu išvyko porai savaičių atostogų į 
Queensland^ pailsėti. Gero vėjo lin
kime. Sydnejaus liet, katalikų parapi
jai vadovu liko kun. P. Martūzas.***

Simo Kudirkos motina gavo 
JAV pilietybę, bet jai bus dar daug 
vargo išvykti iš Sovietų, rojaus, 
daromi visokie trukdymai.

***
Teko patirti, kad dr. B. Vingilis 

su ponia liepos 5 d. išskrido iš Syd
nejaus į platųjį pasaulį, lankysis 
Europoje, Amerikoje ir Kanadoje 
gydytojų suvažiavime. Linkime p. 
Vingiliams^ sėkmingos kelionės, gra
žių įspūdžių , ir malonaus sugrįžimo 
namo.

***
Laiškai ir laikraščiai pasiųsti 

balandžio, gegužes mėn. iš Sydne
jaus į Sydnejų pasiekia adresatus 
tik dabar. Dėl streikų ir dėl bendrai 
paštuose vykstančios netvarkos 
tebeguli pašto siuntos dar nepalies
tos.

***
Pagal paskutinius statistinius 

duomenis, kiekvienam 100 gyventojų 
N.S.W. yra užregistruota 41.1 automo
bilis, Vokietijoje - 42.3.***

Gilią užuojautą reiškiame žmonai, sūnums-Virgilijui, Valentinui 
ir Vidmantui netekus vyro ir tėvo

A.A. VALDEMARO MACIULAICIO

LATROBE VALLEY
Dalyvaujant gausiam būriui Sale 

ir Latrobe Valley tautiečių, birželio 
16 d. iŠ Geelongo atvykęs kun. P. 
Dauknys St. Therese. bažnyčioje 
Yalloume aukojo Šv. Mišias už Žuvu
sius mūsų brolius ir seseris tremtinius 
Sibire.

Kun. Dauknys pasakė dienai pri
taikintą pamokslą, o J. Mikštas savo 
eilėraštį ‘‘Sielvarto šauksmas” pa
skaitė su tokiu įsijautimu, kad ne 
vieną pamaldų dalyvį pravirkdė. 
Pamaldos baigtos Tautos Himnu.

Kavutė, kurią kaip paprastai su
organizuoja maršalka p. S. Sabrins- 
kas ir p. Alė vyko prie bažnyčios 
esančioje salėje ir čia pat surinkti 
$5.00 buvo įteikti kun. Daukniui 
‘‘Tėviškės Aidams” paremti.

a.a.
, ***

GEELONGAS
PAMINĖTA BIRŽELIO TRĖMIMAI

Žiaurius 1941 m. birželio mėn. 
trėmimus, geelongiškiai paminėjo š.m. 
birželio mėn. 23 d. Sekmadienio rytą 
pamaldas už tremtinius atlaikė kun. 
Pr. Dauknys ir ilgokame pamoksle 
plačiai nušvietė vykdomą lietuvių 
persekiojimą bei trėmimą.

Pamaldose buvo tautinė ir Sporto 
klubo vėliavos jaunuolių asistuoja
mos. Lekciją skaitė inž. K. Starins- 
kas, o Šv. Mišių auką, atnešė mar
šalkos VI. Stuikevičius ir Ign. 
Dargvainis.

Liet. Bendru omenės namuose, 
sušilus karšta kavute, minėjimo aktą 
pradėjo vald. pirm. dr. S. Skapinskas. 
Gerb. pirm, trumpame žodyje primi
nė lietuvių trėmimus ir paprašė minu
tės susikaupimu pagerbti jų aukas.

Paskaitą skaitė vald. vicepirm. 
M. Kymantas. Gerai paruoštoje pa
skaitoje prelegentas peržvelgė anuo
metinį ir iki šiolei besitęsianti lie
tuvių persekiojimą ir atkaklią lietu
vių tautos rezistenciją okupantui.

Meninę programą pradėjo savait. 
mokyklos mokin. Linas Valaitis dek
lamacija, o Petriukas Manikauskas 
paskambino pianinu. Vyresniųjų at
stovas Alf. Baltrūnas jausmingai 
padeklamavo J. Mik'što ‘‘Laiškas iš 
Pavergtos Lietuvos”. Geel. Liet, 
choras M. Kymanto vadovaujamasuž- 
baigė programą keliomis dainomis. 
Ypač jaudinančiai nuskambėjo “Lie
tuva brangi...” visiems dalyviams 
pritariant.

Minėjimas pravestas savųjų tar
pe pakilioje nuotaikoje.

A. Skėrys***

Teko patriti, kad solisto Ed. 
Kaniavos pirmas koncertas Melbour
ne įvyks liepos mėn. 25 d., ketvir
tadienį, 7.30 vai. Assembly Hall, 
156 Collins St., Vietos rezervuoja
mos tel. 3983629.***

Visi yra prašomi paaukoti 
‘ ‘ M.P.” spaudos vajui, prašoma at
kreipti dėmesį į praeito “M.P.” 
numerį, kur yra parašyta Krašto 
Valdybos atsišaukimas ir nurodyta 
kaip ir kokiu adresu pasiusti auką. 
Dėkiną šimtą, dėkim centą padarysime 
darbą šventą. ***

Vysloje veisiasi 48 žuvų rūšys, 
Volgoje - 64, Dunojuje - 68, Amūre 
— 73, Tai visiškai nedaug, palyginus 
su Gangu (170 rūšių), Kongo — 380, 
Misisipi - 256 rūšys. Rekordas pri- 
lauso Amazonei, kurioje veisiasi 
beveik 700 Žuvų rūšių. Vargu ar 
Amazonės pakrančių žvejai pažįsta 
kiekvieną jų sužvejotą žuvį!

***

Nustosi pasogos taupydamas vynis.
Albanų priežodis. 

Kada užsidegė mano manta, tik tada 
pažinau savo draugus.

Albanų priežodis.

J. Q. Maksvyčiai
K. I. Daniškeviciai

CANBERRA
Birželio 23 d., sekmadienį, Can- 

berroje buvo su skausmu prisiminta 
Sovietų masiniai ištrėmimai nekaltų 
žmonių Lietuvoje.

Minėjimas prasidėjo pamaldomis 
už žuvusius tremtinius St. Joseph 
bažnyčioje O’Conn or. Šv. Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė vietos 
parapijos klebonas.

3 vai. po pietų Canberros Lie
tuvių Klube įvyko minėjimas, kurio 
programą atliko lietuvių mokyklos 
mokiniai ir mokytojai.

Minėjimą atidarė trumpa kalba 
Apyl. pirmininkas A.V. Balsys, pa
gerbdamas žuvusius prašė atsistoti 
ir susikaupti vienos minutės tyla. Po 
to sugiedota giesmė “Marija - Mari
ja”.

Pagrindinę kalbą pasakė J. 
Janulaitis primindamas, kad jau 
praėjo 33 metai nuo masinio lietuvių 
išvežimo į Rusiją ir 30 metų nuo 
pasitraukimo lietuvių į Vakarus dėl 
Sovietų žiaurių persekiojimų. Nežiū
rint ilgos okupacijos dar ir dabar lie
tuvis savo tėvynėje tebėra persekio
jamas. Jam duota tik viena laisvė 
tapti komunistu ir pagarbinti “didįjį 
brolį” rusą.

Meninę dalį atliko 1. Vida 
Howe - Pužaitė paskaitė B. Brazdžio
nio eilėraščių. 2. Natalija Bruzgaitė 
paskambino pianinu. 3. Teresė Bu- 
dzin auskaitė padainavo seną lietu
višką dainą “Tėviškėlė”.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Po to sekė kavutė.

J.***

MIRĖ SOFIJA MENSONIENĖ
Po ilgos ir sunkios ligos, lie

pos 2 d., akis užmerkė amžinai 
SOFIJA PIVOTAITĖ MENSONIENĖ, 
išgyvenusi 79 metus.

Sofija gimė ir augo Raguvoje, 
kur tėvas buvo pašto viršininku. Vė
liau, su tarnyba, Pivotų šeima turėjo 
persikelti į Rusiją, ten Sofija 
baigė mokytojų seminariją ir mokyto
javo. Pivotai *į Lietuvą grįžo jau 
Nepriklausomai Lietuvai atsista- 
čius. Kaune jų apgyvendinimu ir 
tarnybomis rūpinosi pašto tarnybos 
bendradarbis, pažįstamas iš Raguvos 
telegrafo punktų priežiūros tarnauto
jas Albertas Mensonas. Sofija gauna 
darbą pašte telegrafiste, o jos pa
žintis su Albertu Mensonu 1922 m. 
sustiprinama vedybomis.

Prijungus prie Lietuvos Klaipė
dos kraštą, Mensonas telegrafo tar
nybai siunčiamas į Klaipėdą. Iš Kau
no išvyksta jau su sūnumi Eugeniju
mi, o gyvenant Klaipėdos krašte 
gimsta antrasis sūnus Viktoras.

^Lietuvai netekus Klaipėdos 
krašto, Mensonai persikelia gyventi 
i Kėdainius, čia išbuvo iki pasitrau
kimo į Vokietiją. Karui pasibaigus 
visa šeima gyveno Wuerzbur D.P. 
stovykloje iki išvykimo į Australiją.

Australijoje, kiek sustiprėję 
finansiniai, Mensonai įsigijo namą 
Sydnejaus priemiestyje Granville. 
Šeimai išėjus į darbą, Sofija nesi
tenkina vien šeimininkavimu namuose, 
bet paėmusi kastuvą sklypą sutvarkė 
kaip parką. Į jų namus reguliariai ėjo 
“Mūsų Pastogė” ir lietuviškos kny
gos.

Deja, kaip dažnai pasitaiko, po 
gero ir ramaus gyvenimo,prieš 5 metus 
Mensonų šeimoje atsitiko nelaimė. 
Ištikta smūgio (stroke) Sofija jėgų 
pilnai jau neatgavo. Vėliau, dar 
porą smūgių išlaikė, bet po jų gyve
nimo džiaugsmo jau nematė. Paskuti
niuosius pusantrų metų išgulėjo 
Calvary ligoninėje, Kogarah.

Laidotuvės įvyko liepos 5 d. 
Rookwood kapinių krematorijaus 
koplyčioje, kurias pravedė evange
likų • liuteronų kunigas.

į atsivėrusias krematorijaus 
duris* nuslinko karstas su pavargusiu 
ir ligos iškankintu Sofijos^ kūnu, 
šioje pusėje paliekant nuliūdusius 
vyrą, du sūnus ir daugeli draugų.

A.***

.1

NETEKOME DIDELIO DAINOS 
MYLĖTOJO

Mirtis Melbourne pasiėmė dide
lį daffos įmylėtoją. Mes pykstame ir 
verkiame, kai ji atsilanko į mūsų 
bendruomenę ir mėginame atspėti 
jos didybę. Vadiname ją įvairiais 
piktais vardais - nelemtoji mirtis, 
Žiaurioji mirtis ir panašiai. Vis dėlto 
kartais tenka susimąstyti. Ar ne 
mirties angelas atima mirusiam vaka
rykščios dienos kančią? Ar ta mir
ties viešnia verta tokios didelės 
artimųjų sopulių kainos? Juk ne pati 
mirtis, bet nenugalima baisi liga yra 
žmogaus nelaimės pradininkė.

Valdemaras MaČiulaitis susirgo 
neurologine raumenų nykimo liga 
prieš porą metų. Iš pradžių liga vys
tėsi pamažu, bet paskutiniais metais 
sustabdė jam rankų ir kojų naudoji
mą, o š.m. birželio mėn. 22 d. sustab
dė ir kvėpimą ir taip atskyrė jį nuo 
šio pasaulio. Kilimo Valdemaras iš 

, Vilkaviškio miesto. Jo tėvas buvo 
Vilkaviškio elektros stoties vedė
jas, o Valdemaras ilgesni laiką dirbo 
karo komendantūroje raštininku. 
Australijoje jis su šeima įsikūrė 
Dandenong, apie 30 km. nuo Melbour
ne. Užaugino tris sūnus: Virgilijų, 
Valentiną ir Vidmantą. Visi kalba 
gražiai lietuviškai ir gerai pažįsta
mi tarp lietuvių sportininkų. Vyriau
sias sūnus geras šachmatininkas, 
kiti du lošia krepšinio komandoje. 
Valentinas tik vienas gavo iš tėvų 
meilę dainai ir jis ilgą laiką dainavo 
savo jaunos žmonos Ritos Tamošiū
naitės sukurtame modernaus pobū
džio ansamblyje, pavadinto “Bevil
čiai”.

Valdemaras buvo ramaus, taik
aus būdo žmogus, visų mėgiamas. 

Mėgėjas lošti šachmatais, bet už vis 
labiausiai jis mylėjo dainą. Kolei 
jėgos leido, ilgus metus jis dainavo 
su Melbourne vyrų oktetu ir nuo įsi
kūrimo pradžios, giedojo Melboumo 
Parapijos Chore, todėl ir jo laidotu
vės buvo vienos iš i gražiausiai atžy
mėtų Melbourne. Koplyčioje,, bažny
čioje ir kapinėse choristai parodė jam 
savo didelę pagarbą. Giesmės plaukė 
iš jų liūdesiu perpildytų krūtinių Ro
jaus dvelkimu, o p. Birutė Tamošiū
nienė, tyliame nuliūdime giedojo 
jo paskutiniam atsisveikinimui.

Visiems jo pažįstamiems, Valde
maro atmintis paliko nykią tylumą. 
Tokia pat nyki tyluma pasiliko jo 
name mylimai jo Žmonai Bronislavai, 
kuri jį taip pasiaukojančiai slaugė. 
Kiek "sunkaus neramumo ji turėjo 
pergyventi, kai ji jautė, kad liga 
pakirs jos sielos bičiulį.

Prie artimųjų karsto mes susi
mąstome ir suprantame, kad mūsų 
kartos saulė leidžiasi. Mūsų bendruo
menė su kiekvienu iškeliavusiu ma
žėja, todėl glauskimės arčiau, ne- 
pa vy dėkime likimo saulės draugui 
ir nekelkime be reikalo audros vieni 
kitiems.

Valdemarą ir visą jo giminę 
pažinau tėvynėje. Ne tuo pačiu lai
ku, bet toj pačioj mokykloj mokė
mės, tais pačiais takais vaikščiojom. 
Atsižvelk tik ir matai, kaip greitai 
ir vienodai metų smiltys byra. Jau 
atsiskyrė jis iš mūsų ir išėjo vienin
telis toks tylus.

Ilsėkis ramybėje, Valdemarai, 
Rojaus gilume!

Alisa Baltrukonienė***
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNIŠKIŲ DĖMESIUI!! 

BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS
Š.m. rugpjūčio men. 11 d. 4 vai. 

30 min. p.p., Lietuvių Namuose Sau* 
kiamas MELBOURNO APYLINKĖS 
NEPAPRASTAS VISUOTINAS 
BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS.

Dienotvarkėje numatyta: A.L.B. 
Krašto Tarybos atstovų rinkimai ir 
einamieji reikalai.

A.L.B. Melb. Apyl. V-ba.***
SVEČIAS IŠ LIETUVOS

CANBERRA 
Pamaldos

RugpiūČio 4 d. pamaldos. Can
berra lietuviams, A.A. JURGIO ŽI
LINSKO mirties metinėse.Pamaldos 
įprasta tvarka: 11.30 vai. Šv. Juoza
po bažn. O’Connor, į kurias kviečia
mi visi tautiečiai. Dėl šio pakeitimo 
iš,puolančių 21 liepos 3 sekm. pamal
dų nebus. Atleiskite dėl Šio pakei
timo - tai įvyko dėl suprantamų prie
žasčių. Prieš pamaldas išpažintys. 
Esant palankiam orui po pamaldų 
aplankymas kapinių.

Kun. P. Butkus

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Torrace, Baakstavm, TEL: 708 - MM.

LIEPOS MĖN.

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

Melbourne Lietuvių Čiurlionio 
Diskusijų Klubas pakvietė savo 
vasaros atostogoms praleisti Vilniaus 
operos solistą, Eduardą, Kaniavą, ku
ris liepos 5'd. jau atvyko į Melboumą 
ir netrukus jo svečiavimosi progabus 
suorganizuota visose didesnėse ko
lonijose jo koncertai.

M.L. Čiurlionio Diskusijų Klubas

SEKMADIENIO POPIETE
Australijos Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų Sąjungos Melbourne 
Skyrius š.m. liepos 21 d., sekmadie
nį, 5 vai. p.p. Lietuvių Namuose 
(viršuje • vyrų menėje) ruošia popie
tę, kurioje sąjungos narys • pramonės 
chemikas Kęstutis Lynikas skaitys 
paskaitą “Pinigų Pasaulis”. Po pas
kaitos bus rodomi filmai apie Mel
bourne vandenį (water on tap), paaiš
kinimus suteiks M.M.B.W. inžinie
rius Bronius Vingrys. Popietė bai
giama kavute.

Visi suinteresuoti tautiečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti. Są
jungos nariams dalyvavimas būtinas.

A.L. Inž. ir Arch. Sąjungos 
Melb. Skyriaus Valdyba.***

AR BENDRUOMENĖ SAVE 

PATEISINA?
Stengiant ir organizuojant Aus

tralijos Lietuvių Bendruomenę per 
daugiau kaip dešimtį metų jautėsi 
nepaprastai gyvas visuomeninis pul
sas ir tautiečiu entuziazmas, nes 
buvo kuriama kažkas naujo ir iš to 
naujo kūrinio • bendruomenės buvo 
taip pat ir daug tikėtasi. Tačiau per 
pastaruosius dešimtį metų tasai entu
ziazmas atslūgo, tautiečiai atšalo ir 
gaunasi įspūdis, kad tokia bendruo
menė gyvuoja tik popietyje ir proto
koluose. Ar yra pagrindo abejoti- mū
sų bendruomenės gyvastingumu?

Šitas bendruomenės klausimas 
bus svarstomas Sydnejaus Liet. 
Plunksnos Klubo organizuojamoje 
diskusijų popietėje tema

AR BENDRUOMENĖ SAVE 
PATEISINA?

Kalbės keturi prelegentai: 
bendruomenės gynėjus atstovaus 
dr. I. Venclovas ir Vyt. Patašius: kaip 
oponentai pasisakys dr. D. Kairai
tis ir V. Kazokas. Šie bendruomenės 
klausimu debatai įvyks rugpiūcio 
11 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Sydnejaus Lietuvių Klubo mažojoj 
salėj.

Po prelegentų pasisakymų (kiek
vienas kalbės po maždaug 15 minu
čių) vyks bendros diskusijos iškeltu 
klausimu. Tautiečiai kviečiami gau
siai dalyvauti ir aktyviai pasireikšti. 
Nors kalbama bus apie bendruomenę, 
bet vertinsime save pačius ir musų 
veiklą, nes juk bendruomenė ir yra 
mes patys.

PI. Klubo Pirmininkas
***

***
REIKALINGA MEDŽIAGA APIE 

VILNIŲ.
Sydnejuje yra ruošiama paskaita 

ir paroda apie Vilnių, turintieji prieš
karines spaudos - paveikslų ar kito
kios medžiagos apie Vilnių (maloniai 
prašomi ją_paskolinti.

Medžiagą prašome palikti pas 
p. P. Alekną Sydnejaus Lietuvių 
Klube.

Rengėjai***
PADĖKA

“Mūsų Pastoges” Sydnejaus, 
Spaudos Vajaus Komiteto vardu reiš
kiu nuoširdžią padėką visiems prisi- 
dėjusiems prie suruošto Spaudos 
Vajaus Komiteto linksmavakario, įvy« 
kusio Lietuvių Klubo patalpose ge
gužės 4 d.

Ypatingai nuoširdi padėka pri
klauso poniai Viliūnienei kuri taip 
nuoširdžiai ir rūpestingai pravedė |at 
daiktinę loteriją, kuri davė gryno pel- g* 
no, atskaičius visas padarytas iš- ■ 
laidas $113.80.

Negaliu nepadėko.ti panelei 
Jūratei Reisgytei, kuri taip sumaniai 
suorganizavo išraiškos šokį ir iš 
savo išteklių apdovanojo saldainių 
dėžėmis šokėjas, ir p. Ramonai Ra- I 
taitei - Shau už paruošimą mergai- | 
Čių išraiškos šokiui. |

Ta pačia proga norėčiau padėkoti | 
melbourniškiui Vytautui JasiulaiČiui, g 
kuris iš savo gaminių padovanojo 
"Mūsų Pastogės” Spaudos Vajaus 
Komitetui, salioninę lempą, vertės 
apie $30.00, kuri bus išleista loteri- ■ 
joje per “M.P.” Spaudos Balių Š.m. 
spalio mėnesį 6 d.

Vladas Miniotas
“M.P.” Sp. Vajaus K-to Narys 1 

***
Gerbiamieji Tautiečiai,

A.L.B. Krašto Valdyba savo j 
pareiškimu kreipėsi į visus Austrą- ■ 
Ii joje gyvenančius lietuvius, prašy
dama paremti pinigine auka “Mūsų I 
Pastoges” Vajų spausdinimo maši- I 
nai įsigyti. Aukoms rinkti yra Sydne- !■ 
juj įsteigtas Spaudos Vajaus Komi
tetas iš 5 asmenų, kuriam priklauso 
Vladas Miniotas gyv. 18 Brussells 
St., Homebush, N.S.W. 2140 Tel. 
73 5379. Jis kas sekmadienį prieš ir 
po pamaldų priiminės aukas prie 
Lietuvių Bažnyčios Lidcombeje. 
Malonėkite pasinaudoti proga ir at
likti savo tautinę pareigą. Aukas 
priiminėja ir kiti Komiteto nariai 
p. J. Maksvytis, A. Mauragis, V. 
Bitinas.

Sp. Vajaus Komitetas***

SEKMADIENĮ,28 D.
"Y I N Y AN" DUO (Talented singers and T.V. artists) 
Talentingi dainininkai ir T. V. artistą i.

RUGPIUCIO MEN.
D.

dainininkai

KAS TIK GALI PAJUDĖTI 
į STUDENTU BALIŲ LĖKITE

-SEKMADIENĮ, 4 
GAYE AND JOHNNY KAYE (Popular vocalists)
P o p u 1 i a r ū s
TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

ATSIMINKITE

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

Vėjas kaltas
— Tu ir vėl svyruoji. Parėjai 

girtas.
— Žmonele, suprask, kad visi 

didieji pastatai nuo vėjo svy
ruoja, bet nebūna girti.

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ”IN SET” kvarteto muzika. 
Dėmesio nariams!
* Dabar jau laikas susimokėti nario mokesti! Kiekvienu metu pas 
Klubo vedėją arba valdybos narius.
* Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 
dėvėti kaklaryšius.

Melboumo puikiuos namuos 
Kur jums muzika pagros, 
Kur studentai šoks dainuos. 
Ir programą Jums paruoš, 
O socialinė globa 
Neapvils kaip visada 
Jus pavaišins, pamylės 
Is eilės ir be eilės.

AR JAU PASIUNTEI SAVO AUKA 
"MUSIĮ PASTOGĖS” SPAUDOS 
VAJUI, BE JŪSŲ. PAGALBOS MES 
NEGALIME APSEITI?

MUS Ų
spaustuves vajus

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

SPAUDOS BALIU
kuris įvyks Melbourne, 1974 m. rugpjūčio mėn. 3 d. 7 vai. vakit
Lietuvių Namuose. Gros puiki kapela. Gėrimus prašome atsinešti.

ĮĖJIMO KAINA $5.00 Įskaitant gerą vakarienę.

Bilietus galima užsisakyti iš anksto pas p. A. POCIIĮ, TEL. 385969 
ir pas p. A. BALTRUKONIENĘ, TEL. 866304.

Iš
L. ______
Vanda Narušiene
Kazys Šaulys
Juozas Paškevičius
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