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Sovietai Vakarus gąsdina Kinija Poeto O.L. Milašiaus
100 m. sukaktis

Sovietų S-ga būtų patenkinta, jei
gu po Mao-tsetungo mirties Kinija 
būtų jai draugiška ir vėl ja pasitikė
tų. Bet Kinija Sovietus pažįsta, jais 
nepasitiki, laiko savo priešu, kuris 
pasieny laiko stambiausias karo pa
jėgas ir nenori pasidaryti Sovietų 
satelitu. Bet kokias Kinijos preten
zijas į Sovietų laikomas žemes 
Maskva atmeta, lygiai kaip Sovietai 
nenori grąžinti Japonijai Kurilų sa
lų. Dargi Kinija karo iš Sovietų pu
sės bijo, tad ir įtemptai budi dėl sa
vo saugumo, būdama militariniai 
silpnesnė.

Dabar Maskvos ’’Pravdoje” pas
kelbti smarkūs kaltinimai, kad Kini
ja ruošiasi karui, būtent ir prieš Va
karus, ir prieš Sovietus. Taigi, bai
gėsi po Mao-tsetungo 8 mėn. laiko
tarpis, kuriame Sovietai vis skelbė, 
kad negali būti jokių ginčų, proble
mų tarp komunistinių kaimynų, ku
rių nebūtų galima savo tarpe iš
spręsti.

Šį kartą Austral. Assoc. Press - 
Reuterio pranešimu Sovietai šau
kiasi Vakarų vadų neremti nei mili
tariniai, nei politiniai Kinijos, nes ji 
ruošiasi naujoms pasaulinėms sker
dynėms. Pravdoje dar rašoma, kad 
dešiniojo sparno Vakarų vadai ir 
biznieriai sutaria su Kinija bendru 
antisovietiškų pažiūrų pagrindu. 
Toliau Pravda kaltina Kiniją, kad 
pastaroji taip pat, kaip reakcionie
riškos imperializmo jėgos, puola so
cialistines valstybes ir nori privesti 
žmoniją ne tik prie šaltojo karo, bet 
taip pat ir prie kruvino karo. Pažy
mėtina ir Pravdos pastaba, kad ne
visai aišku, ar tik atominių rakietų 
lenktynių Kinija nėra pradėjusi pa
dedama Amerikos ir Vak. Vokietijos 
karinės pramonės. Šiame karo ad
vokatavime, rašo Pravda, Pekino 
karo vanagai guodžiasi iliuzija, kad 
Kinija išliks per atominį karą dėl sa
vo .milžiniško gyventojų skaičiaus. 
Tad Pravda įspėja, kad kiekviena 
Kinijai pasiųsta karo parama bus 
panaudota naujam karui pradėti ir 
Vakarų politikai naiviai galvoja, kad 
jie nebus paliesti Kinijos militarinio 
kardo. Na, Pravdoje seka ir 
Maskvos įžūlus pasiūlymas, kad Va
karai su Sovietų S-ga turi bendrai 
sujungti savo gretas sulaikyti Kini
jos tikslams. Nežinia, ar daug kas
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patikės šitokiai ’’vilko avies kailyje” 
propagandai, norint pasirodyti pa
saulio bei žmonijos gynėju ir taikos 
saugotoju.

Pekino ’’Peoples Daily” paskelbė, 
kad šiandieninė Kinija atsisako ka
pituliuoti prieš Sovietų atominį šan
tažą, trukusį paskutinius dvidešimt 
ar daugiau metų. Dar rašo, kad So
vietai niekados nenustoja grasinti 
Kinijos liaudžiai atominiais ginklais, 
tačiau jų planai paversti Kiniją savo 
protektoratu ar kolonija virto 
bankrotu.

Reikia manyti, Sovietų 
pasiūlymai Vakarams jungtis su So
vietais bendram frontui prieš Kiniją 
yra jų manevras, kurio tikslą ne
sunku atspėti. Vakarai dėl Sovietų 
turi kur kąs daugiau sunkumų, negu 
dėl Kinijos. (p.a.)

Mirė
Dr. W. v. Braun
Birželio 17 d. Amerikoje mirė ra

ketų išradėjas Dr. Werner von 
Braun sulaukęs 65 m. amžiaus. Mirė 
vėžiu. Dar vaiku būdamas jis svajo
jo apie keliones erdvėse, kas vėliau 
jo talentu ir pastangomis buvo įgy
vendinta. Karo metu jis buvo vienas 
iš tų, kuris suprojektavo vokiečių 
raketinius ginklus, kurie žinomi V I 
ir V II. Tomis raketomis buvo ap
šaudoma Anglija ir gal dėl to karas 
Europoje užtruko ilgiau. Į tuos ra
ketinius ginklus Hitleris buvo sudė
jęs visas laimėjimo viltis, tačiau jam 
nebuvo laiko naujuosius raketinius 
ginklus ištobulinti ir juos masiškai 
gaminti. Prieš pat karo pabaigą W. 
von Braun su savo padėjėjais ir tal
kininkais pasidavė amerikiečiams 
kurie juos perkėlė į Ameriką ir su
darė visas galimybes raketų meną 
tobulinti. Pradžioje tai buvo ameri
kiečių karinėje žinioje, bet vėliau 
pagal Brauno planus pradėta ruošti 
raketas, kurios pasiekė erdves ir 
kurios nunešė pirmuosius žmones į 
mėnulį. Jo vadovybėje ir kontrolėje 
prie erdvių raketų dirbo virš 3000 
mokslininkų ir inžinierių.

Po karo rusai irgi susėmė eilę vo
kiečių mokslininkų, susipažinusių su

įvykiai
Anglijoje Mansell leidykla išleido 

Leonardo Vytauto Gerulaičio knygą 
’’Printing and Publishing in Fif
teenth Century Venice”. Tai veika
las studija, apimanti renesanso lai
kotarpį 15 amžiaus Venecijoje, Itali
joje. Autorius koncentruoja dėmesį į 
tuo metu leistas knygas Venecijoje, 
kuri buvo knygų leidimo centras to 
meto Europoje. Veikalas išleistas 
šių metų pradžioje, 204 psl. Kaina 15 
angliškų svarų.

♦♦♦

Birželio 7 d. visoje Anglijoje vyko 
nenutrūkstamos iškilmės švenčiant

OSKARAS L MILAŠIUS, lietuvis poetas prancūzu kalba, miręs Paryžiuje

O. v. de L. MILAŠIUS (1877-1939) kritiko* pripažįstamas vienu if didžiausiu pirmosios 
šio amžiaus pusės poetę. Jis buvo poetas mistikas, aiškiaregis ir pranašas, iš apokalipsės 
iššifravęs ir paskelbęs kai kuriuos ateities įvykius. Bene pats geriausias jo kūriny* yra 
misterija Miguel Manara; Lietuvoje šis kūrinys buvo žinomas iš puikaus A. Vaičiulaičio 
vertimo; taip pat buvo išspausdinta jo rinktinė* poezijos knyga, parengta to paties ver
tėjo. Iš kitę jo kūrinię ypač garsūs vra šie: Dekadanso poema. Septynios vienatvės. Mei
lės pradžia (žiūr. 8 psl. ištrauką lietuviškai), Mefibosetas, Lamuelio išpažintis. Prieš 15 
mėty Šveicarijoje išleista jo rašty 10 tomy. šiais metais Paryžiuje baigiama spausdinti 
11 tomy jo rašty laida.

Milašius, kilęs iš istorinės Ryty Lietuvos, save laikė lietuviu, dirbo Lietuvos diplomati
nėje tarnyboje. Tyrinėjo lietuviy kilmę, kūrė tik prancūziškai ir įėjo į prancūzy litera
tūrą, laikomas nemažesniu poetu už Rimbaud, Nerval, Baudelaire ar Verlaine. Milašius 
pats apie save yra pasakęs: "Aš esu lietuvis poetas prancūzę kalba"

Milašiaus garsas, ypač po mirties, vis labiau kyla, ne tik Prancūzijoje, bet ir pasaulyje. 
Leidžiami vertimai vokiečiy, ispany, o paskutiniu metu ir angly (K. Rexroth) kalba. Šio 
LD nr. angliškoje dalyje dedamas rašinys parašytas amerikiečio doktoranto Paryžiuje, 
rašančio tezę apie Milašiaus kūrybą (Jis pateikė ir porą M. poezijos vertimy).

Milašiaus poezijos pasaulyje įsakmiai minimas Lietuvos vardas; jo poezijos vaizdai ir 
vizijos daugeliu atveju iš tolimos vaikystės Čerejoje. Visa dvelkia didinga aristokratiška 
dvasia, kuri mums, kaimiečiy vaikams, Lietuvoje kartais gal buvo savotiška egzotika, o 
kartais ne visai artima dėl nemėgiamos lenkiškos dvary dvasios. (M. tėvy turėtus dvaru* 
konfiskavo soviety valdžia). Gi dabar, kai viskas tolsta ir nueina, kaip ir Milašiui į pa
sakiškąją romantišką praeitį, jo poezijoj "jo" ir "mūšy" Lietuva įgauna vieną poetinį rūbą.

raketų gamyba ir dėl to jie pirmieji 
paleido satelitą aplink žemę, tačiau 
pasaulis apie juos nieko negirdėjo, 
tuo tarpu Dr. von Braun išbuvo pa
saulio dėmesio centre virš ketvirčio 
šimtmečio.

Elžbietos H-sios 25-rių metų kara
liavimo sukaktį.

♦♦♦

Paryžiuje, Prancūzijoje pastoviai 
gyvena ir kuria šie žinomi lietuviai 
dailininkai: skulptorius Antanas 
Moneys, grafikas Žibuntas Mikšys, 
taip pat grafikas Pranas Gailius ir 
jau ’’įsisenėjęs” paryžietis tapytojas 
Vytautas Kasiulis. Visi jie Paryžiuje 
turi gerą vardą ir gražiai reprezen
tuoja lietuvius.

Dar pernai buvo rašyta, kad 

prancūzas Andre Martin išleido 
knygą apie Lietuvą, pavadintą "Lie
tuva - tikėjimo ir kryžių kraštas”(ją 
plačiau mūsų skaitytojams pristatė 
mūsų bendradarbis Vaclovas Šlio
geris). Dabar toji knyga išversta ir 
išleista vokiškai, pavadinta ’’Kristus 
miršta Lietuvoje”.

♦♦♦
Anglų turimomis žiniomis, di

džiausia Sov. Sąjungos karinė kon
centracija yra pačioje Europos šiau
rėje, Kolos pusiasalyje, apie Mur
manską, kur įrengta didžiausios pa
saulyje karo laivyno ir aviacijos ba
zės ir atominiai ginklai. Iš čia kon
troliuojamas visas Atlantas ir leng
vai pasiekiami rytiniai Amerikos 
pakraščiai. Anglų stratego W. Wal
ker teigimu, visi tie sovietų kariniai 
pasiruošimai ir įrengimai šiaurėje 
skirti ne gynybai, o puolimui.

***
Kauno galanterijos įmonė ’’Kas

pinas” gamins suvenirines skareles 
būsimai pasaulinei sporto olimpija- 
dai, kuri įvyks 1980 metais Maskvoje.
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Reikia 
išsikalbėti

Neseniai užbaigėme gyvą pasi
kalbėjimą lietuvybės tęstinumą rei
kalu mūsų jaunimo organizacijose. 
Šioje polemikoje paaiškėjo daug da
lykų iš vienos ir kitos pusės, kurie 
gal niekad nebūtų buvę svarstomi. 
Kiekviena polemika yra labai ver
tinga ir nepaprastai vaisinga, jeigu 
joje svarstomas pats dalykas ar rei
kalas neužkliudant priešingos pusės 
asmens ir neniekinant jo argumen
tų. Tik tokiu būdu išryškinama tiesa 
ir reikalui esant galimi vienokie ar 
kitokie sprendimai.

Tenka pasidžiaugti, kad neseniai 
turėtoji Mūsų Pastogės puslapiuose 
polemika praėjo labai kultūringai ir 
susilaukė didelio skaitytojų dėme
sio. Iš šio pokalbio nedarėme jokių 
išvadų palikdami jas pasidaryti pa- 

• tiems skaitytojams arba suintere
suotoms pusėms.

Iš kitos pusės yra ir daugiau 
svarstytinų problemų konkrečiai 
bendruomenėje ir iš viso mūsų lie
tuviškoje veikloje. Dažnu atveju su
siduriama su klausimais, kuriuos 
tenka spręsti vienam o geriausiu at
veju porai žmonių. Daugeliu atvejų 
problemos lieka neatsakytos, nes 
vienas ar keli žmonės nedrįsta imtis 
atsakomybės. Jeigu tokie ar pana
šūs reikalai būtų atiduoti viešam 
svarstymui, padėtis būtų visai kito
kia ir atsakymai kitokie. Vėlgi ir toji 
pati mūsų spauda per diskusijas, 
svarstymus ir skaitytojų pasisaky
mus įgautų daugiau gyvybės, jaus
tųsi cirkuliacija, išjudinanti susido
mėjimą ir veiklą. Kiti iš anksto nu
sistatę prieš bet kokias viešas, ypač 
spaudoje, polemikas iš karto įtar
dami, kad jau vėl prasideda riete
nos. Iš tiesų vieši svarstymai spau

Politinė sovietų propaganda parodoje

Adelaidėje vykstančioje pramo
nės parodoje Sovietų Sąjunga turi 
įsirengusi savo pramonės gaminių 
pavilįjoną. Šioje parodoje išstatyta 
ir Lietuvoje pagamintos prekės, 
kaip rankinis televizorius ’’Šilelis”, 
foto aparatas ”Vilija” ir kt. Kai ant 
kitų gaminių pažymėta gaminimo 
vieta, pvz., Kijevas, Minskas ir kt., 
tai ant lietuviškų gaminių tepažy- 
mėta tik Made in USSR. Bet ne tai 
buvo svarbiausia.

Parodą aptarnauja virš 40 rusiško 
personalo, kurių dauguma nemoka 
angliškai. Su prekėmis interesantus 
supažindina keli vertėjai. Kaip visa
da sovietai parodą išnaudoja savo 
politinei propagandai:. lankytojams 
dalinami dideli Sov. Sąjungos žemė
lapiai, apie 80 psl. brošiūra, kurioje 
aiškinama sovietų kultūrinis ben
dradarbiavimas su vakarų kraštais. 
Visos šiuo reikalu problemos, įskai- • 
tant ir Helsinkio susitarimą, nušvie
čiamos taip, kad sovietai visais 
punktais šiuos susitarimus yra 
pilnai ir net su kaupu įgyvendinę, o 
tik vakariečiai šių susitarimų nesi
laiką ir t.t. ir t.t.

Tačiau šios propagandos ryškiau
sias akcentas sukauptas į Pabaltijo 
’’savanorišką” įsijungimą į Sovietų 

z Sąjungą, šiam tikslui išleistas ir pa
rodoje platinamas Pabaltijo kraštų 
žemėlapis, kurio antroj pusėj.patie- 
kiami tekstai ir nuotraukos iš visų 
trijų kraštų. Nė apie jokią kitą Sov.

Mūsų Pastogė Nr. 25,1977.6.27, psl. 

doje mums aktualių ir mus liečiančių 
klausimų jokiu būdu nėra ir negali 
būti kokios rietenos, o tik teisinges
nio kelio ieškojimas, įnešimas dau
giau šviesos į mūsų gyvenimą ir 
veiklą. Tik vienašališkoj bendruo
menėj, kur tiesa yra valdomųjų or
ganų monopolizuota ir kur skirtinga 
nuomonė bei pažiūra iš anksto pas
merkta ir laikoma bendruomenės ar 
valstybės išdavimu, ten tikrai indi
vidualios nuomonės yra užgniauž
tos. Tokioje bendruomenėje neįma
noma jokia pažanga, nes ji sustingu
si lediniame konservatyvizme ir dar 
policinėm priemonėm sukaustyta. 
Mes gi ir veržėmės iš tokios prie
vartinės santvarkos norėdami išlikti 
sau žmonėmis, individais. Tuo turė
tume čia būdami ir pilnai pasinau
doti.

Ta prasme galima labai daug pa
simokyti iš istorijos. Senovės Grai
kija iškilo kaip vakarų kultūros ir 
civilizacijos lopšys vien dėl to, kad 
ten žmgous buvo laisvas ieškoti tie
sos, todėl ji ir pasidarė pavyzdžiu, 
sau lygaus neturinčiu visoje žmoni
jos istorijoje. Po daugiau kaip tūks
tančio metų viduramžių uždaros sis
temos, laikiusios sukaustytą žmo
gaus mintį ir viziją, penkioliktame 
šimtmetyje prasidėjęs renesansas 
atvėrė kelius žmogaus kūrybai taip, 
kad toji žmogaus kūrybinė banga 
siekia ir mūsų dienas.

Juo labiau toji kūrybinė laisvė 
pageidautina ir mūsų veikloje ir 
spaudoje. Dalykų aiškinimai arba 
vienu kitu klausimu polemika jokiu 
būdu nereiškia rietenų. Rietenos iš
kyla tada, kai spaudoje nuo dalykų 
svarstymo pereinama į asmenišku
mus. Bet kas gijų nori? Galbūt, mes 
šito bijomės nuo seno pripratinti tik 
klausyti, bet ne svarstymuose daly
vauti. O besaikis reikalavimas pak
lusti yra nesiskaitymas su žmogumi 
kaip individu ir bet kokios pažangos 
stabdis. /v. k./

Sąjungos respubliką atskirai nebuvo 
reklamuojama. Šalia to, lankyto
jams buvo dalinami lapeliai, kuriuo
se tarp kita ko rašoma: ”1940 m. Pa
baltijo kraštų darbo liaudis nuvertė 
fašistines diktatūras ir visi trys 
kraštai savanoriškai įsijungė į So
vietų Sąjungą".

Į šią sovietinę melo propagandą 
tuojau reagavo Baltų Taryba, kurios 
pirmininkas p. Voitkuns vietinei 
australų spaudai pareiškė: ’’Austra
lijos piliečiai, kilę iš Pabaltijo kraš
tų, totaliai atmeta tokį sovietų tvir
tinimą ir pabrėžia, kad jokiomis ap
linkybėmis Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos gyventojai nesijungė savano
riškai į Sovietų Sąjungą”.

’’Sovietinis režimas į Pabaltijo 
kraštus buvo įvestas kaip rezultatas 
sovietų karinės okupacijos”.

Šis pabaltiečių protestas buvo 
paskelbtas Adelaidės laikraščiuose 
"The Advertiser" ir ’’News”. Žinia 
buvo taip pat perduota ir per radijo. 
Protesto telegrama taip pat pasiųs
ta ir Australijos užsienio reikalų mi- 
nisteriui.

Pirmadienio vakare Latvių Na
muose buvo sukviestas pabaltiečių 
mitingas esamai padėčiai aptartu 
Paruošta rezoliucija, kad Pietų 
Australijos valdžia uždraustų sovie
tams komercinės parodos metu ves
ti melo politinę propagandą.

Tenka apgailestauti, kad po tokios 
pabaltiečius įžeidžiančios propagan-

2

TAMSI ALĖJA

Jau ilgesnį laiką žmogaus teisių 
svarstymas užima pasaulio aktuali
jose pirmaujančią vietą. Jam gerą 
akstiną suteikė JAV prez. Carter. 
Vienas politinių komentatorių—

Bill Gay rašo, kad nuo Hel
sinkio (Suomijoje), kur Rytai susiti
ko su Vakarais Europos saugumo 
konferencijoje, iki Belgrado (Jugos
lavijoje), kur dabar įvyksta vėl toks 
susitikimas, buvo ilgas kelias. Jis 
turėjo būti šviesiu humaniškumo 
keliu, o iš tikrųjų buvo tamsi alėja. 
Helsinky buvo įsipareigota gerbti 
žmogaus teises ir žmonės iš signa
tarų - pasirašiusių valstybių (ypa
tingai iš komun. bloko) turėjo susi
laukti taikos, lygybės, teisingumo ir 
laisvės. Po dvejų metų turėjo būti 
vėl susitikta ir peržiūrėta valstybių 
padaryta įsipareigojimų vykdymų 
pažanga. Dabar tas ir pradedama 
peržiūrėti. Ir Belgrado 35 valstybių 
(įskaitant JAV, Kanadą ir, atrodo, 
Albaniją irgi) atstovų susitikimas 
pirmoje eilėje turi sudaryti dienot
varkę sekančiai konferencijai, kuri 
turi įvykti spalio mėn. Helsinkio do
kumentas tarp kita ko įpareigojo 
dalyvavusias valstybes leisti žmo
nėms laisvai keliauti iš valstybės į 
valstybę (nekalbant - savo valstybės 
viduje) ir paskatinti šeimų vizitus. O 
kas vyksta? Gay rašo, kad buv. Ru
sijos baletininkas Rudolf Nurejev 
siekia iš Sovietų leidimo savo moti
nai aplankyti jį iš Sov. Rusijos. Bet 
Kremliaus f atsakymo nėra lygiai, 
kaip būdavo prieš 15 metų. Tai tik 
vienas liūdnų pavyzdžių. Helsinkio 
susitarimu turi būti išvystyta tar
pusavio informacija (tarp valstybių 
ir žmonių). Tačiau Sovietų S-ga ne
seniai padidino savo pastangas už
smaugti radijo siuntimą iš Vakarų.x 

Australams, nematantiems pra
gaištingo šiam kraštui darbo iš uni
jose, profesūrose, ir kitur sėdinčių 
komunistų bei kraštutinių kairiųjų, 
labai pravartu susirasti panašių ži
nių savo spaudoje ir gerai pagalvoti. 
Tas pats straipsnio autorius klausia, 
kodėl emigrantai iš Estijos. Latvijos 
ir Lietuvos turi mokėti žiauriai pa
keltus tarifus už siuntinius, kuriuos 
jie siunčia savo šeimoms ir drau
gams? Ir kaip Rusija gali paaiškinti 
žiaurią ironiją suėmimų ir siuntimo į 
Sibiro ištrėmimą disidentų, kurių 

dos nors ir skubiai buvo reaguota, 
bet nepakankamai. Mitinge daugu
mą sudarė latviai. Matomai, Baltų 
Tarybos atstovai nesiėmė reikalingų 
žygių pakviesti didesnio skaičiaus 
lietuvių. O tai nesunku padaryti, nes 
dabartiniu metu reta šeima neturi 
telefono.

Tokia ’’Worker Student Alliance 
for Australian Independence”, bū
dami sovietų propagandos visai ne
paliesti, parodoj išdalino šimtus 
pamfletų su ’’Oppose Soviet Pene
tration” antgalve. Baltų Taryba ga
lėjo suspėti paruošti atsišaukimų, 
paneigiančių sovietinį melą ir juos 
parodos lankytojų tarpe paskleisti. 
Buvo galima pasirodyti ir su vienu 
kitu plakatu tuo būdu atsveriant so
vietų propagandą su kaupu ir vieto
je laimėjimo jiems buvo galima pa
daryti gerokai nemalonumų. Vis tik 
Baltų Tarybos žygis buvo atliktas 
laiku ir sukėlė nemaža triukšmo. 
Sekančią dieną sovietiniai atsišau
kimai nuo stalų dingo.

Šis sovietų žygis rodo, kaip jiems 
rūpi atsverti nepasisekusį darbiečių 
vyriausybėm Pabaltijo kraštų ’’do
vanojimą” Sovietų Sąjungai. Nors ir 
nešvariu’ melu bando australų vi
suomenę įtikinti, kad Pabaltijo 
kraštai ’’savanoriškai” prisiglaudė 
prie Sov. Sąjungos. Melas turi 
trumpas kojas. Adelaidiškis

Mes, Viktoras ir Judita Šliterini 
randame reikalinga pareikšti, kad 
mūsų iškeltoje prieš p. Anitą Matu- 
kevičienę ir buv. ’Mūsų Pastogės'' 
redaktorių p. Aleksandrą Mauragį 
byloje dėl viešo mus apšmeižimo 
pakartotini mėginimai susitaikyti 
buvo nesėkmingi. Net ir teismo die
ną pradedant nagrinėti bylą teismo 
pasiūlymas susitaikyti p.p. A.Matu- 
kevičienės ir A. Mauragio buvo at
mesti.

Mūsų sąlygos nuo pat bylos iškė
limo iki šios dienos buvo ir yra ne
keičiamos, būtent:

1. Šmeižtą kaipo nepamatuotą it 
viešai paskelbtą viešai atšaukti.

2. Jokios materialinės naudos ar 
piniginio atlyginimo už padarytą už- 
gavimą-niekada nenorėjome ir da
bar nenorime, ir mes šiuo atsisako
me nuo mums priteistos sumos.

3. Visos'juridinės išlaidos, kaip tas 
teismo sprendime pasakyta, paden
giamos p.p. Matukevičienės ir Mau
ragio.

Mes, Anita Matukevičienė ir 
Aleksandras Mauragis, apgailes
taujame Viktorui ir Juditai Šiite- 
riams padarytą anksčiau nurodytą 
užgavimą ir juos atsiprašome.

Šis susitaikinimo tekstas visų ša
lių pasirašytas įgyja galios tuoj po jo 
paskelbimo savaitraštyje "Mūsą 
Pastogė”.

J. Šliterienė
V. Šliteris

A. Matukevičienė 
A. Mauragis

’’nusikaltimas” yra reikalvimai tų 
laisvių, pažadėtų Helsinky. Nėra 
pagrindo daug kalbėti dėl žmogaus 
teisių nevykdymo Vak. Europoje. 
Jeigu Sov. Rusija suteiktų tokias 
teises žmonėms, tuojau ir kiti kraš
tai Sov. Rusijos sferoje imtų tai da
ryti irgi, bet jos negali to daryti be 
Maskvos leidimo. Savo laiku buv. 
prez. Ford pasakė, kad istorija įver
tins šią konferenciją ne pagal kal
bas, žodžius, bet kas daroma po to 
pagal pažadus - įsipareigojimus. 
Taigi, Sov. Rusijos pažadai buvo 
stiprūs, bet silpni jų vykdyme bei 
išpildyme. Tad kelias nuo Helsinkio 
iki Belgrado ir pasidarė tamsi ir akla 
alėja...

ŽINIOS
Commonwjealtho (Bendragėrio 

bendrijos) kraštų suvažiavimas 
Londone baigėsi gan sklandžiu susi
tarimu. Buvo surasta dėl Pietų Af
rikos kompromisinė formulė, kad 
Commonwealtho olimpijada Kana
doje nebus boikutuojama. Sušvel
ninti ir santykiai tarp Fraserio ir N. 
Zelandijos min. pirmininko 
Muldoono, kuris panaudojo tokius 
žodžius, kurie tokiam garbigam vy
rui ir netinka, kad kažkoks ’’idiotas" 
Fraserio štabe jį, Fraserį, suvedžio
jo blogomis informacijomis, dėl ku
rių Fraser atsidūrė ginčuose su N. 
Zelandija. Ugandos despotas - dik
tatorius Idi Amin buvo suvažiavimo 
pasmerktas bei pakaltintas dėl di
džiojo genocido - žmonių naikinimo.

♦ * *
Sovietų kompartijos vadas Brež- 

nev tapo aukšč. Sovieto išrinktas 
prezidentu (vieton nušalinto Pod- 
gornio) ir dabar pasidarė dvigubose 
pareigose dar didesniu Sovietų bo
su. Atvykus jam į Paryžių, prancūzu 
vyriausybė padarė jam iškilmingas 
sutiktuves su ’’raudonais kilimais", 
tačiau Paryžiuje prieš jį įvyko 
smarkių demonstracijų ir policija 
turėjo smarkių susistumdymų. Gar- 
terio kaltinimai dėl žmonių perse
kiojimų veikia... (n.a.)
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ALB Krašto Valdyba pasisako

DAR DĖL MŪSŲ PASTOGĖS

Įvedant šį Krašto Valdybos skyrelį galvota, kad jame nereikia leistis į 
polemikas, ar atsakymus į skaitytojų laiškus. Bendruomeniniame gyve
nime, betgi, geriau būti pragmatiškam negu dogmatiškam. Tad rašanty
sis norėtų padaryti išimtį Dr. V. Kišonui, kurio laiškas buvo atspausdin
tas Mūsų Pastogės nr. 23 (13.6.1977).
Dr. V. Kišonas, ALB Krašto Tarybos narys, pasisako gan stipriais žo

džiais prieš ALB Krašto Valdybos planus steigti Sąjungą Mūsų Pastogei 
leisti. Dr. V. Kišonas turi nevaržomą teisę būti nusistatęs prieš bet kurį 
Krašto Valdybos nutarimą. Nesudaro daug skirtumo, ar tas jo nusista
tymas yra dėl kokių tik jam pilnai žinomų priežasčių, ar dėl to, kad trum
pas K. Valdybos pranešimas Sąjungos steigimo reikalu nebuvo supras
tas. Tas, betgi, nepakeičia Krašto Valdybos nusistatymo Bendruomenės 
laikraštį sustiprinti, legaliai apipavidalinant Mūsų Pastogės leidimą 
Tam ir reikalinga Sąjunga Mūsų Pastogei leisti, kuri rūpinsis AL. Ben
druomenės laikraščio leidimu.

Kad Mūsų Pastogės leidėjas turėtų būti juridinis asmuo, kuom ir bus 
kooperatyvinė Sąjunga, tam negali būti daug abejonių. Kadangi Ben
druomenė neinkorporuotą tad kam nors testamentu palikus paveldėjimą 
Mūsų Pastogei juo ji pasinaudoti negalėtų, nes irgi yra neinkorporuota; 
šiuo metu nėra organizacijos, galinčios (ir sutinkančios) sudaryti legalų 
kontraktą su Mūsų Pastogės redaktorium; nei Mūsų Pastogė, nei Ben
druomenė negali tiesioginiai įsigyti nejudamojo turto. Inkorporuota Są
junga pagal Australijos įstatymus visiems tokiems reikalams turės teisę.

Yra eilė kitų priežasčių, kodėl reikia inkorporuoti Mūsų Pastogės lei
dėjus. Tai galima bus atskirai gvildenti. Šiam kartui užteks panagrinėti 
sekančius klausimus:

(a) Kokios yra ALB Krašto Valdybos teisės ir pareigos, ir ar joms ne
prasižengiama.

(b) Kokia yra pramtyta įkūrimo eiga Sąjungai Mūsų Pastogei leisti, 
(a) KRAŠTO VALDYBOS TEISĖS IR PAREIGOS.

Mūsų Bendruomenės vyriausias organas, Krašto Tarybą gali būti pa
lyginta su šio krašto parlamentu. Kaip šio krašto parlamentas, būdamas 
vyriausias krašto valdytojas, išrenka valdžią kuri veda visą krašto gy
venimą taip Krašto Tarybą suvažiuodama kas dveji metai, išrenka 
Krašto Valdybą kuri yra vyriausias vykdomasis Bendruomenės orga
nas^ Krašto Valdyba yra kbmpetetinga tvarkyti visus Bendruomenės 
reikalus savo nuožiūrą bet prisilaikant Krašto Tarybos nustatytų gairių. 
Tarybos Suvažiavimų protokolai dažniausiai sudaromi po metų, ar net 
kelių metų po suvažiavimo, tad Krašto Valdybai tenka pačiai Tarybos 
gaires interpretuoti. Savo veiklai Krašto Valdyba gali pasirinkti vieną iš 
dviejų krypčių.

1) Delsti ir bandyti kuo daugiau kalbėti, ir kuo mažiau ką nors konkre
taus nuveikti. Taip darant, niekam nėra duodama geros progos K. Val
dybai priekaištauti.

2) Daryti tai, ką K. Valdyba randa reikalinga pagal savo nuovoką ir 
gerą valią

Ši Krašto Valdyba pasirinko antrąjį kelią Tuo keliu eiti ji turi ne tik 
teisę, bet jaučia ir pareigą

Bet ką darant būtų nerealu galvoti, kad visi su K. Valdybos nuomone 
sutiks, kad neatsiras priešingų nuomonių. Priešingos nuomonės, net K. 
Tarybos narių, nesumažina nei K. Valdybos valios, nei galios jos veiklai. 
Gal tik išeikvoja kiek brangaus laiko ir energijos. Jei daug Krašto Tary-

PAS MUS
IR KITUR

DAIL. VLADAS MEŠKĖNAS 
eilę savo kūrinių išstatęs Settler ga
lerijoje, 62 Oxford St., Paddington 
(prieš Victoria Barracks). Tai dau-' 
gumoje piešiniai, jų tarpe ir apie de
šimt tapybos darbų. Paroda truks 
apie tris ar daugiau savaičių. Lan
kymo valandos kasdien nuo 10 vai. 
ryto iki 6 vai. vak.

Dail. Vladas Meškėnas yra plačiai 
žinomas kaip portretistas, tačiau 
piešime jis yra pripažintas kaip vir
tuozas. Šioje galerijoje jis išstatęs 
savo darbus drauge su eile kitų dai
lininkų, tačiau patirta, kad jis savo 
individualinę apžvalginę parodą nu
mato surengti ateinančių metų pra
džioje.

♦♦♦

Lietuvių Rašytojų Draugijos su
rengtame novelių konkurse vysk. 
M. Valančiaus tema premija atiteko 
rašytojui J. Gliaudai už novelę 
"Vyskupo šešėlyje”.

Žinomam lietuviui poetui ir fil- 
muotojui Jonui Mekui suteikta 
Guggenheim fondo premija, kad ga
lėtų atsidėti filmavimui. Jonas Me
kas su savo avangardiniais filmais 

buvo labai plačiai pagarsėjęs ir 
aukštai vertinamas.

♦♦♦

Lenkijoje nuteistas lietuvis 25 
metų kalėjimo bausme apkaltinant jį 
karo metu išžudžius Vilniuje apie 
200 lenkų. Jis gyvenęs Rytprūsiuose 
visai kita pavarde.

♦♦♦

Popiežiaus padėjėjas vysk. G. Be- 
nelli paskirtas Florencijos arkivys
kupu ir greitai numatomas pakelti į 
kardinolus. Spaudoje plačiai ko
mentuojama, kad jis galįs būti po
piežiaus Pauliaus VI-jo įpėdiniu.

* * *
Ispanijoje nuosaikus dešiniųjų 

centro susivienijimas, min. pirmi
ninko Suarezo vadovaujamas, turėjo 
laimėti pirmus parlamento rinkimus 
(buvo suskaičiuota apie 55 nuoš. 
balsų;, tačiau atrodė, kad turės į ko
aliciją kviestis socialistus.

LIETUVIŲ KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo t. y. birželio 30 d.,, už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuoto] ais 
iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp. Lietuvių Na
mai, 50 Errol St North Melbourne.

Pašto adresas: “TALKA”, Box 4051, G.P.O. Melb. 3001.

Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL pp. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood.

bos narių būtų nusistatę prieš Krašto Valdybos veiklą jie visad gali pa
gal ALB Statutą sušaukti specialų Tarybos suvažiavimą ir, suradę kan
didatų, norinčių Krašto Valdybos veiklą perimti, išrinkti naują Krašto 
Valdybą Tam K. V-bos Pirmininkas ne tik kad nesipriešintų, bet dar ir 
padėtų tą bendruomeninę atsakomybę pervesti į kitas rankas. Tam, ma
nau, pritartų ir kiti K. Valdybos nariai. Nesant rimtų žygių tokį specialų 
suvažiavimą sušaukti, Krašto Valdyba ir toliau pagal savo išmanymą 
vykdys pareigas, kurioms ji buvo išrinkta.

Sąjungą Mūsų Pastogei leisti steigsim tam, kad sustiprintume Ben
druomenės laikraščio tęstinumą Tokia Sąjunga bus, bet ar ji bus stipri, 
ar silpna, priklausys nuo to, ar jos veikla bus remiama ar ardoma. Niekad 
Mūsų Pastogė neišgyveno tik iš prenumeratų. Visad jai reikėjo Ben
druomenės paramos, paramos, kurią vis sunkiau sutelkti. Mūsų Pastogė 
buvo ir pasiliks Bendruomenės laikraštis, o kiek ilgai ji išsilaikys, pri
klausys nuo pačių Bendruomenės narių.

(b) SĄJUNGOS ĮKŪRIMO PLANAS.
Sąjungos Mūsų Pastogei leisti įkūrimą diskutuojant, galime jį suskirs

tyti į keturias stadijas.

1) PIRMA STADIJA. Sąjungą užregistruoja laikinasis Sąjungos Ko
mitetas. Tuo metu tik Krašto Valdybos nariai yra Sąjungos ir jos Komi-

■' teto nariai. Nariai - steigėjai pasirašo steigimo aktą ir atlieka legąlinį in
korporavimo darbą tad, šioje stadijoje K. Tarybos išrinkta K. Valdyba 
eina savo pareigas dviejose formose - K. Valdybos ir Sąjungos Komiteto 
vardu.

2) ANTRA STADIJA. Steigiamasis Komitetas kviečia K. Tarybos na
rius (bei M.P. Administracinės ir Redakcinės Komisijos narius) stoti į 
Sąjungą. Trijų mėnesių bėgyje (nuo Sąjungos įsteigimo akto įsigaliojimo) 
visas Komitetas atsistatydina.

3) TREČIOJI STADIJA. K. Tarybos nariai, pasidarę Sąjungos nariais, 
išsirenka naują Sąjungos Komitetą kuris gali Sąjungos veiklą tvarkyti 
pagal šio krašto ir inkorporavimo įstatymus.

Krašto Valdybos nariai skaito savo pareigą kandidatuoti į šį tiesiogi
niai rinktą Sąjungos Komitetą ir yra tam davę savo žodinį sutikimą

Tolimesnė Sąjungos veikla priklausys nuo to, kokį Komitetą išrinks 
Krašto Tarybos nariai, pasidarę Sąjungos nariais. Čia K. Tarybos nariai 
galės demokratiniu būdu - balsavimu pareikšti savo valią dėl Sąjungos 
tvarkymosi.

1) KETVIRTA STADIJA. Sąjunga vadovaujama tiesioginiai rinkto 
Komiteto, kuris tolimesnę veiklą gali kreipti keliomis linkmėmis, įstaty
mų ir taisyklių ribose.

Pavyzdžiui, Komitetas galėtų į Sąjungą priimti tik K. Tarybos narius, 
tuo perduodant K. Tarybai tiesioginę atsakomybę už Bendruomenės 
laikraščio leidimą

Be abejo, kandidatuojantieji į Sąjungos Komitetą paaiškins spaudoje, 
kokios jų yra pramatytos veiklos gairės.

Krašto Valdyba priėjo tos nuomonės, kad nereikia per daug varžyti 
įstojimo į Sąjungą Jei K. Valdybos nariai bus perrinkti į Sąjungos Ko
mitetą jie yra pramatę vesti vajų, kad įtraukus daugiau Bendruomenės 
narių į Sąjungą narių, kurie būtų tikri Bendruomenės laikraščio rėmėjai.

Gaila, kad po tiek metų kai kas dar nesupranta,kad norint Australijoje 
ką nors nuveikti, reikia prisitaikyti prie šio krašto įstatymų. Sąjungos 
kūrimo kritikai nuogąstaują kad Mūsų Pastogė nebebus Bendruomenės 
laikraštis, bet nei vienas nenurodo, kokio pasikeitimo Mūsų Pastogės tu
rinyje jie bijosi.. Šitokie nepamatuoti nuogastavimai- bereikalingas laiko 
ir energijos eikvojimas. Krašto Valdybą M.P. Redaktorius, M.P. Komi
sijos, MP. prenumeratoriai ir daugumas ALB narių nori kad Bendruo
menės laikraštis laikytųsi ir laikytųsi stipriai. Gi, ar taip bus, priklauso 
nuo mūsų pačių. Jei Bendruomenės laikraštį ir steigiamą Sąjungą remsi
me, jei į laikraštį rašysime ir rašysime vertingus straipsnius, Bendruo
menės laikrašti gyvuos.

A. Kabaila (Prof.) 
ALB K. Valdybos Pirmininkas
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Įdomus bandymas

Gegužės pabaigoje Sydnejuje, 
Ensemble teatre įvyko įdomus eks
perimentas - prozos ir poezijos skai
tymo vakaras, kuriame buvo įsijun
gęs ir Commissioner for Community 
Relations Mr. Grassby, perskaity- 
damas poemą graikų kalba. Be to, 
buvo skaitomas anglų - italų dialo
gas ir moderniosios aborigenų poe
zijos.

Šio vakaro iniciatorė Mrs. P. 
Laird. Mrs. Laird yra violenčelistė, 
poezijos leidėja, organizuodama šį 
vakarą nori suįdominti įvairių 
sluoksnių poetus ir rašytojus ben
dradarbiauti naujame žurnale, kurio 
ji yra leidėja ir vyr, redaktorė. Savo 
kalboje Mrs. P. Laird, tarp kita ko 
pareiškė: ’’Mes tarsi stovime ant 
daugiakalbės, daugelio kultūrų dir
vos, mes turime gausybę aborigenų 
mitų. Bet tai, ką mes matome - tėra 
tik anglosaksų - keltų kultūra ir tuo 
būdu mes formuojame netikslų 
Australijos paveikslą, mes nepatie
kiame Australijos kultūrą repre
zentuojančio paveikslo.” Toliau: 
’’Mes norime šiam (naujai išeinan
čiam žurnalui) straipsnių, trumpų 
prozos kūrinių, poezijos, apskritai 
visko, kas tinka vidutinio lygio Aus
tralijos visuomenei. Tie kūriniai bus 
skelbiami originale autorių kalba.”

Naujasis žurnalas pavadintas S C 
O P P (sutrumpintai, iš pirmųjų rai
džių, ’’Saturday Centre of Poetry 
and Prose). Pirmasis žurnalo nume
ris jau išėjęs. Jame telpa Mr. Grass
by straipsnis ’’Australijos tylūs bal
sai” ir prozos, poezijos kūrinėlių 
anglų įkalba (etininės grupės dar 
apie jį nežinančios). Žurnalas išeis 3 
kartus per metus knygelės pavidalo

pažinkime Australiją

KORALŲ IR MIRAŽŲ
Wilcania anksčiau yra buvęs 

svarbus miestas. Čia buvo pastaty
tas pirmasis N.S.W. bravoras, buvo 
didelis upės uostas ir muitinė. Yra 
keletas gerai išlaikytų istorinių pas
tatų.

Važiuojam Barrier H-way, iki 
Broken Hill, dar yra apie 200 km. 
Kelias geras ir tiesus, bet pakelėse 
nieko įdomaus. Pasiekus Broken Hill 
bus baigta apianka iš Birdsville ir 
tęsime kelionę toliau jau pagal 
planą.

Broken Hill turi apie 29.000 gy
ventojų. Jis kartais vadinamas ’’Sil
ver City”, nes sako, šioje apylinkėje 
yra didžiausi sidabro* klodai pasau
lyje. Kiek mačiau, visos gatvės su
tvarkytos. Net ir .šalutinių prie
miesčių gatvių pakraščiai išbeto
nuoti. Didokas parduotuvių rajonas.

Pravažiuojant teko matyti Skrai
dančio Gydytojo bazę, kuri aptar
nauja apie 400 išsklaidytų vietovių. 
Yra čia radio bangomis mokykla, 
kuri aptarnauja pusantro milijono 
kvadratinių kilometrų plote išsimė
čiusias sodybas.

Sustojame karavanų parke, čia 
dideli ir gražūs įrengimai, tur būt 
geriausi visoje kelionėje. Po vaka
rienės ne daug kas išėjo į miestą, ne 
dėl nuovargio, bet padėjo autobuso 
tarnautojams sutvarkyti apdaužytą 
’’dogie”. Kai mūsų tarpe nebuvo 
daugiau apie elektrą nusimanančių, 
aš ėmiau tvarkyti sutraukytas vie
las iki atstačiau stabdžių, krypties ir 
kitų signalų šviesas.

šeštadienio rytą vietiniai gyven
tojai pradėjo gatvėmis vaikščioti la
bai anksti. Gal pamainų darbininkai?

Po pusryčių išvažiuojame. Mus 
vežioja miesto gatvėmis ir parodo 
tai vieną, tai kitą įdomesnę vietą.

(pirmas nr. 72 pusi.) Metinė prenu
merata $ 6.00, atskiras numeris 
$ 2.50. Kadangi vyriausybė duoda 
metams $ 600.00 subsidijos, bendra
darbiams mokamas nustatytas ho
noraras. Siunčiant žurnalui kūrinius 
pageidaujama vertimas ar santrau
ka anglų kalba redaktoriaus orien
tacijai. Už vertimą irgi mokamas 
honoraras. Suinteresuoti asmens 
norį gauti informacijų gali kreiptis: 
The Saturday Centre, Box 140 P.O. 
Cammeray, N.S.W., 2062.

J. SI.

Adelaidės 
ramovėnų

Pereitais metais Adelaidės ramo- 
vėnai iškilmingai atžymėjo savo 
veiklos sidabrinį jubiliejų. Paprastai 
po dideliųi iškilmių įsipilietina ir 
’’didelis poilsis” - veikimas lyg ir 
stapteri. Tačiau su adelaidiškiais 
ramovėnais yra kitaip: praėjusiais 
metais ramovėnai buvo aktyvūs ir 
darbingi.

Dar vienų metų užbaigą ’’Ramo
vės” valdyba pravedė su gražiom iš
kilmėm ir vaišėm. Prie gražiai pa
ruoštų stalų susėdo apie 150 narių, 
jų namiškių ir svečių. Įžanginį žodį 
tarė Ramovės primininkas K. Tapa- 
ras, invokaciją skaitė kun. A. Spur- 
gis.

Šia proga ‘ Ramovės Adelaidės 
skyrių sveikino bendruomenės 
pirm. V. Neverauskas, Lietuvių 
S-gos pirm. P. Bielskis, Lietuvių 
Katalikų Moterų Dr-jos pirm. S.
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Čia kasyklų aprodymo kaip Mt. Įsa 
nėra, todėl klausomės vairuotojo 
aiškinimų. Kasyklose iškasamas si
dabras, švinas ir cinkas.

Važiuojam į pietus Silver City 
H-way. Kelias geras, bet aplinka 
skurdi. Rausvą žemę pridengia že
mos žolės ir menki medžiai.

Nuvažiavę 262 km. pasiekiame 
prie Viktorijos sienos prisiglaudusį 
miestelį Wentworth. Gražus ir šva
rus, medžiais apsodintas miestelis. 
Jis nemirštantis, nes matosi tik ką 
užbaigtų statyti namų. Vienoje gat
vių kryžkelėje yra paminklas 
Massey Ferguson firmos trakto
riams, kurie per 1956 m. potvynius 
atliko svarbius darbus mieste. Man 
atrodo, kad čia yra tik firmos rekla
ma. Ties Wentworth, Darling upės 
vandenys susitinka su Murray upe. 
Murray upės dešinysis krantas yra 
N.S.W. ir Viktorijos siena. Visas 
upės vanduo priklauso N.S.W. ir 
Viktorijos gyventojai, norį upėje 
žvejoti turi gauti N.S.W. įstaigų lei
dimą. Wentworth mieste nesustoja- 
me ir pravažiavę platų tiltą keliau
jame į pietus, šalia Murray upės. 
Pakelės daug įdomesnės. Auga vy
nuogės ir citrininiai medžiai.

Pravažiuojame jaukų Dareton 
miestelį. Aplink, lygumose auga vy
nuogės ir jos dabar purkštuvais 
laistomos.

Sustojame Beronga vietovėje. 
Vienoje kelio pusėje garažas, kitoje 
parduotuvė ir pora namų. Mūsų au
tobusui garaže perkamas kuras.

Pravažiavę tiltą per Murray ypę 
atsidūrėme Mildura mieste, jau 
Viktorijos valstijoje. Dėl laiko sto-

Ramovėnų iškilmės Adelaidės Liet. Namuosemetinė šventė
Pusdešrienė, Švietimo Tarybos 
vardu E. Varnienė ir Lituania choro 
vardu dirigentė G. Vasiliauskienė, 
LAS atstovas V. Stalba. Vyrų cho
ras, vadovaujamas G. Vasiliauskie
nės, padainavo tris kariškas dainas.

Visi kalbėjusieji pasidžiaugė ir 
pabrėžė, kad Adelaidės ramovėnai 
(virš 70 narių) yra viena veikliausių 
ir stipriausių organizacijų mūsų ko
lonijoje ir linkėjo tokiai jai išlikti dar 
eilę metų.

Ta proga tradiciniais adresais bu
vo apdovanoti ramovėnai, šiais me
tais sulaukę 65, 70, 75 ir daugiau 
metų.

Vaišėms besibaigiant pravesta 
fantais gausi loterija. Šventė buvo 
rūpestingai suorganizuota ir praėjo 
gražioj ir pakilioj nuotaikoj.

B.S.

J.Zinkus

AKIMIRKOS
kos mieste nesustojame, o tik pra
važiuojame kai kurias įdomesnes 
vietas. Nusileidžiame prie upės 
įrengtoje prieplaukoje, kurioje stovi 
pora didelių laivų. Jų populiarumas 
dabar nėra toks didelis, koks buvo 
anksčiau.

Šiandien prieš akis dar ilgas ke
lias, todėl ilgai vienoje vietoje nega
lima stovėti. Grįžtame per tą patį 
tiltą į N.S.W. ir Sturt H-way va
žiuojam rytų kryptimi. Aplink ma
tosi dideli citrininių medžių sodai. Iš 
iškeltų vamzdžių švirkščia vanduo, 
laistydamas vaisiais apkibusius me
džius. Vietomis dideli plotai užso
dinti vynuogėmis. Bet pakelyje yra 
dar daug nederlingos ir nenaudoja
mos žemės.

Pravažiavę kelias mažesnes vie
toves pietums sustojame Balranald 
mieste, turinčiame apie 1500 gyven
tojų.’Miestukas senas, vienas iš se
niausiai įsikūrusių prie Murrumbid
gee upės. Ūkininkai verčiasi augin
dami galvijus, avis ir kviečius.

Toliau važiuojant suskaičiuojami į 
baudų dėžutę sumesti pinigai. Viso 
rasta $ 38.41, už tuos pinigus numa
tyta pasivaišinti paskutinįjį vakarą 
klube.

Hay sustojus prie garažo nuo mū
sų atsiskiria vienintelė iš Adelaidės 
mergina. Jos čia jau laukė sesuo su 
šeima, gyvenanti dar už 100 km.

Nuvažiavę virš 100 km. išsukame 
iš Sturt H-way ir važiuojame per 
Darlington Point kaimelį, prie 
Murrumbidgee upės. Laukuose lin
guoja javai, tik sunku išmatyti mie
žiai ar kviečiai. Toliau važiuojant 
matosi vis daugiau irigacijos kana
lais suraižytų laukų. Prie Whitton 
labai įdomiai atrodo augą ryžiai. Jie 

apsemti vandeniu ir tik žalios daigų 
viršūnės šildosi saulėje.

Pagaliau privažiuojam Leeton, 
mūsų paskutinioji stovyklos vieta. 
Miestas senas ir gatvės neperpla- 
čiausios. Ūkiai dirbtinai laistomi iš 
Murrumbidgee upės kanalais atves
tu vandeniu. Čia stovi didžiausias 
vaisių konservavimo fabrikas Pieti
niame pusrutulyje. Mieste yra apie 
7000 gyventojų. Ūkiuose auginami 
persikai, apelsinai ir ryžiai.

Vakare visus autobusas nuveža į 
R.S.L. klubą. Gėrimai perkami iš 
baudų surinktais pinigais, o norin
tieji laimę išbandyti pokerio maši
nomis išsikeičia savų.

Sekmadienis. Paskutinį kartą 
griauname palapines. Nuotaika su
maišyta, vieni labiau pasiilgę namų, 
kiti susirūpinę, nes skirsis su nau
jais draugais. Po pusryčių į Sydnejų 
keliaujančius vežti iš, Wagga pribu
vo didesnis autobusas, kaip turėjo-
me visoje savo kelionėje, o grįžtame 
tik. 14 žmonių. Autobusas priklauso 
su mumis važiavusios ’’Miss Wagga” 
tėvui.

Atsisveikiname su keliaujančiais į 
Melbourne. Ne vienas nušluosto 
ašarą. Vyksta adresų pasikeitimai. 
Išvažiuojame.

Autobuse tylu lyg per laidotuves. 
Naujas vairuotojas sako anekdotus, 
norėdamas visų mintis nukreipti ki
tur, bet mažai kas juokiasi. Akis vėl 
patraukia žaliuojančių ryžių ir lin
guojančių javų laukai. Pravažiuoja
me daug mažų miestelių. Didesnis 
Temora, kviečių surinkimo centras, 
yra geležinkelio stotis. Young (8000 
gyv.) žinomas vyšnių auginimo 
centras. Coyvra - verčiasi galvijų ir 
avių auginimu. Pietums sustojame 
Bathurst mieste.

Pravažiavę Mėlynuosius kalnus, 
neužilgo pasiekėm Sydnejų. Iš au
tobuso išlipę atsisveikiname ir mes 
sydnejiškiai, dalis naujazelandiečių 
ir kanadietės. Į namus patraukiame 
skirtingais keliais.

Iš Sydnejaus Central stoties va
žiuoju namo, sėdėdamas vagone 
vienas. Mintyse sukiojasi palygini
mai pravažiuotų vietų. Koralų salo
se ir pajūriuose gyveną žmonės turi 
visus patogumus, gerą susisekimą, 
galimybes mokslui ir pramogoms, 
tarp dykumų ir miražų, gyvenan
tiems gal maisto ir netrūksta, bet už 
ką nieko nenusikaltę žmonės turi 
gyventi skurde, ypatingai jų vaikai?

Neįskaitant vietinių ekskursijų 
nuvažiuota apie 8000 km.

♦♦♦

Šiuo ir užbaigiame mūsų bendra
darbio J. Zinkaus labai įdomų ir in
formatyvų savo kelionių aprašymą 
per šiaurės Australiją.. Skaitytojai 
sekė juos su dideliu dėmesiu ir, tiki
me, įgijo net praktiškų žinių, jeigu 
kas nors iš skaitytojų kada nors ke
liautų J. Zinkaus nupasakotais ke
liais. Ta proga dėkojame J. Zinkui 
už jo pastangas ir kantrybę. Red.
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Dail. A. Kurausko piešinys

PUTINĄ PRISIMENANT

esuo pasakojaapie brolį
SIMINIMAI APIE PUTINĄ c '’•’=■-3 ovse
leseniai Sydnejų pasiekė Londo- 
Hidos Knygų Klubo išleista M.M. 
kolaitytės - Slavėnienės rūpes
ni paruošta gana stambi knyga - 
inas mano atsiminimuose. Auto- 
rra jauniausioji poeto Vinco My- 
ličio - Putino sesuo, gyvenanti 
Įnejuje. Netrukus knyga bus 
(narna ir Australijos lietuvių 
kų kioskuose.
ras mus monografijų arba prisi- 
limų knygų apie mūsų iškiliuo- 
| asmenis palyginamai yra labai 
bug. Dažnai mirus kuriam nors 
įtenkinama vienu kitu straipsniu 
Idoje ir tuo viskas pasibaigia. 
I tarpu kai kitur, ypč pas anglus 
rancūzus, atsiminimų bei mono- 
linė literatūra yra labai plati ir 
(apie didžiuosius žmones leidžia- 
Į knygos viena po kitos, žvelgiant 
rašomą asmenį iš įvairių taškų, 
las mus tokių veikalų labai reta, 
j apie tokį rašytoją, kaip Vincas 
Įvė - Mickevičius, mirusį prieš 
Bus metus Amerikoje, iki šiol vis 
■laukiame jokio išsamesnio vei- 
I. Prieš keletą metų Amerikoje ir 
Inos ir dukters pastangomis bu- 
ileistas stambus įvairių autorių 
įminimų tomas apie Balį Sruogą, 
■pelnęs tokio monografinio dar-
■ prieš dešimtį metų miręs poe- 
■Vincas Mykolaitis Putinas. Ir 
I tik šią spragą ryžosi užpildyti 
■s poeto sesuo M.M. Mykolaity- 
I Slavėnienė. Jos darbas juo. 
■maigesnis, kad ji su V. Myko-
■ Putinu gyveno, jo globojama, 
■1925-jų metų iki antrosios rusų 
Įacijos, kada ji vienintelė iš My- 
jiėių šeimos pasitraukė į Vaka- 
■Būdama poeto artumoje autorė 
Įėjo savo brolį, matė jį kasdieny- 
1 atskleidė jo nuotaikas ir išgy- 
■nus įvairiose situacijose, kas 
■knygą padaro dar vertingesnę 
Ikumentaliai, ir asmeniškai. Ne- 
fca autorė ir savų interpretacijų. 
©I. Slavėnienės veikalas yra 
■kšmingas įnašas mūsų ateities

•ei v

Vincas Mykolaitis Putinas

EROICO

Aš noriu laisvę šlovinti 
Ir prievartą prakeikti. 
Tegul prasmenga žemėje 
Tironai ir vergai!
Žavu man sekti laisvą paukštį 
Plačioj padangių erdvėje 
Ir audros sūkuriais gėrėtis, 
Ir neramių bangų žaismu!

Yra sunkių kaip šaltas švinas žodžių, 
Yra aštrių kaip peilis žvilgsnių, 
Yra stiprių kaip plieno grandys rankų, 
Yra klastingų kaip angis troškimų. 
Tačiau nėra tokių pasauly varžtų, 
Kurie pasmaugtų laisvės troškulį.

Jaučiu ir aš krūtinėj naują jėgą, 
Kaip tas padangių laisvas paukštis. 
Kaip audros vėjas keliantis bangas. 
Susitvenkė širdy audringas geismas 
Jis prasiverš kaip srautas 
Laisvais harmonijos garsais.
Ir plis daina kaip žydros jūros bangos, 
Ir vėjas ją nešios kalnais ir kloniais, 
Ir paukščiai skrisdami čiulbės, 
Kad nėr pasauly laimės didesnės 
Kaip laisvė!

autoriams, kurie gal kada imsis ra
šyti apie Putiną arba nagrinėti jo 
veikalus. Kaip tik tie autorės iškelti 
faktai, liečią paties poeto išgyveni
mus, padės Putino skaitytojui arčiau 
pažinti rašytoją ir net tiksliau su
prasti jo kūrybą.

Atsiminimų literatūra niekad ne
pretenduoja į mokslinį veikalą, ta
čiau tokia literatūra yra nepamaino
ma literatūros istorikui, kritikui ar 
biografui. Pats Putinas, kaip didelė 
asmenybė, savo gyvenime turėjo 
visokių permainų, net lūžių, kurie 
daugeliu atvejų buvo tarsi neatsa
komos mįslės. Į tai autorė įneša 
daug šviesos, atskleidžia būdingų 
bruožų, kurie kitu atveju liktų apeiti 
ar neatsakyti. Dalį šių atsiminimų 
autorė jau buvo anksčiau paskelbusi 
Aidų žurnale.

Prieš dešimti metų, 1967 m. bir
želio 11 d. Kačerginėje, Lietuvoje, 
mirė vienas iš mūsų pačių ryškiau
sių poetų ir rašytojų - Vincas Myko
laitis Putinas. Tuo laiku jo mirtis gi
liai buvo išgyventa ne tik Lietuvoje, 
bet ir plačiame pasaulyje pasklidu
sių lietuvių tarpe^Tai buvo ypač di
delė ir įtakinga figūra ne tik rųūsų 
literatūroje, bet ir visame lietuvių 
kultūriniame gyvenime. Šalia savo 
gausios ir brandžios kūrybos jis dar 
nuo 1923 metų pradėjęs profeso
riauti Lietuvos universitete šiose 
pareigose išbuvo beveik iki pat mir
ties. Tik pastaraisiais savo keleriais 
metais dėl silpnos sveikatos jis pasi
traukė iš universiteto ir savo laiką 
pilnai sunaudojo tvarkydamas savo 
rankraščius ir naujai kurdamas. Tad 
nesunku įsivaizduoti, kiek išėjo į 
gyvenimą jo auklėtinių, kurie anks
tau ar vėliau pasireiškė gyvenime 
savo darbais tiek literatūroje, tiek ir 
kitose kultūrinio gyvenimo srityse. 
Keičiantis sąlygoms, pergyvenant 
okupacijas V. Mykolaitis išliko tvir
tas ir ištikimas sau, savo principams 
ir net sunkiausiose tautai valandose 
jis buvo tarsi patvarumo simbolis. 
Galbūt jo kaip didelio autoriteto ne 
tik literatūroje bet ir gyvenime ne
palietė jokie okupantai net nedrįs

Pati knyga parašyta su didele 
meile broliui, šiltas ir nuoseklus pa
sakojimas skaitytoją pririša prie 
knygos, tarsi skaitytume! kokį bio
grafinį romaną. Gaila tik, kad kny
goje palikta daugybė korektūros 
klaidų, kurios šiaip taip pateisina
mos laikraščiuose, bet ne knygoje. 
Žinoma, tai joks priekaištas autorei, 
bet pačios leidyklos nerūpestingu
mas ir neapdairumas.

Paminėtina ir gausios knygoje fo
tografinės iliustracijos iš Putino gy
venimo įvairių laikotarpių, kurios 
paimtos iš šeimos archyvo ir niekur 
neskelbtos.

Malonu pasveikinti autorę M.M. 
Slavėnienę su šiuo labai reikšmingu 
darbu ir tikimės, kad ji turi bei gali 
ir daugiau papasakoti apie savo brolį 

dami prievartauti: buvo išvežti arba 
kalėjimuose nukantinti prezidentai, 
vyskupai, ministerial, profesoriai, 
bet V. Mykolaitis išbuvo nepalies
tas, ir ne dėl to, kad jis būtų lanks- 
tęsis ar bet kuriam okupantui patai
kavęs. Priešingai, jis buvo nepalen
kiamas: kai bolševikai norėjo jį pa
naudoti kaip įrankį savo tikslams, jis 
paprasčiausiai nutildavo. Štai dėl ko 
jo visa kūryba paliko tyra, jokiais 
pataikavimais nesutepta. Netgi ir 
sunkiausioje priespaudoje jis drįso 
ir pasakė daugiau, negu oficialiai 
leista. Prispaustieji jo skaitytojai 
mokėjo Putino kūrybą skaityti, o 
pats Putinas mokė jo jiems taip kal
bėti, kad jie suprato jo mintį, ko 
okupanto cenzoriai neįžiūrėjo. Ne
žiūrint to vis tiek daugelis jo kūrinių 
cėnzūros buvo sulaikyti ir jie pasie
kė skaitytojus kitokiais keliais... 0 
toks jo plataus užmojo romanas 
’’Sukilėliai” vis dėl to ir liko nebaig
tas, nes kai išleido pirmą tomą, vė
lesni jo rankraščiai cenzorių buvo 
žiauriai karpomi taip, kad autorius 
iki galo neištesėjo.

V. Mykolaičio Putino kūryba yra 
labai turtinga ir įvairi. Šalia poezi
jos, jis kūrė dramas, romanus (patys 
ryškiausi ’’Altorių šešėly” ir ’’Suki
lėliai”), rašė ir išleido literatūrinių 
studijų, vertė iš kitų kalbų.

Vincas Mykolaitis Putinas gimė 
1893 sausio 6 d. Pilotiškių kaime, 
Gudelių antrųjų valsčiuje, Marijam
polės apskr., vyriausias šeimoje. 
Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir 
Seinų kunigų seminarijoje, įšventin
tas kunigu, tačiau ir būdamas kuni
gu jis toliau studijavo Petrapilio 
dvasinėje akademijoje, o Lietuvai 
atsikūrus dar keletą metų studijavo 
vakarų Europos universitetuose 
ruošdamasis profesūrai. Per visą 
gyvenimą jis vengė politikos, o buvo 
sukaupęs savo jėgas kūrybai ir aka
deminiam darbui. Pasitraukė iš ku
nigystė 1935 m.

Sydnejuje jo dešimtmečio mirties 
proga Putinas buvo gražiai paminė
tas jo poemos ’’Prometėjas” pasta
tymu, kurį paruošė Paulius Rūtenis 
su savo talkininkais.

M.M. Mykolaitytė - Slavėnienė

ir vieną iš pačių reikšmingiausių fi
gūrų mūsų literatūroje - Vincą My
kolaitį - Putiną.

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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Namie i
PERTH

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Latvių salėje Perthe bendrą pa- 
baltiečių trėmimų minėjimą atidarė 
p. J. Miliauskas pakvietęs sugiedoti 
’’God save the Queen”. Minėjime 
dalyvavę dvasiškiai perskaitė invo- 
kacijas. Kun. J. Petrauskas kalbėjo: 
’’Kada jau neliks mums vilties iš di
džiųjų pasaulio galybių, lieka pasiti
kėti Dievu ir malda”.

Garbės svečias fed. seimo atsto
vas p. R.M. McLean, būdamas gerai 
informuotas apie Pabaltijo okupaci
ją, savo kalboj pabrėžė, kad demo
kratinių kraštų vadovaują asmenys 
niekada nepripažino Pabaltijo už
grobimo nei kitiems kraštams pri
mesto režimo; buvusios Australijos 
valdžios Rusijai pataikaujant Pa
baltijo pripažinimą dabartinė vy
riausybė atšaukė. Paminėdamas ne
palankią Pabaltijo strateginiai ge
ografinę padėti tarp rytų ir 
vakarų Europos, Mr. McLean paly
gino su Australija ir gausiais jos 
gamtos turtais, i kurią žvelgia daug 
pavydžių akių, atkreipė dėmesį, kad 
reikia nuolatinio budrumo, skatin
damas, kad tokiomis progomis, kaip 
ir šis minėjimas, būtina reikšti pro
testus prieš laisvės varžymus, prieš 
persekiojimus primenant demokra
tiškų kraštų vyriausybėms, ir, tikė
kite, jūsų balsas bus išgirstas. Mr. 
McLean prisipažino esąs jauniausias 
Australijos parlamente, ragino jau
nimą neužmiršti savo tradicijų, ypač 
savo tėvų kalbos (deja, pilnoje salėje 
iš jaunimo matėsi vos keli. J.Š.).

Pabaigai buvo sugiedoti pabaltie- 
čių himnai, tautybių atstovai trum
pai apibūdino dienos reikšmę savo
mis kalbomis. Iš lietuvių pusės p. 
Kuzmickas vaizdžiai papasakojo, 
kaip, okupantui įsibrovus, Lietuvos 
pogrindžio neskaitlingi komunistai, 
kurių apie 75 % sudarė tautinės 
mažumos, tuojau pradėjo ruošti 
tremtinųjų sąrašus, į kuriuos pateko 
ne tik ’’nusikaltę”, bet ir niekur ak
tyviai nesireiškę dori lietuviai, kurie 
brutaliausiu būdu buvo sugaudyti, 
sugrūsti į užkaltus vagonus drauge 
su keliais kriminalistais ir morali
niais iškrypėliais, kurių vardas buvo 
primestas visiems tremtiniams. 
Daugelis mirė dar traukiniams ne
pajudėjus.

Pabaigai latvių mišrus skaitlingas 
choras padainavo tris ilgesingas 
dienos nuotaikai pritaikintas dainas.

J.Š.

BRISBANE
DARBINGA DIENA.

Sekmadienis birželio 12-ta diena 
mūsų apylinkės lietuviams tikrai 
buvo darbinga. Po lietuviškų pa
maldų šv. Marijos bažnyčioje, kurias 
atlaikė kun. dr. P. Bačinskas, visi 
persikėlėme į lietuvių namus. Čia 
trumpai, be ypatingos programos, 
bet šu visų giliu susikaupimu, buvo 
paminėti tragiškojo birželio trėmi
mai.

Minėjimą pradėjo apyl. valdybos 
pirm. K. Stankūnas pakviesdamas 
susirinkusius tylos minute prisimin
ti nukankintus tremtinius.
V. Zablockienė, ne kartą mus žavė
jusi jautriomis deklamacijomis, trė
mimus apibūdino jos pačios sukuri*3 
eiliuotų žodžių pyne ir kada baigė B. 
Brazdžionio eilėraščiu, salėje ne
daug liko stipriųjų, kurie pajėgė su
laikyti dar nenuriedėjusią ašarėlę. 
Sunku prisiminti ar tokį gilų įspūdį 
būtų palikęs bent koks čia anksčiau 
ruoštas minėjimas. Kun. Dr. P. Ba
činskas savo žodyje kvietė visus 
vieningai dirbti lietuvybės išlaiky
mui, kad bent tuo prisidėtume prie 
aukos, kurią paaukojo tremtiniai.

r svetur
Po minėjimo sekė apylinkės val

dybos kviestas visuotinis apylinkės 
susirinkimas bėgamųjų reikalų ap
tarimui. Susirinkimui pirmininkauti 
buvo pakviestas V. Račiūnas, sek
retoriauti - E. Vilkinienė. Daug ei
namųjų reikalų buvo aptarta. Tarp 
kitko valdybai pasiūlius susirinki
mas pritarė iš apylinkės kasos skirti 
100 dolerių Krašto Valdybai ir 50 
dol. Tautos Fondui. Susirinkimas 
baigtas Tautos Himnu.

Dalyviais nebuvo susirinkimas 
gausingas, bet darbingas. Visi išsi
šnekėjo, kas tik ką turėjo ant šir
dies.

Po susirinkimo teko labai skubėti, 
kad suspėjus dalyvauti Dievo Kūno 
procesijoj. Buvo suspėta ir dalyva
vimu procesijoj tapo užbaigta viena 
iš darbingiausių dienų. Sakoma, kad 
laiko viskam pakanka, reikia tik 
gerų norų. koresp.

SYDNEY
VĖŽIŲ VAKARAS LIETUVIŲ 

KLUBE

Birželio 19 d., sekmadienį, Sydne- 
jaus Lietuvių Klubas surengė save 
nariams specialų ’’vėžių vakarą”, į 
kurį atsilankė pasigėrėtinai daug 
narių. Nors įėjimas buvo tik su bi
lietais, bet klubo nariai džiaugėsi, 
kad buvo surengtas toks parengi
mas. Net kiti gailėjosi, kad negalėjo 
patekti. Mat, klube vietų skaičius 
ribotas. Dalyvių tarpe buvo ir sve
čių iš Lietuvos - solistas Virgilijus 
Noreika su žmona. Buvo ir speciali 
tam vakarui programa, bet labiau
siai visus dalyvius nustebino nuola
tinio Klubo orkestro ’’Golden Trio”

KELIONĖS į LIETUVĄ
GRUPINĖ IŠVYKA SU 10—ČIA NAKTŲ VILNIUJE 

(Paprastai tegalima tik 5 naktys)

• Šiais metais paskutinė proga pabuvoti 11 dienų Lietuvoje už $ 2280.00: 
2 naktys Singapūre, 1 naktis Maskvoje, 10 naktų VILNIUJE, 2 naktyj 
Kieve, ir grįžtant po 1 naktį Maskvoje ir Singapūre.

• Išvykstama rugpiūčio 13 d. Grįžtama rugsėjo 2 d.
• Į kainą įskaityta oro bilietai, pirmos klasės viešbučio kambarys (dalia 
tis dviems), pilnas maistas Vilniuje, Kieve ir Maskvoje, pusryčiai Sing* 
pure, ekskursijos po visus miestus bei vizų išrūpinamas.

Norite grižti kitais keliais? Teiraukitės detalių. Užsukite į Vakarų En 
ropą - priedas tik $ 50.00. Aplankyti Ameriką? Priedas nuo $ 330.00. No 
rite kitur? Kreipkitės į

Palanga Travel
364 Sussex Street, Sydney, 2000 
telf.: 26 2665 26 2008 26 3526 
61 3426

PA VESKIT SAVO RŪPESČIUS Lietuviškai kreipkitės pas Algį
MUMS Bučinską telf.: 26 5066

Mes . parūpinam užsienio pasus, 
vizas, užsakom viešbučius, ekskur
sijas po miestus; parduodam bilietus 
lėktuvais, laivais ir kitom susisieki
mo priemonėm į betkur pasaulyje.

grojami lietuviški šokiai - suktinis, 
’’noriu miego”, lietuviški valsai ir 
polkos, kurių gaidas klubo orkestrui 
pristatė p. V. Kardelis, buvęs or
kestrantas dar nepriklausomoje 
Lietuvoje ir savu laiku Sydnejuje 
turėjęs savo kapelą.

Visais atžvilgiais vakaras buvo 
pavykęs ir klubo nariai tikisi daž
niau tokių parengimų.

LIETUVIAI MELBOURNE
Alberto Čelnos ir Dainos Sambūrio 

garbei.

Daugiau kaip prieš ketvirtį šimt
mečio sugūžėjom - suplaukėm į šią 
šalį beieškodami laisvės ir ramybės. 
Dar nepajutę po kojomis naujosios 
ir dar nežinomos žemės, bet išvydę 
svetimus veidus, tarsi norėdami 
juos pasveikinti ir pasisakyti kas 
esame, nuo laivo denio užtraukėme 
lietuvišką sutartinę. Ar tada sveti
mieji mus suprato? _

Išsklaidyti Australijos plotuose 
viens kitą suradom ir impulsyviai 
jungėmės į organizacinius vienetus, 
o vieni pirmųjų buvo chorai. Reika
las buvo skubus: juk reikėjo išeiti į 
šio krašto viešąjį gyvenimą. Vienin
telis atsivežtas turtas, kuriuo galė
jome pasirodyti ir išsiskirti iš kitų, 
buvo tautinio meno perlas - lietuviš
ka daina.

Melbourne chorinio vieneto pra
dininkas buvo p. P. Mokūnas, 1949 
m. suorganizavęs vyrų būrį. Su 
kiekvienu DP transportu tautiečių 
skaičius didėjo, didėjo ir dainą my
linčių širdžių. Į pirminį būrį jungėsi 
ne tik vyrai, bet ir moterys. Susida
rė graži grupė, vėliau pasivadinusi 
’’Aidas” choru, kuriam 1950 m. va
dovauti stoja p. Albertas Čelna. 
’’Aidas” daug kartų gražiai atstova
vo lietuvius namie - Melbourne ir 
svetur, tačiau dėl įvairių priežasčių 
jis 1956 m. nustojo dainavęs.

Argi galėjo tverti tyloje dainą 
mylinti širdis? Tuoj po kelių mėne
sių iškyla dainoriai, susijungę Mel
bourne Dainos Sambūryje su vado
vu p. Albertu Čelna. Juos turime ir 
dabar. Suskaityti, kiek chorai turėjo 
koncertų namie ir svetur, kiek kartų 
dalyvavo tautinių švenčių ir kitokių 
minėjimų progomis - kas besuskai- 
čiuos!

Dainininkų skaičius čia didėjo, čia 
mažėjo: vieni išėjo - kiti atėjo, o va
dovas - dirigentas vis tas pat nepa-

Choristė sveikina dirigentą A. Čelna.
Šalia sėdi p. Renata Čelnienė

ilstantis p. Albertas Čelna. Jo atsi
davimas tautinei dainai ir Dainos 
Sambūriui - tai neatskiriama gyve
nimo dalis. Jojo rūpestis nesibaigė 
repeticija ar koncertu, bet daina jis 
gyvena darbe, kelionėje ar poilsyje.

Po tiek daug metų našaus ir kū
rybingo darbo, iškėlęs Dainos Sam
būrį į pačią viršūnę, atidavęs darbo 
duoklę tautai ir bendruomenei su 
kaupu, dirigentas Albertas Čelna 
pajuto reikalą kiek pailsėti.

Įvertinant dirigento įdėtą didžiulį 
darbą,įvertinant jo ir Dainos Sam
būrio įnašą į Melbourne lietuvių 
bendruomenės kultūrinį gyvenimą 
ir pareikšti jiem užtarnautą padėką, 
padėką visų Melbourne lietuvių 
vardu, Melbourne Apylinkės Valdy
ba 1977 m. gegužės 28 d. Lietuvių 
Namuose suruošė pagerbimo puotą. 
Prie Socialinės Globos ir Katalikių
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LIETUVIAI, KELIAUKITE f 
PASAULĮ PER LIETUVIŠKI K 
LIONIŲ ĮSTAIGĄ.

PATIKSLINIMAS

Pereito M.P. numerio Kelio 
Biuro ’’Palangos” skelbime įvj 
klaida: paskelbta, kad išvyka į 1 
tuvą numatoma rugpiūčio 13 d. 
grįžtama spalio 2 d. Iš tiesų tur 
būti, kad grįžtama rugsėjo 2 d. I 
interesuotieji prašomi atkreipti 
mesį ir pasitikslinti: grįžtama r 
sėjo 2 d.

Kelionių Biuras ’’Palangi

Moterų Draugijos narių puikiai 
ruoštais patiekalais apkrautų st 
sėdo per 200 tautiečių.

Puotos metu kalbėjo: Apylin 
pirmininkas p. A. Pocius, ML. I 
bo pirmininkas p. A. Ramanausi 
Soc. Globos Moterų D-jos pirm, p 
Žalkauskienė, tėviškės Aidų rec 
torius kun. P. Dauknys, L. Kata! 
Federacijos vardu p. V. Laukai 
Parapijos choro dirigentas p. 
Morkūnas, Latrobe Valley seni 
p. V. Koženiauskienė, p. Lazausl 
Sambūrio pirmininkas p. V. Bos 
it kiti. Kalbose buvo iškeltas nei 
nuojama atliktų darbų reikšmė, 
sišventimas, kūrybinė galia, gili 
vynės meilė, lietuviškos dainos Į 
žis... Reiškiant padėką ne tik link 
gero poilsio, bet išreikšta viltis 
matyti scenoje su naujais lietu 
kos dainos interpretavimo lain 
mais.

Taip pat buvo pareikšta nuoš 
padėka ir poniai Renatai Čelnie 
kuri ne tik buvo ir yra ilgametė 
ro dalyvė, bet ir nuoširdi savo, 
darbų rėmėja.

Albertas Čelna, atsakydan 
visų kalbas, kukliai, bet visiems 
dėmėtinai pareiškė, kad jo dai 
buvęs tik skolos grąžinimas tai 
čiams, skolos - kurią gavęs iš 
niaus Lietuvių Komiteto kaip 
pendiją studijuodamas konsen 
rijoje. Tai buvusios jo gražiau 
jaunystės dienos, už kurias net 
likti skolingas. P. A. Čelna parei 
kad nesakąs sudiev, bet su vii 
žiūrįs į Dainos Sambūrio ateitį 
jam vadovauti stoja jauna, d 
mylinti ir energinga ponia Dana 
vickienė, kuriai linki našaus dari 
gražios sėkmės.

Taurės skambėjo, žodžiai ai< 
daina po dainos plaukte plauk 
dainą mylinčių krūtinių.

Iki pasimatymo Albertui Ček 
gražios sėkmės poniai Danai L 
kiėnei. Ig-^
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SOLISTĖ GIEDRĖ KAUKAITĖ•
Prieš išskrisdama iš N. Yorko į 

Bostoną, šeštadienį, birželio 4 d., 2 
vai. p.p. turėjau progos išgirsti kon
certuojančią Amerikoje Vilniaus 
Operos solistę G. Kaukaitę. Jos re
čitalis įvyko mažojoje Carnegie Hall 
koncertinėje salėje. Meno mėgėjų, 
lietuvių ir kitataučių prisirinko be
veik pilna salė.

Pirmąją rečitalio dalį sudarė ora
torijų ir žinomų operų arijos. Jas at
likdama solistė visoje pilnumoje 
atskleidė savo talento meno suge
bėjimus. Puikiai valdydama ir spal
vingai naudodama savo gražų balsą 
(sopraną) jinai jas interpretavo įgu
dusiai, profesiniai, ypatingai žavė
dama Haendelio oratorijos dviejose 
arijose laisva vokaline technika ir 
dramatine ekspresija Butterfly ari
joje.

Antroji dalis - lietuvių liaudies 
vokalinis folkloras. Be muzikos pa
lydos pradžioje padainavo devynias, 
daugeliui visai negirdėtas senovines 
liaudies dainas. Didelio pagyrimo 
vertas jos tų dainų būdingas atliki
mas. Toliau sekė 4 Bajoro harmoni
zuotos dainos, 2 Brunzaitės raudos 
įsu kuriomis mus supažindino Aus
tralijoje solistė N. Ambrazaitytė) ir 
pabaigai modernių harmonijų forte- 
piono pritarime Bajoro ’’Ugdė mo
tutė”.

Solistė prisistatė ne vien kaipo 
pajėgi vokaliste, bet ir gili, gabi in- 
terpretatorė. Tačiau... yra sakoma: 
"kam gamta nepagailėjo savo dos
numo, iš to daug ir reikalaujama”. 
Tad, tam tikrą priekaištą galima pa
daryti dėl kelių kraštutiniai aukštų 
gaidų kurios nuskambėjo kiek for
suotai, o kai kurių liaudies dainų 
posmus, gal reikėjo kiek sutrumpin
ti.

iUSTRALIJA m
NAUJOJI ZELANDIJA 

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
H liepos mėn. MA nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
len d r ą j ą - kad krikščioniškasis 
lunimas aktyviai ir sėkmingai 
paštalautų viso pasaulio jaunimo 
arpe;
nis i j ų - kad gerai paruošti pasau- 
iečiai prisiimtų darbus jaunose baž- 
lyčiose pilnai įsisąmoninę, kad tai 
fra jų pareiga.
Trumpas rytmetinis aukojimas: 

IflSA AUKOJU TAU, ŠVEN
TUSIO JI JĖZAUS ŠIRDIE!
Brangus Broli, Sese!
Kristus tarė savo apaštalams: 

'Jūs būsite mano liudytojai” (Apd. 
,8). Šie Viešpaties žodžiai buvo 
įkirti ne vien tik siauram apaštalų 
ateliui, bet ir visai Jo Bažnyčiai 
tendrai ir kiekvienam jos nariui 
itskirai.
Liepos mėnesį mes esam raginami 

nelstis, kad krikščioniškasis jauni
nas šiandien būtų ypatingai uolus ir 
Irąsus, t.y. moderniškas Kristaus 
paštalas, kuris savo žodžiu ir darbu 
iždegtų dar Kristaus nepažįstantį 
aunimą pasauliniu mastu. Tik jau
timas, būdamas viena iš svarbiausių 
' gyvastį ilgiausių Kristaus mistinio 
tino ląstelė, gali sėkmingai apašta- 
auti savo amžiaus bendrininkų tar- 
ie.
Sėkmingam apaštalavimui ne- 

rikščioniško jaunimo tarpe, krikš- 
ioniškasis, gi, iš savo pusės, privalo 
emtis jėgų ir jaunuoliškos dvasios 
s Kristaus, kuris yra amžinai gyvas 
r jaunatviškas. Jis nepagaili savo 
nalonių jaunimui, energijos, suma
žino, pasiryžimo ir ištvermės for- 
n°j, jei jaunimas tas malones pa- 
audoja geriems tikslams, nepasi- 
taodamas šios dienos materializmo,

Pianistas A. Prižgintas atliko pui
kią fortepiono palydą.

Įdomus rečitalis buvo auditorijos 
įvertintas audringom katutėm, o 
dainos menininkė apdovanota gėlių 
puokštėmis.

POETAS STASYS SANTVARAS

Bostone gyvenąs mūsų žinomas 
poetas Stasys Santvaras suskaičia
vo savo gyvenimo... 75 metus! At
žymėti sukaktį Bostono tautiečiai, 
penktadienį, birželio 10 d. 8 vai. vak. 
suruošė solenizantui gražų, pagerbi
mą gražioje Tautininkų Namų Salė
je. Salė gražiai lietuviškai dekoruota 
čia anksčiau gyvenusio ir mirusio, 
buvusio Kauno Operos ir Dramos 
Teatro vyriausio dekoratoriaus 
Viktoro Andriušio. Įdomu buvo ap
silankyti toje buveinėje, kur bosto
niečiai jau ilgus metus organizuoja 
kultūrinius subatvakarius. Pagerbi
me dalyvavo vien kviestiniai svečiai, 
kitaip visų, norinčių dalyvauti, salė 
nesutalpintų. Iš skaitlingų įvairių 
organizacijų ir pavienių asmenų 
sveikinimų galima sudaryti vaizdą 
kiek mūsų poetas yra populiarus ir 
vertinamas. Organizacijų vardu

Kas Belgrade?
Prezidentas Carter pasiskelbė 

norįs tęsti savo kampaniją dėl žmo
gaus teisių, nežiūrėdamas Sovietų 
vadų kritikos ir pagiežiškų priekaiš
tų, kad jis įsiveržia į jų reikalus. Sa
vo laiku iš anapus jam patarė su pa
juoka geriau sakyti sekmadienio pa
mokslus...Carterio nuomone, Sov. 
Rusijos vadai jaučia pasaulio opini
jos spaudimą, bet pasirinko jį ’’pa
kaltinamu ožiu”. Jis davė nurody
mus JAV delegacijai, kuriai vado
vauja valst. sekretoriaus pavaduo
tojas Warren Christoper "kietai 
mušti į žmogaus teisių reikalus”. 
Helsinkio dokumentas susideda iš 
trijų dalių, pavadintų ’’paženklintais 
krepšiais”. 1/ Europos saugumas, 
2/ Rytų - Vakarų prekybos ir kultū
ros mainai, ir 3/ žmogaus teisės, 
laisvas žmonių judėjimas, idėjos ir 
informacijos tarp Rytų ir Vakarų. 
Vakariečių tikslas pirmoje eilėje 
koncentruotis prie žmogaus teisių 
svarbumo, o rusai tai stengiasi nu
stumti į paskutinę vietą. Sovietų 
delegacijos vadas Julij Vironcov 

egoizmo, palaido gyvenimo pagun
doms, kurios, galutiniame rezultate, 
tą jaunimą pražudo. Tik į Kristų at
sirėmęs, kaip į nenugalimą uolą, 
jaunimas gali ir pats pakilti virš 
kasdienybės ir patraukti paskui sa
ve kitus savo bendraamžius.

Kristaus evangelijos šviesa užde
ga apaštalavimo dvasią, bet kad ta 
dvasia išaugtų į pašaukimą, ji priva
lo būti skiepijama, ugdoma, ir stip
rinama. Šiuo atveju nepaprastai 
svarbią rolę vaidina šeima. Vatikano 
II suvažiavimo dekrete apie pasau
liečių ruošimąsi apaštalavimui tarp 
kitko pasakyta: ’’Rengimas apašta
lavimui turi prasidėti nuo pat vaiko 
auklėjimo pradžios. Tačiau ypatingu 
būdu tebūnie ruošiami apaštalavi
mui ir uždegami dvasia paaugliai ir 
jaunuoliai. Pasiruošimą apaštalavi
mui reikia tobulinti per visą gyve
nimą, kaip to reikalauja naujai pri
siimami uždaviniai. Tad aišku, kad 
tie asmenys, kurių pareiga yra 
krikščioniškai auklėti, tuo pačiu yra 
įpareigoti ruošti apaštalavimui. Visa 
šeima ir bendruomeninis jos gyve
nimas tebūnie tarsi apaštalavimo 
mokykla” (Dekr. Pasauliečių apaš
talavimas, VI skyrius, 165 psl.)

Kun. S. Gaidelis, S. J. 

kalbėjo: Tautinės S-gos pirmininkas 
J. Dačys, Bostono Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas A. Matjoš- 
ka, Kultūrinių Subatvakarių orga
nizatorius E. Cibas, Inžinierių S-gos 
vardu B. Galinis, Ramovėnas J. Viz
baras, Kultūrinio Klubo pirmininkas 
M. Drunga, Bendruomenės Krašto 
V-bos ir Korporacijos Neo-Lithuania 
atstovas Dr. A. Budreckas. Iš pa
vienių asmenų žodį tarė: kompozi
torius J. Gaidelis, rašytojas - jumo
ristas A. Gustaitis, Bostono savait
raščio ’’Keleivis” redaktorius J. 
Sonda ir australietė A. Gučiuvienė. 
Sveikinimai buvo labai įdomūs ir iš
samūs, juose buvo išpasakyti su
kaktuvininko gyvenimo ryškesni 
bruožai ir sudarytas jo asmens vaiz
das kaip poeto, dramaturgo, operos 
solisto, operų libretų kūrėjo, operų 
tekstų į lietuvių kalbą vertėjo, vi
suomenininko ir savanorio kūrėjo. 
Buvo perskaitytas sąrašas jo Bosto
ne skaitytų paskaitų, pažymint jų 
turiningumą ir meninę vertę.

Šampano taures pakėlę vakaro 
dalyviai ugningai sugiedojo sukak
tuvininkui ’’Ilgiausių metų!” Poetas 
ir jo ponia buvo išprovokuoti prabil
ti į dalyvius. Žavinga ponia E. Sant- 
varienė švelniai skambančiu balsu 
kalbėjo apie gyvenimo draugus ir 
padėkojo svečiams už draugiškus 
jausmus ir jų pareiškimą jos vyrui.

įspėjo Vakarus, kad tai bus ’’žings
nis atgal” Europos bendradarbiavi
me, jeigu koncentruotis žmogaus 
teisių reikaluose. NATO delegacijos 
vadas pasakė, kad žmogaus teisės 
negali būti ignoruojamos ar nu
stumtos šalin. Jeigu Sov. S-ga gal
voja, kad Vakarai yra defenzyvoje, 
tad tai yra neteisinga. Nurodoma, 
kad britai Belgrade yr kieti, bet 
kantrūs. Sako, nereikia rusų per 
daug spausti, nes jie gali iš suvažia
vimo pasišalinti. NATO vadas vėl 
pasakė, kad nereikia sukelti rusams 
’’nemalonų gyvenimą”. Galima įsi
vaizduoti, kokioje karštligėje ir Ry
tai, ir Vakarai rinkosi medžiagą vie
ni kitiems pakaltinti. Didysis ’’žai
dimas” prasidėjo Jugoslavijos val
džios specialiai pastatytoje halėje ir 
jos vadas - prfez. Tito, susilaukęs 85 
m., nenori, kad šis žaidimas pasi
baigtų susipykimo nuotaikomis.

METRINĖ SISTEMA EISMO 
TAISYKLĖSE

N.S.W. Susisiekimo ministerija 
(Department of Motor Transport) 
nuo liepos 1 dienos taisyklėse įveda 
metrinę svorio ir matų sistemą. Dėl 
to nežymiai keičiasi ir susisiekimo 
taisyklės.

Mašinos statomos 1 metro atstu
me viena nuo kitos (4 pėdos).

Atstumas nuo pašto dėžutės 
(Pillar Box) turi būti 4 metrai (10 
pėdų).

Išlaikyti 3 metrų atstumą nuo 
vietos, kur prasideda kelio dvigubos 
linijos - 12 pėdų.

Išlaikyti 9 metrų atstumą nuo 
pėstiems perėjimo ženklų iš atva
žiavimo pusės (20 pėdų).

Išlaikyti 6 metrų atstumą nuo 
kryžkelės - 20 pėdų.

Nesustoti arčiau kaip 18 metrų 
(60 pėdų) nuo autobusų sustojimo 
vietos iš atvažiavimo pusės ir 9 m. 
už autobusų sustojimo vietos (20 
pėdų).

Sustoti ne arčiau 30 metrų nuo 
signalinių šviesų prie geležinkelio 
pervažos -100 pėdų.

Įvesti ir atitinkamai pakeitimai ir 
svorio matuose.

Gi įdomiausia programos dalis buvo 
paties poeto baigiamas žodis. Lietu
viško dailiojo žodžio kūrėjas kalbėjo 
ilgai ir įdomiai. Tame žodyje buvo 
įsikūnijęs lietuvis patriotas,-huma
nistas, poetas - gyvenimo lyrikas, 
širdingas draugas ir visuomeninin
kas.

Pagerbimo vakarą gražiai prave
dė Tautininkų S-gos vicepirminin
kas Vyt. Izbickas. Nuotaikingos iš
kilmės užtruko iki pirmos valandos 
nakties, o po to likusioji svečių dalis, 
kartu su poetu, persijungė į bohe
mišką nuotaiką, suskambėjo dainos, 
juokai...pats solenizantaš dainavo 
solo savo mėgiamiausią dainelę 
’’Karvelėli Mėlynasai”...kol paga
liau, 3 valandą nakties salėje už
viešpatavo tyla...

A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė.

T.ATftKAS
REDAKCIJAI

Melbourniečiams savi Lietuvių 
Namai ir juose veikiantis Lietuvių 
Klubas pasidarė neatskiriama ir ne
pamainoma bendruomeninio gyve
nimo būtinybė. Juose koncentruo
jasi visoks organizacinis, kultūrinis, 
pramoginis, o dažnai ir asmeninis - 
šeimyninis gyvenimas, kada čia at- 
švenčiamos įvairios šeimos sukaktys 
ar kiti renginiai. Be namų, būtume 
tarsi be rankų.

Lietuvių Namai, kiek dabartinės 
sąlygos leidžia, kai tik atsiranda gy
vas - neatidėliotinas reikalas, re
montuojami, lopomi, taisomi ir - 
puošiami? Paskutinius žodžius pa
rašiau su klaustuku, nes Lietuvių 
Namų puošimas yra tikrai atsilikęs.

Kiekvienas, čia atvykęs ir atsive
dęs svečią savą ar kitatautį, norėtu
me parodyti ir pasigirti, kad šie na
mai yra tikrai Lietuvių Namai. No
rėtume juose matyti, žinoma, ir pa
rodyti nors truputį Lietuvos praei
ties didybės, nors saują Nepriklau
somybės laikų gražių atsiekimų ir 
gerą, gerą dabar pavergtos tautos 
kančių ir darbų vaizdą.

Šių pageidavimų įgyvendinimui 
nepakanka žodžių, nepakanka vieno 
p. Adomo Vingio, kad jis namus 
puoštų savais (žinoma dar ir be at
lyginimo) paveikslais, bet reikia 
visų talkos: kas darbu, o kas skati
ku. Nenorėkime visko veltui, juk 
UNROS laikai seniai jau praėjo.

Skaitau leidžiamas ’’Adelaidės 
Lietuvių Žinias”, kuriose beveik 
kiekviename numeryje randu pra
nešimus apie skiriamas Adelaidės 
Lietuvių Namams aukas. Gerai, ta
čiau, žinau, kad jų namai skolas se
niai išmokėjo, nebent naujų užtrau
kė naujiems užsimojimams įgyven
dinti. Reikėtų mums melbourniš- 
kiams, sekant Adelaidės tautiečių 
pavyzdi, sukrusti ir skiriant kas ko
kią išgali auką, sukelti atitinkamą 
sumą namų puošimo reikalams.

Gražų pavyzdį parodė Melbourne 
Dainos Sambūris, paaukodamas 
Lietuvių Namams net 227,97 dole
rius. O kiek organizacijų naudojasi 
Lietuvių Namais? Jų įnašai, kaip ir 
Sambūrio, irgi prisidėtų prie lėšų 
sutelkimo Lietuvių Namų puošimo 
reikalams.

Nenurašau į nuostolius ir pavienių 
tautiečių tam reikalui skirtinų aukų. 
Jie skyrė savo aukas anksčiau, tikiu 
jų garbe, skirs ir dabar.

Manau, atėjo laikas nedelsiant 
veikti, kad mūsų Lietuvių Namai 
būtų puošiami, gražinami mūsų pa
čių pasitenkinimui, džiaugsmui ir 
pasididžiavimui. Melbourniškiai, dar 
kartą sukruskim! K. Upiškis

i d< :M.P. PRENU ATĄ
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SKAITYTOJAMS

Dar kartą primename mieliems 
Mūsų Pastogės skaitytojams, kad 
nuo šių metų pradžios Mūsų Pasto
gės metinė prenumerata 20 dolerių. 
Yra skaitytojų, kurie pratęsdami 
prenumeratą už šiuos metus moka 
seną kainą - 15 dolerių. Tai sudaro 
bereikalingų apsunkinimų Adminis
tracijai, kuriai tenka su skaitytojais 
privačiai dėl to aiškintis, gaišti laiką 
ir daryti išlaidų.

Tai pat buvo skelbta, kad Mūsų 
Pastogės prenumeratos atžvilgiu 
jokių nuolaidų nėra pensininkams: 
visi Mūsų Pastogės skaitytojai už 
Mūsų Pastogę moka pilną prenu
meratą. Tačiau ALB Krašto Valdy
ba, kaip Mūsų Pastogės leidėjas, 
šiuo atveju gali padaryti išimčių: 
pensininkai, kurie nepajėgūs apmo
kėti prenumeratos ir norį gauti 
lengvatų, turi paduoti motyvuotą 
ALB Krašto Valdybos arba Mūsų 
Pastogės adresu prašymą, kuriuo 
remiantis gali būti atsižvelgta ir su
teikta prašomų lengvatų.

. Todėl maloniai prašome visų 
skaitytojų atkreipti dėmesį į šitą 
priminimą. Laiku ir tvarkingai ap
mokėta prenumerata yra didelis pa
lengvinimas Mūsų Pastogės leidėjui. 
Ačiū.

M.P. Administracija
PRANEŠIMAS

MADŲ PARADAS

Liepos 10 d., sekmadienį, 6 vai. 
Sydnejaus liet. Klube įvyks 
NAUJAUSIŲ MOTERIŠKŲ RŪBŲ 

PARADAS
Fashion Show

Jūratė ir Rudis praves šį paradą, 
kur mūsų merginos pademonstruos 
jums sportinius, išeiginius ir vaka
rinius rūbus.

”Val’s Fashions” (savininkė Zina 
Grosaitė) maloniai sutiko patiekti 
rūbų šiam paradui, kuriuos bus gali
ma po parado pirkti arba vėliau įsi
gyti- -

Madų parade dalyvaujantiems ir 
norintiems įsigyti rūbų, bus duoda
mos nuolaidos.

PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnejaus Lietuvių 
Klubo nariams, kad nario mokestis 
už 1977/78 metus priimamas ir kiti 
ženklai nariui išduodami kiekvieną 
dieną nuo 9 vai. iki 20 vai.

Pagal vyriausybės nuostatus na
rio mokestis privalo būti sumokėtas 
iki liepos pabaigos. Laiku nesumo
kėję. privalo paduoti prašymą ir iš 
naujo sumokėti įstojamąjį mokestį.

Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAIGROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodytą aprangą.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv.- 4-11 vai., 
pehkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 - 11 vai.

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai.

Pranešame Sydnejaus lietuvių vi
suomenei ir organizacijoms, kad 
Dariaus ir Girėno minėjimas ren
giamas liepos 17 d., sekmadienį: pa
maldos 11.30 vai. Lidcombe, o 2 vai. 
minėjimas Lietuvių Klube Banks- 
towne. Prašome visus gausiai daly
vauti. Organizacijos prašomos daly
vauti bažnyčioje su vėliavomis. Pil
ną minėjimo programa bus paskelb
ta vėliau. Minėjimą rengia L.K.V.S. 
Sydney Skyrius.

Pas skautus
VI TAUTINĖS STOVYKLOS 

FONDAS

Mecenatai, pažadėję ir įmokėję po 
$ 100.00:
Newcastle lietuviai ir Newcastle 
ALB Apylinkės Valdyba $ 105.20 
Sydney Liet. Katalikų Kultūros 
Dr-ja $ 100.00
V. ir M. Špokevičiai Melb. $ 50.00 
Dr. L Venclovas Sydn. $ 100.00

Aukos:
Sydnejaus lietuviai $ 440.00

Mieli mecenatai ir mieli Sydne
jaus lietuviai aukotojai, Jums šir
dingas ir didelis skautiškas AČIŪ!

VITS Rengimo Komitetas

Operos solisto

Virgilijaus Noreikos 
REČITALIAI

SYDNEY .
Liepos 2 d., šeštadienį, 8 vai. v. Operos Rūmų Recording Hall salėje.
Bilietai: $ 7.50.
Bilietus platina: V. Šliteris tel. 389 4370, Mitchell Booking Service 

Regent Theatre ir Wynyard, David Jones (Market St.) arba Operos 
Rūmuose prie kasos.

Būkime punktualūs, nes pavėlavusieji į salę bus įleidžiami tik pertrau
kos metu.

MELBOURNE
liepos 9 d. Assembly Hall salėje. Bilietus platina V. Alekna tel. 53 2375

ADELAIDE
liepos 15 d. Adelaidės Town Hall salėje. Bilietus platina Pr. Matiukas tel. 

293 4023 Rengėjas Viktoras Šliteris

Birželio 22 d. Sydnejuje mirė 
Kostas Vasaris, būdamas virš 60 
metų. Paskutiniu metu jis leido savo 
dienas paliegėlių namuose (Nursing 
Home).

♦♦♦

Moterų veikloj
' * f

MOTERŲ D-JOS 
SUSIRINKIMAS

Sydney L.M. Socialinės Globos 
Draugijos visuotinis metinis susi
rinkimas šaukiamas liepos 10 d. 
(sekmadienį) 3 vai: Sydney Lietuvių 
Klube, Bankstown’e. Numatyta 
darbotvarkė: 1. Susirinkimo atida
rymas. 2. Prezidiumo sudarymas. 3. 
Mandatų Komisijos sudarymas. 4. 
Draugijos įstatų papildymas. 5. Pe
reito metinio susirinkimo protokolo 
skaitymas. 6. Pirmininkės praneši
mas. 7. Iždininkės pranešimas. 8. 
Sodybos statybos finansinis prane
šimas. 9. Ligonių Reikalų Vedėjos 
pranešimas. 10. Kontrolės 
Komisijos pranešimas. 11. Diskusi
jos dėl pranešimų. 12. Naujos Val
dybos ir Kontrolės Komisijos rinki
mai. 13. Klausimai ir sumanymai. 
14. Susirinkimo uždarymas.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Draugijos narės, taip pat visos, 
norinčios prisijungti prie Draugijos 
veiklos ar prijaučiančios Draugijos 
veiklai, prašomos ir labai kviečia
mos šiame susirinkime dalyvauti.

S.L.M. Soc. Globos D-jos 
Valdyba

Dėmesio!
PRANEŠIMAS

Manyland Books knygų leidykla, 
kurios steigėjas yra mūsų žinomas 
rašytojas Stepas Zobarskas, tarp 
daugelio lietuvių autorių knygų, iš
leistų anglų kalba, neseniai išleido 
stambią lietuvių poezijos antologiją 
lietuvių ir anglų kalbomis. Poezijos 
vertėjas yra Dr. Jonas Zdanys. Jis 
yra ir pats poetas. Toji pati Many- 
land Books leidykla užsimojusi iš
leisti šiais metais minimo prieš de
šimtį metų mirusio poeto Vinco My
kolaičio Putino poezijos rinktinę. 
Vertėjas būtų tas pats Dr. J. Zda
nys, kuris su dėkingumu šito darbo 
imasi, pats mėgstąs ir aukštai verti
nąs Putino kūrybą. Tai būtų mūsų 
didžiojo poeto pristatymas plates
niam pasauliui.

Atsimenant, kad poezijos leidiniai 
visados yra nuostolingi, leidyklos 
savininkas S. Zobarskas kreipiasi į 
tautiečius visame pasaulyje Putino 
rinktinės poezijos anglų kalba leidi
mą paremti. Reikalas yra mums vi
siems labai reikšmingas ir bet kokia 
auka prisidėdami įgalinsime šios 
knygos išleidimą. Aukas siųsti šiuo 
adresu:

Manyland Books, Inc.
84-39 90th St., Woodhaven, N.Y. 

11421, U.S.A. Būtina pažymėti, kad 
auka skiriama Putino poezijos rink
tinei išleisti.

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-9 vai 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė |

S.L.M. Soc. Globos D-jos šiuo mej 
tu lankomi ligonys: J. Karitonas 
Dame Edith Walker Nursing Home 
J. Šliteris- Dulwich Hill N. Home 
B. Račkauskienė - Lakemba N 
Home, S. Prancūzevičius - St. Bede's 
Home, Hurstville, J. Pakštaitis 
Coogee Bay N. Home, Dr. J. Mik 
nius - Parramatta Dist. Hospital.

Žiną lankymo ar pagelbos reikal 
lingu ligonių, prašomi apie tai pra 
nešti S.L.M.S.G. D-jos Valdybos na 
rems.

Draugijai aukojo
Nesenai miręs Alfonsas Valiuli! 

savo testamente S.L.M.G. Draugi 
jos bendriems reikalams paliki 
$200.

Mirusios E. Liutikienės atminima 
pagerbti J. ir A. Viliūnai paaukoji 
$20.

I MUŠKPASTOG
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY ”0UR HAVEN”

Leidžia
Australijos Lietuvių Bendruornel

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
L Jonaitis, A. Reisgys.

Redakcijos adresas: 13 Percy St. 
Bankstown, N.S.W. 2200;
Tel. 709 8395

Leidėjo ir Administracijos adrese 
Box 4558. G.P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 649 9062

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 2Į
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro- Nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir skej 
savo nuožiūra. Už skelbimų turi 
neatsakoma.
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