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TAUTINIAI ŠOKIAI LIET. DIENOSE
Australijos lietuvių gyvenimą galit 

ma palyginti mažiam laiveliui jūroje. 
Kaip iš laivelio bangos nubloškia vie- 

, ną kitą plaukiančiųjų ir paskandina 
gelmėse, taip ir iš mūsų tarpo jau ne 
vienas pasitraukė ir paskendo svetimų
jų tarpe.

Tačiau mūsų - visos Australijos Lit 
tuvių bendruomenės tikslas yra išlikti 
lietuviais ir tara skiriame savo pas
tangas ir darbus. Senesnieji vienas 
po kito jau pasitraukė užleisdami vie
tą jaunimui. Tad ir lietuviais išlik
sime per jaunimą, į kurį dedame visas 
viltis.

Stebėti jaunimo pasiruošimą uzimani 
pasitraukiančiųjų vistą labai gerą 
progą duoda Australijos Lietuvių Die
nos. Tad ir šių dienų apžvalgą pradė
sime jaunimo jose pasirodymaje.

Tautinių šokių šventė. Tautinių 
šokių šventės vadovė p. H. Statkuvieni 
gautomis iš visos Australijos žinio
mis jau turi sudarus! beveik pilną 
tautinių šokių šventės sąstatą.L.D.R. 
M. Komitetui malonu pranešti, kad 
gražus xix virš 200 Australijos lie
tuvių jaunimo būrys įsijungęs į pasi
ruošimą ir dalyvaus Lietuvių Dienose;

1) Svečiai iš USA - Čikagos taut, 
šokių grupė Grandis;

Adelaidės 2 taut, šokių grupės;
1 taut,
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PATRIOTIZMO VARDAN
audros V. Vosyliaus nuotrauka^
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3) -“risbanės
4) Geelongo
5) Hobarto
6) Perth
7) Sydhey
8) Melbourne
Čia išvardintas.taut, šokių grupių 

sąrašas dar gali padidėti, nes laukia 
me dar ir kitų grupių įsijungimo, ku
rios teiravosi apie dalyvavimo galimy
bes.

Tautinių šokių pasirodymai, kaip 
numatyta, įvyks Lietuvių Dienų atida
ryme, kurktus šokama 3 bendri šokiai 
ir Taut. Šokių Šventėje, kur bus šoka
ma bendri ir atskirų grupių šokiai. 
Bendri šokiai: Malūnas, Vėdaras, Kal
velis, Suktinis, Blezdingėlė, Žilvitis 
Žiogeliai. Atskirų grupių šokiai pa
čių grupių parinkti, tačiau taut, šo
kių vadovė p. H. Statkuvienė prašo vi
sas grupes nedelsiant pranešti, kokius 
šokius jos yra pasirinkusios šokti. 
v L.D.M.B. Komitetui yra malonu, kad 
Čikagos Taut, šokių grupė Grandis,ku- 
rioą dalyviai yra moksleiviai ir stu
dentai, vadovaujama p. Irenos Smie- 
liauskienės, ruošiasi atvykti ir pra
turtinti mūsų Liet. Dienas Melbourne.

L.D.M.R. Komitetas linki visoms 
grupėms ir jų vadovams sėkmės ir ta 
ria iki pasimatymo. Uekna
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Patriotizmas yra galingas faktorius, kuris dėdamas pagrindan 
konkrečius faktus ir statydamas konkrečius uždavinius pajėgia su
artinti net ir. labiausiai kokių nors idėjų iškirtus - žmones arba 
jų grupes. Tačiau net ir patriotišku keliu einant ir siekiant to pa 
ties tikslo net ir nuoširdžiausi patriotai gali išsiskirti, jeigu 
į tą patį tikslą einant tenka būdus ir priemones pasirinkti iš 
daugelio.

Taip atsitiko ir mūsų australiškoje lietuvių bendruomenėje, kai 
dalis lietuvių patriotų įtarė, jog gyvenamojo meto padiktuoti ir 
keliami klausimai jų akimis pasirodė įtartini ir net lietuviškajam 
patriotizmui žalingi. Vietoje to, kad kilusius neaiškumus ramiai 
ir nuosekliai išsiaiškinus, išdiskutavus pradėtas atviras sukibimas 
To pasėkoje bendruomenės vadovybei buvo mesti neužpelnyti priekaiš= 
tai, o pats bendruomenės laikraštis "Mūsų Pastogė", garbingai ben= 
druomenei ištarnavęs dvidešimtį metų, staiga atsidūrė kaip tremti= 
nys gatvėje.

Mes minėjome ir minime prieš 30 metų įvykdytus trėmimus, ku= 
riuos ir šiandie prisimename lygiai taip šiurpiai ir kurių mes 
patys esame liudininkai. Juos pravedė svetimieji, krašto okupan= 
tai, mūsų tautos priešai, bet kaip pateisinti tokius trėmimus, vyk= 
domus savųjų rankomis ir to paties patriotizmo vardan? Kas privedė 
prie to, kad saujelė tų pačių patriotų lietuvių atsigręžė prieš 
tuos, kurie turi visos Australijos lietuvių bendruomenės pasitikė= 
jimą ir mandata?

0 šioje vietoje trūko tik vieno dalyko - trūko savųjų tarpe 
d i a 1 o g o, dialogo aiškinantis iškilusias skirtingas patrioti= 
nes pažiūras, trūko dialogo dėl metodo praktikuojant tą pačią pa= 
triotinę idėją, pagaliau ir iš viso trūko dialogo siekiant euderin= 
ti iškilusius nuomonių skirtumus vienu ar kitu klausimu.

ALB Krašto Valdyba teisingai apsisprendė, kad neišsigando ir 
nepaleido iš rankų jai patikėto mandato kelių dešimčių asmenų dik= 
tatui. Tai patvirtina ne tik daugybė asmeniškų laiškų, bet ir tos 
pačios Australijos liet, bendruomenės padalinių valdybų pasisaky= 
mai ir protestai prieš neteisėtumą. "Mūsų Pastogė" nors ir tremti= 
nė vis tiek lanko savo gausius ir ištikimus skaitytojus kas kartą 
vis tobulėdama su viltimi išbristi iš netikėtų vargų.

Jos ateitis šiandie priklauso nuo sąmoningųjų bendruomenės na= 
rių aktyvumo ir dosnumo: kiek ir kaip greit sudėsime aukų, kad ben= 
druomenės laikraštis techniškai progresuotų ir išliktų nepriklauso= 
mas ir plačiausia prasme patriotiškai lietuviškas.

ALB vadovybė šiandie kreipiasi į kiekvieną bendruomenės sąmonir 
gą narį prašydama aukos ar paskolos bendruomenės spaustuvei įsigy= 
ti. Šis aukų vajus nėra tai eilinis lėšų telkimas, o greičiau 
bendruomenės referendumas- už bendruomenės nepriklau= 
somybę ar už konspiraciją!

Tikimasi, kad bendruomenės nariai į tai duos teisingą atsakymąe
ALB Krašto Valdyba
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Eltos Informacijos
ELTAI - Lietuvos Telegramų Agentū

rai, vėliau Vakaruose pakeitusiai sa
vo pobūdį, balandžio 1 d. suėjo 50 veil 
klos metų.

ELTA informacine įstaiga, aprūpinan
ti spaudą (vėliau radiofonu)‘ir kt. įš 
taigas politinėmis bei kitomis žinio
mis, buvo įsteigta Kaune 1920 m. Lie
tuvos Užsienio reikalų Ministerijos pa
vedimu. Ji iėsivystė iš lietuvių spau 
dos biurų, pirmojo pasaulinio karo me
tu organizuotų Šveicarijoje, Danijoje, 
Švedijoje, vėliau ir Vilniuje bei Kau
ne. Eltos pirmuoju dirėktorium buvo Dr. 
J. Eretas, turėjęs patirties, nes dir
bęs Šveicarijos spaudos biuruose. Vė
liau Eltos organizavimo darbą tęsė M. 
Avie tenai tė, J. Paleckis ir A. Jakobas. 
1928-34. m. Eltai vadovavo E. Turaus
kas, 1934-39 - P- Dailidė, 1939-40 
V. Gustainis.

Elta ligi 1939 m. kovo mėn. turė
jo skyrių Klaipėdoje (ved. V. Gvaz- 
'dinskas) ir 1939 lapkr. mėn. - 1941 
birželio mėn. Vilniuje (čia skyriui 
iš eilės vadovavo P. Radzevičius, V. 
Martinbnas ir V. Alseika).

Sovietams įsibrovus į Lietuvą Eltos 
direktorium centro įstaigoje buvo pas
kirtas K. Korsakas. Rusams netrukus 
perėmus Eltą savo žinion ir pajungus 
TASS (Sovietų S-gos Telegramų Agentū
ra) kontrolėm, Korsaką pakeitė Leiba 
Sausas ir iš Maskvos atsiųstas Isa- 
čenko.

1941 m. birželio pabaigoje Lietuvos 
laikinoji vyriausybe Eltos direktorium 
paskyrė J. Grišką. Vokiečių okupacijos 
tarpsnyje Elta buvo pajungta DNB (vo
kiečių žinių agentūra) tarnybai ir 
drauge su Vilniaus skyrium vokiečių 
gen. komisaro tarnybai. Nuo 1944 m. 
liepos mėn. Lietuvą vėl, užėmus bol
ševikams Elta paversta TASS žinioje 
dirbančia ir sovietiniam režimui tar
naujančia spaudos įstaiga.

ELTA užsienyje buvo atkurta 1944 
m. Berlyne kaip slaptas informacinis 

biuras su uždaviniu informuoti užsienį 
apie Lietuvos padėtį. Biuro vedėju pas
kirtas A. Valiukėnas, bendradarbiu Ju
lijonas Būtėnas - abiejų jau nebėra gyv 
vųjų tarpe. 1945 B>- Vilkas pavedė El
tai rūpintis žiniomis apie padėtį ir 
gyvenimą Lietuvoje. Vlikui bebūnant 
Vuerzburge Eltos vedėju buvo J. Griška, 
gi 1945 m. Vlikui persikėlus į Pfullin 
geną pranešimus, skirtus diplomatams 
ir politikams redagavo J. Butėnas, o 
biuletenius liet, visuomenei - J. Grib- 
ka ir St. Daunys. 1945-46 m. Eltos biu
leteni redagavo G. Galvanauskas, talki
ninkavo B. Dundulis ir V. Trumpa. El
tos žinių biuletenis kasdien pradėtas 
leisti 1945 m. ir buvo tiesioginėje 
Vilko pirmininko Žinioje, gi 1946 m.G. 
Galvanauskui sudarus Vilko Vykd. Tarybą 
ir įsteigus informacinę tarnybą šioji 
ir perėmė Eltos leidimą. Inf. ^arnybai 
nuo 1946 m. vadovavo prof. J. Brazaitis 
B. Gaidžiūnas, T. Šidiškis, M. Brakas 
ip M. Gelžinis.

1952 m. balandžio 2 d. priimtas El
tos statutas. Rotatorium Eltos Informa
cijų biuletenis nuo 1949 m. leistas kas 
10 dienų. Ligi 1957 m. jį redagavo A. 
Pauliukonis, 1957-61 m. H.J. Jakušai- 
tis (abu mirę), nuo I96I-65 v. Alsei
ka. Tuo metu Eltos Informacijos buvo 
leidžiamos Vokietijoje. 1965 m. pa
baigoje "E.I." pradėta leisti New Yor
ke pradžioje kas dešimt dienų, vėliau 
kas dvi savaitės. Biuletenį redagavo 
V. Rastenis (1965-69), o nuo 1969 m. 
gruodžio - V. Alseika.

Eltos biuleteniai Vilko leidžiami 
ir svetimomis kalbomis: nuo 1945 m. 
vokiečių kalba (Elta Pressedienst), 
nuo 1954 m. italų kalba (Elta Press), 
1956 m. anglų kalba, 1961 m. ispanų, 
1964 m. arabų, 1967 m. prancūzų ir 
1967 m. portugalų.

Visi Eltos biuleteniai siunčiami 
ne tik spaudai, bet ir paskiriems 
įvairių kraštų politikams bei diploma
tams. Eltos patiekta medžiaga naudoja
si laisvojo pasaulio spauda, (e)

Mūsų mielam draugui

RAIMONDUI KAZLAUSKUI
auto katastįrofoje žuvus, liūdime 
ir užjaučiame jo liūdinčius tėve
lius ir brolius.

Jūratė Reisgytė
Rimantas Reisgys

Mielam draugui
RAIMONDUI KAZLAUSKUI 

tragiškai žuvus, jo tėvelius, bro
lius su šeimomis nuoširdžiai užjau- • 
Šiame ir kartu liūdime.

R.V. Kemešiai
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RAIMONDUI KAZLAUSKUI 
žuvus, visus jo artimuosius užjau
čiame ir liūdime netekus mielo 
draUg0- J.Ch. Bonnioi

Jaunystės draugui
RAIMONDUI KAZLAUSKUI 

žuvus, jo tėvus, brolius su šeimo
mis ir artimuosius nuoširdžiai uzjau 
Siame ir kartu liūdime.

N.D, ,A. J. ,K.G. Ramanauskai

RAIMONDUI KAZLAUSKUI
tragiškai Žuvus, jo tėvelius, bro- 
us su šeimomis ir artimuosius nuo- 
rdžiai užjaučia

A. A. Ramanauskai
J. M. Kemešiai
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Skaudžioje valandoje staiga nete
kus sūnaus ir brolio a.a.

RAIMONDO KAZLAUSKO, 
lelaimės ištiktus tėvus Veroniką ir 
Kazimierą Kazlauskus, bro- 
ius Karolį ir Algį su Šeimomis ir 
Įsus kitus artimuosius nuoširdžiai 
žjauČiame ir kartu liūdime.

Ed. Šeženis ir Iz. Gestartas

AUKOS
MŪSŲ PASTOGĖS SPAUSTUVEI

Pastaruoju metu paštu prisiuntė 
aukų Mūsų Pastogės spaustuvei šie 
lietuviais

A. Steponavičius $ 10.00
J. Adomavičius S 20.00
V. Ivaškevičius S 10.00
F. ir E. Rotoas S 10.00
T.J.Rotoas s 10.00
J. Sirutis s 2.00
Marengolcas ir Zubras s 10.00
E.E. Bliekai $ 5.00
Alf. Barzdys 8 20.00
K.Butkus ir N.Žygienb 8 50.00
A. Liubinas S 10.00
E. Dainienė $ 30.00
D. Narvydas,Tas. 8 10.00
K. Intas 8 10.00

Aukos tebeplaukia. Visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkojame.

ALB Krašto Valdyba

Prisiųsdamas S 10 čekį Mūsų Pasto
gės spaustuvei pirkti geelongiŠkis V. 
Ivaškevičius savo laiške pastebi:

"Dabar Krašto Valdybai paskelbus va
jų spaustuvei įsigyti mūsų pritarimo 
stipriausias įrodymas būtų ne parašas 
ant skundo, bet ant čekio”.

m
Pagerbdami plunksnos darbininką a.a. 

Antaną KRAUSĄ vietoj vainiko siunčia
me $ 10 Mūsų Pastogei paremti.

Z.J. Marengoloai 
A. Zubras

1970 m. birželio'15(d. psl. 2

A.A.Bronius ŠAPARAS.

Mielam bičiuliui
® ORIUI SAP ARUI _ 

mirus, jo liūdinčią žmoną Zofiją, 
dukrą Karmen ir artimuosius skausmo 
valandoje giliai užjaučia

S. Paoėsa

L.V.S. Sydnejaus-Skyriaus Ramo- 
vėnui

BRONIUI ŠAPARUI 
mirus, jo šeimą ir artimuosius skaus
mo valandoje giliai užjaučia

L.V.S. "Ramovės" Sydnejaus
Skyriaus Valdyba

RAMOVĖNO KAPAS
Birželio 2 d. Auburno ligoninėje 

mirė buv. aviacijos puskarininkis, 
nuoširdus ir suspratęs lietuvis Bro
nius Š a p a r a s, sulaukęs 60«k am
žiaus. Birželio 5 d. velipnies kars
tas, pridengtas Lietuvos trispalve vė- 
liava, įneštas į Lidcombe katalikų 
bažnyčią. Gedulingas pamaldas atlaikė 
ir pamokslą pasakė kun. P.Butkus. Pa
maldų metu giedc jo kun. P.Martuzas. Po 
to gausaus būrio artimųjų ir pažįstamų 
buvo atlydėtas į Rookwood kapines. Re
ligines apeigas atliko kun.P.Butkus ir 
kun.P.Martuzas. Atsisveikinimo žodį ta 
rė L.V.S-gos Ramovės vardu skyriaus 
pirm-kas p. S. Paoėsa, savanorių vardu 
p.J. Garelis.

A. a. Bronius Šaparas, kilęs iš Zapyi 
škio valsč., Rokiškio apskr., atvyko į 
Australiją 1948 m. ir čia sukūrė šeimą 

Velionis paliko žmoną Zofiją ir dūk 
rą Karmen, kuri dar mokosi gimnazijoje 
Kita duktė Regina ištekėjusi už p.Bag
dono ir gyvena Amerikoje. S.P.
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tauriam lietuviui

BRONIUI ŠAPARUI
mirus, jo žmonai, dukrelei Karmen ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojau
tą ir kartu liūdime.

Grybų šeima

o
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SKYRIUS MOTERIMS
Redaguoja: A. Matulevičienė Redakcijos adresas: 3 Rialton Ave.,

D.M. Baltutienė. Blackburn, Vfc. 3180, te!. 8782565

TAIP KALBA VYRAI
Tiktai vakar mano gyvenimo draugas 

pasakė vieną iš savo seny užkonservuo
tų posakių. Atsitiko tai baliuje; jis 
jau pradėjo truputi nebepastovėti 
ant kojų. Niekas jo šitos informaci
jos neklausė, bet matyt jam rūpėjo 
pasisakyti: "AŠ negeriu daugiau, negu 
ašigaliu pakelti. Visuomet su saiku"/ 

Situos klasiškus žodžius, manau,gir 
dėjo tūkstančiai moterų. Jeigu rojuje 
btitų buvę vyno, greičiausiai ir Ado
mas būtų pasigyręs savo nuosaikumu.

Kad vyrai save pervertina,tai ne- 
naujiena. Bet kodėl jie dar ir pasi
pučia? štai va kitas tvirtina: "As vi
siškai nepavydus, bet.."

Bet jam nepatinka, .kad į jo žmoną 
svetimi vyrai žvilgčioja, arba jos 
pergilus dekoltė, arba ji perdažnai 
šoka su tuo nepažįstamu "japu", arba 
tas ’bet* yra dažniausia šeimyninio 
vėjo permainų signalas.

Kitas mano mylimo vyro dažnas iš
sireiškimas: "Tu Žinai, kad aČ tau 
duodu pilną laisvę. Nieko niekuomet 
tau nesu uždraudęs ir niekados nedrau- 
siu".

Jis nesako šito, kad pasigirtų. 
Ne. Tai tik kuklus fakto konstatavi
mas. Tuo remdamasis jis man liepė gra 
žinti mano pamiltą šuniuką, kurio jis 
negalėjo, pakęsti. Žinoma, mano Buklus 
jam kito žando neatsuko ir vis ant' jo 
piktai urgzdavo. Apie 'draudimą* nėra 
nė kalbos. Charakteringa, ką?

Vargas, kada vyras giriasi: "AŠ ne
su toks tipas, kuris centą delne suki
nėja dešimtį kartų kol 16 rankų išlei
džia".

Turbūt visuose namuose yra buvp 
skandalų dėl peraukštos elektros sąs
kaitos ar už telefoną. Kada jis nori 
žinoti, ar būtinai reikėjo pirkti nau
jas paklodes, kai šitos visai geros. 
Nė nepagalvoja, kad ’šitos’ kaip tik 
ir yra tos naujosios.

Kartais jis yra priverstas strate
giškai pasitraukti iš verbalinės ko
vos arenos. Kartais...

Kas nežino senos, žilos per gene
racijas nudėvėtos frazės - "Ką tu da
rai su pinigais? Kur jie tau dingsta?’

Aišku, jis kitaip negali. Jis jau 
toks yra. Toks tavo vyras, toks mano. 
Jie kalba turbūt grynai mechaniškai; 
lūpos dirbą, bet logika išjungta, gal
vojimas išėjęs į laukus...

Nenuostabu, kad yra moterų, kurioms 
tokiomis progomis primityviškiausi in
stinktai sukyla ir tuo metu galėtų jį 

,kočėlu ar puodu nudobti.
Neturime jokių iliuzijų, kada (dar 

visų mylimas centų Skrodžiąs) aiškina 
jog esąp visai nereiklus valgytojas. 
Jam nesvarbu - galėtų ir šienu pilvą 
apgauti. Bet tuč tuojaus dejuoja: kot
letai ir kotletai; ar jau nieko kito 
ir nebežinai? Jis labai lengvai atsi
sako saldumynų, nes jų nemėgsta, ge
riau ką rogštesnio ir panašiai...

Ne viena gal norėjome bėgti iš na
mų "ponui" giriantid - "Dievaži, aš 
nesu toks, kurio visados turi būti tei 
sybė ir viršus. AŠ visados žinau, ko 
noriu ir t>e reikalo nesikabinėju".

Tas tiesa. Jis tik ’jpasako". Nenori 
bartis, tik primena., žinoma, kartais 
būtina priminti ir klaidą, įvykusią 

prieš dešimtį metų...
"Manęs niekas taip lengvai neapgaus, 
Kadangi jie taip lengvai "permato" 

įvairius moterų triukus ir apgaules, 
labai lengva manipuliuoti ir pirkti 
rankinukus uŽ 30 dolerių, kurie kaštuo
ja tik 8 dol. Mano vyras ’negali’ val
gyti avienos, todėl visi musų čiopsai 
tik veršienos...

Kadm už jį atsargesnio vairuotojo 
nėra, tikrai esame visos ne kartą gir
dė justos ir jo ’atsargumo’ atsitikimų 
priskaitytyme legionus.

Taip apsidraudę jie labai patogiai 
jaučiasi. Kokie jie bebūtų, vis dėl to 
veidmainiais ar melagiais jų pavadinti 
negali, nes jie pilnai tiki, ką sako. 
Sąžiningai įsitikinę jie save laiko 
tolerantais, nuosaikiais, duosniais. ir 
vertais meilės.

Galbūt pąskutinysis ir teisingiausia 
- kokie jie bebūtų, vis tiek juos 

mylime.
0, Maironįenė

PAVASARIS - Ado !

MOTERS
“Pekliškai graži ragana apsižer

gė trišakę šieno šakę ir pasiruo
šė joti. Ji išsitepė visą kūną- vel
nio mostimi, išvirta iš mažų vai
kų širdelių, taukuose keptų kū
dikėlių, nuodingų gyvačių, driežų 
rupūžių ir vorų. Ji ištepė ir šakių 
smaigalius. Įsismeigė vieną šakių 
virbą sau į užpakalį, ant kitų 
dviejų užsisodino vaiką, sukalbėjo 
velnišką maldą, per kaminą išlė
kė ir dingo”.

šitokias nesąmones yra pasakiu
sios teisme pilnai sveikos ir nor
malios moterys ir vyrai. Tarp 14 
ir 18 šimtmečių yra duoti ir už
protokoluoti įrodymai, kaip asme
niškai matyti .ir pergyxenti įvy
kiai.

Arba pavyzdžiui: “12000 raga
nų susirinko vieną penktadienio 
vakarą lygiai 9 valandą ant pliko, 
be jokio krūmo, kalno. Jų vidu
ryje pekliškame soste sėdėjo ra
guotas ir ožio barzda velnias. Iš 
jo galvos sklido šviesa, šviesesnė

SKRIAUDA
už mėnulį, bet tamsesnė už saulę. 
Raganos sveikino jo šėtonišką 
“majestotą” pabučiuodamos į kai
rę koją panašią į žąsies koją, 
ir jo kairę ranką, kuri atrodė kaip 
žvėries lopą. Po peklos “pamal
dų” jos bučiavo dar jo užpakalį 
iš kurio jis paleido peklišką sie
ros smarvę. Paskui jos valgė ir 
gėrė kartu su velniais ir mėmė 
atbulai šokti nugarom susigiau- 
dusios.”

Beveik 400 metų visa Europa 
tikėjo šitokiems parodymams. Ti- _ 
kėjo ir Amerika. Tikėjo žemės val
dovai, tikėjo Romos katalikų dva
siški j a, tikėjo išmintingiausi ju
ristai, filosofai, mokslininkai ir 
milijonai piliečių. Net ir krikščio
nių bažnyčios reformatoriai kaip 
Luther’is, Zwingli’s ir Calvin’a s 
negalvojo kitaip. Raganų isterija 
lyg sielos liga, siautėjo, kaip ma
ras ar kitokia epidemija. Kada 
ši beprotystė iškilo, to laiko Eu
ropa pergyveno dvasinio išsilais-

iy?o ,m

Gina lolobrigida neseniai lankėsi 
Londone. Bagaže vežėsi ji 7 kailinius 
kurių tarpe vieną "maxi" iŠ leopardo 
kailių ir susilaukė priekaištų iČ gy
vulių mylėtoju Draugijos; esą ant savo 
pečių ji nešiojanti 1/60 dalį viso pa
saulio tigrų, nes pagal tos draugijos 
apskaičiavimus pasauly tėra likę vos 
600 tigrą. Gina visai neusprato šių 
kaltinimų. "Aš tigrų nemedžioju. Jei 
kailių pati nepirkčiau, nupirktų kiti".

- o -
Organizuojasi valstybinis komitetas 

patarti moterų , darbo reikalais. Komite
te 6 moterys. Darbo ir karinės prievo
les ministeris praneša, kad netrukus 
šis komitetas tarnausiąs kaip įjungt’ 
moteris organizuojant valstybine darbo 
jėgą.

- o -
Netoli nuo Milduros geologai nese

niai atkasė seniausius žmogaus kaulus. 
Tai kaulai jaunos moters, kuri buvo de
ginta ir palaidota. Atkasta akmeniniai 
įrankiai, žuvies ir gyvulių . • palai-
5 ai. Vėliau Rees Jonės - archeologas 
ustatė, kad tie kaulai esą 25-000 - 

32.000 metų senumo. Moteris pagal jį 
net buvusi maišytos rasės.

PRANEŠIMAS
Mielas Draugijos nares, kurios' dar 

nesumokėjo narės mokesčio, prašome ne
atidėliojant užsimokėti. Pinigus prii
ma valdybos narės sekmadieniais prie 
bažnyčios Lidoombe. Taip pat maloniai 
kviečiamos įstoti į draugiją naujos įa 
re°* S.L.M.S.G.D-jos

Valdyba
vinimo laikotarpį — Renaissance. 
Kai paskutinioji ragana Šveica
rijoje 1782 m. mirė ant laužo, 
Watt’as buvo išradęs “dvigubai 
veikiančią” garo mašiną ir Shil- 
ler’is buvo parašęs “Plėšikus” 
(Die Ra uber).

Raganų isterija kainavo Euro
pai vir§ milijėno pažangių ‘žmo
nių, daugumoje moterų. Modernūs 
psichologai, kaip motyvų tyrinėto
ja Dr. M. Rbdling, aiškina šitaip: 
“Raganų isterijos pasaulis buyo 
vyrų totalitarinis pasaulis. Tame 
pasaulyje niekas nesuprato, neieš
kojo ir nesidomėjo moters siela. 
Vien tik fiziniai vyras pažino mo- 
terj- Išto gavosi vyro bejėgišku
mas ir nujautimas negalėsiant 
pilnai užvaldyti moterį. Kankinti 
jas kaip, “raganas” buvo primity- 
vusK jo kerštas kitai lyčiai. Tikė
jimas raganomis buvo kaip ven
tilis jo seksualinėmis agresijoms 
lieti. Ano mėto vyratf buvę labai 
nestiprus tikėjime: bandė įsitikin
ti kitų kailiu ir moters auka jau
tėsi atpirkęs savo nuodėmes. Ti
pai, kurie kankino anų amžių mo
teris, buvo Hitler’io koncentraci
nių stovyklų ir Sibiro budeliai. Ir 
šiandieninis auto nelaimių ar gam
tos katastrofų stebėjimas kyla iš 
to paties nepergyvento sadizmo.”

Kiekviena masinė isterija reika
linga dirvos savo fanatizmui ug
dyti. Romos katalikų bažnyčia, vė
liau lygiai taip pat ir protestan
tai suteikė — iš savo Vieto tra
dicijų — raganų isterijai visas 
teoretinės ir praktiškas sąlygas. 
Gana anksti bažnyčia mokė apie 
velnią. Tikybinis spaudimas iš 
garbingo žmogaus padarė lauki
nį seksualinį fantastą. Jie visi 
pasidavė masinei psichozei. Net 
ir raganų isterijos kūrėjai tapo 
jos aukomis.

Lemiantį “gumini” paragrafą 
rado popiežius Liucius III 1188 m. 
Veronos Consilium'e. Jis įtikino, 
jog kiekvienas nusisukimas nuo 
bažnyčios mokslo ir tikėjimo yra 
“velnio darbas”. Tokie “nusisukė- 
liai”, vadinami “ketseriais” ar 
“velnio tarnais” buvo baudžiami 
ugnies mirtimi. Popiežiaus Liuci
jaus negalima palikti vieninteliu 
tos isterijos kaltininku. Kiti po
piežiai pasielgė panašiai, nors tu
rėjo geriausius norus. Nelemtas
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spaudimas, laiko srovė nešė juos 
visus: dvasiškius, valdovus ir pi
liečius. Per visą krikščioniškąjį 
pasaulį perėjo tos masinės mote
rų žudynės ir kankinimai. Raga
nų kankipimas tapo lygiai tokiu 
pat laiko praleidimu, kaip Romos 
krikščionių kankinimai. Tos masi
nės žudynės tapo ventiliu masinei 
agresijai, nežinojimui ir baimei ne
suprantamų galybių, velnio ir jo 
burtų galiai. Gamtos mokslo, ga
linčio viską logiškai išaaiškinti dar 
nebuvo. Reikėjo bent vieno auto
riteto tai masinei isterijai pa
kreipti.

Tomas Akvinietis buvo vienu to
kių autoritetų, galbūt, vienas iš 
svarbiausių. Bažnyčios tėvas, filo
sofas ir teologas /turėjo milži

niškai didelių idėjų mokslui ir fi
losofijai; bet tai buvo jo pasau
lietiškas įnašas. Iš Biblijos jis įrpr 
dė, jog velnias žmogų gali nešti 
oru ir turėjo galią poruotis su mo
terimis ir turėti vaikų. Tokios mo
terys esančios raganos.

Popiežius Jonas XXII (1316 iki 
1334 m.) kitas autoritetas, buvo 
įsitikinęs, jog bažnyčios “priešai” 
ir net kaikurie kardinolai demono 
parėdymu taikstėsi į Jo gyvybę.

Popiežius Innocentas VIII 1484 
m. Formulavo viena po kitos savo 
Bullose: ...”Per didelius sunkumus

“raganų” išniekinimai ir to pasė
koje nėštumai. Moters kūnas bu
vo tampomas per vinimis iškal
tas kopėčias, laužomi sąnariai, i 
kruviną masę sutriukškinamos ko
jos, pakabinamos valandomis ka
boti su sunkiais svoriais ant kojų 
piratų ir paliekamos kol kankinto
jai eidavo valgyti ir gerti. Kad 
“raganos” nerėktų, . užkimšdavo 
burną metalo gabalu pirma išvo
liotu gyvulio ar žmogaus išmato
se. Vėliau buvo sukamos pririštos 
prie balkio maniežo tipo ratu per 
ugnį, kur jos sukrisdavo ir sudeg
davo.

Yra atsitikimų, kai “teisėjas” ar 
“bausmės vykdytojas” apsvaigda
vo nuo savo sugalvotų tardymo 
priemonių; matydamas ką jo au
ka turi iškentėti. “Vargšas” kan
kintojas baisiame žiaurume per
žengdavo savo paties fizines jėgas 
ir išeidavo iš proto. Sudegindavo 
ir jį, kaip velnio apkerėtą. Buvo 
skandinimai, buvo geležimi degi
nimai ir ženklinimai. Irgi reikėtų atsitikimas) pergyvenusiai ugnies 
tomų visoms moterų kančioms ap- bandymą*; nešusiai ant kojų degan- 
rašyti. » čiai kartšą geleži, *buvo sulaužy-

Nebuvo jokių galimybių apsi- tas nosies kaulas ir iš kraujo te- IMU m. matomai iš išpažinčių per
ginti, jokios progos pamatyti “liti- kėjimo sprendžiama jos “priklau- matęs tą baisų terorą, parašė ga- 
dininkus”. Neteisingi įrodymai, somybė” velniui. , Tuo laiku Ame- na revojiucionięrišką, bet ta'ktiš- 
skundai, asmeniški kerštai ir pa- rika kovojo už nepriklausomybę 
vydas turėjo laisvą kelią. su Didžiąja Britanija.

Kada 1566 m. liepos 29 d. danų Užteko tik pašnibždėti apie mo- 
flotilė audroje paskendo — bu- tėtį, ir jau' niekas jos nebeišgel- 
vo sudeginta 30 raganų. 19608 m. bėjo nuo baisaus likimo. Ką tokie 
lapkričio 29 d. Austrijoj batsiu- kankinimai reiškė, tuo laiku rašė 
vio žmona buvo nukankinta, nes jėzuitas Friedrich von Spee: “Jei- 
per procesiją užėjo staigi audra. 
Tais pačiais metais olandų pre
kybininkai įvedė banko čekius, 
Shakespeare rašė “Anthony and 
Cleopatra”.

1665 m. Prancūzijoj buvo sude
ginta moteris, nes kaimynė matė 
ją po Komunijos nusišluostant lu
bas; tuo būdu ji “velniui perda
vė šv. Ostiją”. 1672 m. Prūsuose 
sudeginta moteris, nes jos kūno 
prakaitas buvo įtartinas ir ji ap
sidairė bažnyčioje. 1570 m. Latvi
joj buvo sudeginta ūkininkė, nes 
ji per greit išgydė savo du tar- resniems laikams, 
nūs nuo peršalimo. Tuo laiku jau 
buvo žinomos elektros kibirkštys 
ir Dancige pastatytas pirmasis 
vandens rezervuaras su ompomis.

18 m. mergaitė Nidoje (vienin
telis mums žinomas Lietuvoje

kai gudrią knygą, kuri neįtikini įg 
jo laiko kolegų, bet pamažu at
vedė į protą. Savo “Cautio Crimi- 
nalis” jis užbaigė perspėjimu: 
“Atkreipkite dėmesį į save ir sa
vo ganomuosius, nes vieną kartąs^ 
Dievas iš jūsų pareikalaus ate- .v 
kaitomybės ir atpirkimo.”

Bet dar ir šiandien normalioą>^ 
moterys dažnai pasako ant kitų 
moterų, jeigu jos priede ir rau- įJ 

: “ragana” arba “au

gu pats popiežius būtų taip kan
kinamas ir jis prisipažintų raga
nium”.

Kol visi raganų procesai tebe- 
vyko rytų Europoje ir Amerikoje, donplaukės: 
Anglija ir Olondija ėmė lengvin- degint tokią. raganą”. Juokais, Ži- 
ti raganų bausmes. Prancūzų ka- noma, bet lytinis rivalitetas yra 
ralius Liudvikas XIV Normandi- gitų juokų priežastie. Motyvų ty- 
joje paleido visas “raganas” ir ^inėtoja £r. M. Ruling sako: 
padarė galą tai “procesų” ištari- “Duotų šiandien galimybę “ra-
jai. Mokslininkai, kaip Kepler, Ga- ganų” išdavimui; padėtis būtų 
lilei, Deskartes, Spinoza, New- kia pat, kaip tada”. 
ton’as pastūmėjo mokslą pirmyn 
ir paruošė dirvą naujesniems, ge-

Raganų teismai pasibaigė, bet . 
tikėjimas raganomis — ne. Raga
nų yra, jie laiko įvairias sataniš-, 
kas pamaldas ir laiko seve “vel
nio išrinktaisiais”, šiandien poli- J 
bijai ragana tik tiek įdomi, nes : 
yra “public nuisance”. “Raganos ;'■<

pasiekė mūsų ausis, jog daugelis 
žmonių abiejų lyčių užsiima su 
velniu. Jis maišosi tarp žmonių 
ir veda į nusikaltimą'.” Toj . pačioj 
Bulloj yra dar daug rašoma apie 
velnio burtus, apie velnio vaisių, 
aie skausmas, ligas, impotenci
ją... visa tai esąs “velnio darbas”.

Taip neužilgo užvaldė beveik vi
są pasaulį tamsi “velnio karalys
tė” ir pikta “raganų galia”. Kiek
viename ir kaime atsirado lauža
vietės, kuriose buvo deginamos.ir 
kankinamos visiškai nekaltos mo
terys. Reikėtų keleto tomų, kad 
suskaičiavus visas pasaulio “raga
nas”.

Koelne gyveno jauna Katrina 
von Henoth. Motina buvo jau mi- 
rusi. Tėvas — karaliaus pašti
ninkas. Ji galėjo susitkti su aukš
tesnio luomo žmonėmis, turėjo ge
rą vardą, buvo gera savo broliams 
šeimininkė. Svarbiausia buvo gra
ži, gamtos duosniai apdovanota 
mergina. Aišku, kad tokia gamtos 
favoritė turėjo išprovokuoti neto- 
kių “tobulų” moterų rivalitetą. 
1627 m. keletas “damų” atrado, 
kad tai negali būti su Dievo pa- 
gelba. Ji tikriausia “velnio išpe
ra”. Vos tik pradėjus senmergėms 
šnibždėti apie Katriną, kai jos kai
mynų darže atsirado perdaug srai-

AUKOK "M.P." SPAUSTUVEI

JAUNIMAS KONCERTUOJA MELBOURNE 
Moterų Spaudos Koncertas, įvykęs 

Melbourne gegužės 17 d. pasižymėjo 
tuo, kad Adelaidės studentai ne 
tik sutiko paremti Australijos lietu
vių moterų spaudą, būtent Gabijos ir 
Moterų Pasaulio skyrius dalyvaudami 
šio koncerto programoje, bet tiesiog 
patys savo bendrom kūrybinėm jėgom 
paruošė linksmąją dali - Memorabilia 
ir dar pristatė jų pačių režisuota A. 
Kairio Palikimą. Šis trijų paveikslų 
vieno veiksmo veikalas pirmą kartą bu 
vo suvaidintas Adelaidėje Vasario 16 
proga, kur buvo šiltai publikos priimi 
tas ir spaudoje aukštai įvertintas.

Po pirmojo pasirodymo Adelaidėje 
net buvo siūlomas šis veikalas įtrau 
kti į Liet. Dienų Jaunimo konoerto 
programą, bet perilgas.Tačiau Gabijos 
laimei sį veikalą pavyko importuoti 
savo koncertui.

Mūsų prieš pusmetį užimta data su
tapo su universiteto atostogomis, ir 
studentai kviečiami nesikratė. 0 dar
buvo progos ir su vietiniu jaunimu pa 
bendrauti.

Toks linksmas jaunimo bendradarbia 
vimas mano akyse nulėmė pirmutinį mu
sų tikslą, t.y. sutelkti lėšų mote
rų spaudai paremti. Nors šis pasta
rasis atsiėkimas pasireiškė labai kute 
lioje formoje, nes išlaidų buvo daug, 
o pajamų tik vidutiniškai. Kas liko, 
kirtome per pusę tarp Gabijos ir Mo
terų Pasaulio. Čia noriu pastebėti, 
kad "M.P." redaktorė p. A. Stepanie- 
nė del atstumo negalėjo daug prisidė
ti prie techniško koncerto organizavi 
mo, tačiau jos moralinė pagalba šia 
proga, ypač kad buvo sutikta daug ppo 
zioijos iš tam tikrų asmenų, buvo la
bai reikalinga ir mūsų aukštai verti- 
narna*

Solidarumas taip sunkiai guli lie
tuviams ant pečių. Organizacinį darbą 
dirbant.tai -labai.greit pajunti. Tole
rancija vieno asmens kitam ir vienos o 
organizacijos kitai dar vis nepajėgią 
įleisti gilesnių šaknų musų tarpe. As
meninis ir bendruomeninis patyrimas 
liudija,kad lietuviškas draugiškumas 
platesnėje to žodžio prasmėje bent se 
nesnės kartos tarpe neegzistuoja. As-

. Milijonai moterų mirtinai nu
kankintos. Tūkstančiai praturtėjo 
‘“raganų” ftiku&ai nuosavybe. 
Tūkstančiai Šeimų išnaikinta.

Kad toks sielos maras galutinai su raganiais” gaili laikyti savę ^i 
užsibaigė, buvo drąsus, išmintim pamaldas, gali apie save rašyti 
go ir modernaus vyro nuopelnas, laikraščiuose, gali laisvai “raga- 
Kaip popiežiai ir kardinolai buvo nuti”, kol nepažeidžia asmens ,; 
tos isterijos katlininkai, taip atė- laisvės ir nenusikalsta įstaty- - 
jo kataliku bažnyčios vyras, kuris mams. Pavojingesni šiandien yra 
padarė pirmą tvirtą žingsni tai perversiški religiniai kultai ir ’ 
beprotybei sustabdyti. Jėzuitas narkotikų platintojai, bet čia jau ' 
Friedrich von Spee, žinomas ir pa- kita istorija.
garsėjęs savo didele išmintimi, O. Areimoritė■
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LIETUVIAI Melbourne
meniniai arba grupiniai interesai nu
lemia platesnės prasmės bėpartinį gry 
Inai žmogiškąjį vienybės jausmą. Svarbu 
tačiau paminėti, kad jaunimo tarpe ne
simato šio lietuviško bruožo dėmių. 
Jie moka gražiai dirbti, susikalbėti, 
ką liudija ir šis pasirodymas.

Mano manymu apylinių valdybos atei
tyje turėtų aktyviau paremti jaunimo 
kultūrinę veiklą surengiant dažniau 
tokius talentų pasikeitimus tarp musų 
kolonijų. Jaunimas pritraukia jauni
mą, kaip matėme ir Šiame koncerte. To
kios gastrolės pagyvina jaunimo tar
pusavį bendravimą.

Kaip padėką musų maloniems talkinin 
kams linkiu ir toliau tęsti tokią kiiry 
bingą veiklą ir kuo skubiau pasirody
ti vėl Melbourne šį kartą jau Lietuvių 
Dienų Jaunimo Koncerte. Dar dažnai 
pradžiuginkit musų bendruomenę savo 
sodriu jumoru ir skaidriu juoku. Gal 
kada pasiseks ir vyresniuosius išmo
kinti jumorą priimti kaip dorybę.

D.M. Baltutienė

'ii
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gių, naikinančių daržoves. Kele
tas ‘“padorių” vyrų prisipažino jų 
sapne ateinant ir juos gundant. 
Jie net ir nemiegodami apie jų 
svajodavę ir užsimiršdavę savo su
žadėtines. Pora celibato “pentį” 
prisipažino jų esant ir jų naktiine 
pagunda. Niekas kitas, tik “vel
niškas raganos darbas”, šiandien 
visa tai psichologiškai išaiškina
ma, bet tuo laiku kiekvienas pa
naudojo ir pritaikė beprotiškai ra
ganų ideologijai. Laikas buvo la
bai palankus šitokioms karštligiš
koms vizijoms. Jau devyni metai 
vyko karas tarp katalikų ir protes
tantų, vėliau pavadintas “30 me
tų kąra”. Tuo laiku ir mokslinė 
išmintis šventė keletu laimėjimų ;< 
astronomas Johannes Kepler (jo 
motina 1615 m. irgi buvo įtarta 
raganavimu) nustatė tikrų plane
tų ciklų.

Tokių kaip Katrines ir pana
šių įtarimų užteko suimti mote
rį ir kankinti. Kankinimai būda
vo skirstomi laipsniais reikalau
jant prisipažinimo. Moteris būda
vo niekinama nukerpant plaukus, 
apnuoginama. Budeliai duodavo 
rankoms valių ieškodami "velnio 
amuletų” ir ženklų. Kiekviena ap- 
gama ar karpa buvo laikoma “vel
nio antspaudu". Istorijai žinomi
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VIRTUVĖS VAKARAS MELBOURNE
Moderniškoj- virtuvės įrengimui 

Melb. Liet. Klubo Moterų Pagelbinis 
Komitetas gegužės 30 d. naujoje salėji 
suruošė linksmą vakarėlį. Gaila, kad 
atsilankė neperdauglausia žmonių, bet 
tie, kurie atėjo, buvo geroje nuotai
koje ir neapvylė šeimininkių. Moterys 
iš savo pusės davė gerą vakarienę, o 
linksmumui buvo p. Zabielos lietuviš
ka muzika, UŽ kurią jos jam labai dė
kingos, ir dar keletas jų pačių sugal-. 
votų prašmatnybių. Viena iš tokių pra. 
šmatnybių buvo prijuosčių šokis. Vi
sos šėke jos pasirišo prijuostes, net 
ir daugelis vyrų šoko eu prijuostėmis, 
Sunku buvo p. Vaitiekūnienei ir sve
čiui iš Pertho p. Budrikiu! iš visų • 
išrinkti gražiausią. Prenijos teko p. 
V. Baltokienei (moterų) ir p. K. Praš
neki 
mutui gražiausia prijuostė iš vyrų, 
kurią jis pats specialiai virtuvės va. 
karui pasisiuvo.

Kita prašmatnybė - tai Rumbio var
žytinės. Daugelis gal nežino, kas tas 
Rumbis? P. Vyšniauskiene jį iškilmin
gai apnešiojo aplink salę ir vi-

Nukelta į psl.f
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ST. SEIMO
Atkelta iš- psl.ė

Šveicarija, Švedija, Anglija - jų san
tvarkos buvo kuriamos šimtmečiais, o 
mes tik pradėję gyvuoti, turėjome mo
kintis iš savo klaidų ir laikui bėgant 
tobulėti.

Nėra jokios abejonės, kad bręstant 
naujai lietuviškajai inteligentijai to
ji! demokratinės santvarkos krizė butų 
praėjusi, bet deja, šis demokratinio 
brendimo periodas buvo nelauktai nut
raukąs gruodžio 17 perversmu, kada tei
sėta vyriausybė buvo priversta atsista
tydinti ir pakeista perversmininkų vy
riausybe, kuri pradžioje nors ir pasi
žadėjo laikytis Steigiamojo Seimo kon
stitucijos, vėliau - 1927 m. balandžio 
12 d. sulaužė savo pažadą paleisdama 
seimą ir neskelbdama rinkimų valdė auto 
ritetiniu būdu iki Lietuvos nepriklauso
mybės pabaigos.' Šis įvykis mūsų tautai 
padarė daug žalos. Tauta neturėjo pro
gos toliau vystyti savo demokratinio 
auklėjimo, formuluoti savo pažiūrų bei 
minties laisvoje bendruomeneje,paklusti 
daugumos valiai, būti konstruktyvioje 
opozicijoje, bet ne griauti, jeigu įvy
kiai vyksta ne pagal vienos pusės galvo
seną ar liniją; žodžiu, tauta neteko pa
grindo, ant kurio stovi daugumas vakarų 
Europos valstybių.

Kas gi yra demokratijos pagrindas? 
Į tą klausimą galima atsakyti neseniai 
mirusio šių dienų filosofo Dr. Alberto 
Schveizerio žodžiais — "pagarba žmo— ■ 
gui".

Pagarba žmogui yra gilus ir prasmin
gas kelrodis siekiant tobulybės. Juk 

sus su juo supažindino..Iš rašto,ku
rį, radome senoje pasogos skrynioje 
sužinojome jo biografiją, kurią ir 
čia perduodame:

Gimiau prieš daug daug metų kvepi: 
anČiame Lietuvos miške.AŠ buvau me
dis. Užaugus mane nukirto ir patekau : 
pas vieną dievukų drožinėtoją. Jis ' 
iš manęs norėjo padaryti stovylėlių, 1 
bet kaip tik tuo metu jo Žmona pradė
jo skųstis, kad nežiūrint kaip ji m 
iškalbtus baltinius stengiasi klosty
ti ir rankomis lyginti, jie vis tiek 
lieka raukšlėti. Senukas kiek laiko 
suko galvą, kaip padaryti įran
kį, kuris padėtų išlyginti baltinius, 
bet vis nerado tinkamos medžiagos. At 
rodo, kad aš buvau jam tinkamiausia 
medžio rūšis ir sutvėręs mane ilgą 
rumbuotą padovanojo žmonai pavadinda
mas mane RUMBIU. Daug metų ištikimai 
tarnavau jo žmonai, o iš jos perėjau 
pas jos dukrą ir anūkę.

Anūkė gyveno Anykščiuose, ir kartą 
užėjo pas ją moteris, atvažiavusi iŠ 
miesto praleisti atostogų pas gimines 
Pamačiusi, kaip aš plonai lyginu bal
tinius ji pagalvojo, kad aš ir jai bū 
Čiau labai naudingas. Susitarusi su 
mano ponia ir jai gerai užmokėjusi iŠ 
sivežė mane į miestą. Jai aS taip pat 
ištikimai tarnavau, tik po kiek laiko 
ji mano patarnavimų vis mažiau reika 
laudavo ir galiausiai visas mano dar
bas buvo retkarčiais palinksminti 
vaikus triukšmingu Rum-bum-bum.

Vėl praslinko gerokai metų.Vaikai 
užaugi, ir daugiau niekam nebuvau 
reikalingas. licėjaus! tuščios dėžės 

dugne. Maniau, kad čia jau ir bus 
mano gyvenimo galas, bet staiga kaž
kas subruzdo: pradėjo mesti ant manęs 
įvairius daiktus, uždarė dėžę ir išve
žė. Gal manęs nematė gulinčio dugne, 
nes labai skubėjo, bėt kaip ten bebū
tų išvežė mane į svetimą kraštą. Ten 
mažai mačiau Šviesos, tiktai kartą 
vaikai mane pamatę iškėlė iš dėžės 
ir pradėjo manim rumbuoti grindis, 
bet greitai vėl buvau atgal paguldytai 

Vieną dieną ponia užtikusi mane 
dribsantį dėžės dugne sako vyrui: ap
sirikę atsivežėme čia, negi dabar vėl 
tempsimes jį ir toliau? Vyras pavartė 
mane ir nusprendė: žinai, Australija 
primityvus kraštas, gal kur į dykumas 
pateksiu, tai Rumbis labai pravers. 
Taip ir patekau į Šį kraštą. Patekau 
ne į dykumas, bet į didmiestį. Bet ne
daug, ir -čia- buvau reikalingas, tik 
kartais durims paremti.

Kartą nusiskundė kaimyne mano šei
mininkei, kad turinti galybę baltinių 
ir nevalioja suprosinti. "Imk, va,rum- 
bį: rSkšluosčiams ir paklodėms jis ne
pamainomas. "

Aš vėl pasijutau reikalingas ir 
naudingas, ir naujai poniai ištarnavau 
penkerius metus.

Bet progresuojanti technika vėl ma
ne paliko bedarbiu. Pamestas skalbykl* 
je išgulėjau 15 metų. Atrodo, lyg'į 
pensiją busiu išėjus..

Rumbio varžytinės pravedė p.A.Rama- 
nauskas. Žmonės varžėsi su entuziazmu 
kol pagaliau atiteko p. Žvinakiui.

Loterija taip pat praėjo labai ge
rai. Nuoširdus ačiū p. Semetienei - 
Ališauskaitei už padovanotą jos pačios 
sukurtą paveikslą ir p. Baubinienei ui 
"Antaniuką" (didelę lėlę). Taip pat p. 
J. Kalmanienei už apyrankę ir p. I. 
Jokubauskienei už prijuostę. Visiems 
svečiams Moterų Pagalbinio Komiteto 
vardu dėkoju už atsilankymą.

A. Baltrukonienė

nes dar nedaug pasimokėme ir šiandie 
natome dar daug neigiantį reiškinių ir 
musų bendruomenės gyvenime.

Vienas iš tų reiškiniu tai negerbi
mas kito nuomonės, nors ir demokrati
nės institucijos ją ir palaiko, tuoj 
pat Įžiūrint joje asmenišką įžeidimą. 
Tuoj prasideda kerštavimas, įvairių

tauta susidaro iš įvairių įsitikinimų 
bei pažiūrų žmonių, ir gerbimas, bet ne 
niekinimas vienas kito nuomonės ar idea
lų reikalauja iš žmogaus didelės vidines 
erudicijos ir susivaldymo, išmokę gerbti 
žmogų išmoksime gerbti ir organizacijų, 
sąjungų bei sambūrių skirtingas progra
mas prisiimdami tuos punktus, kuria mus 
visus jungia, o atidedami viską, kas mus siuntinių bei anoniminių laiškų siūn- 
Bkiria ateičiai. timas, užgauliojimas telefonu ne tik

Vienas iš pagrindinių demokratinės asmens, bet ir jo šeimos. Toks elge- 
disciplinos dėsnių yra nepulti savo po- sys tikrai daro gėdą garbingam lietu- 
litinio oponento asmeniškai. Galima ne- vio vardui ir parodo stoką pagrindi- 
sutikti, galima įrodinėti oponento nuo- nio demokratinio principo - pagarbos 
monės klaidingumą, bet tik jokiu būdu žmogui.
negalima žmogaus pasmerkti dėl jo isiti- — *'---- ’“*■—J------ “— ’—‘-----—
kinimu, del jo galvojimo uzgaunant jį 
asmeniškai - tai būtų prieš bet kokios 
etikos principus.

Štai pažiūrėkime kad ir į Australi
jos politinį gyvenimą. Ar kada paste
bėjome priešrinkiminėje veikloje par
lamento atstovus kaltinant vienas kitą 
asmeniškai? Ne. Kova vedama prieš idė
jas, prieš programas stengiantis įti
kinti rinkėjus, fcad vienas ar kitas 
punktas nėra įgyvendinami; politiniuo
se klausimuose stengiamasi Įrodyti,kad 
viena ar kita politinė linkmė yra vals 
tybei naudinga, bet niekados nėra as
meniškumų ar pagiežos savo politiniam 
oponentui. Dar ir dabar gerai atsime
nu buv. Australijos minister!© pir-ko 
R. Menzies žodžius, kuris sužinojęs, 
kad mirė darbieoių vadas ir opozicijos 
lyderis B. Chiefley, pasakė: "As nete
kau ne tik galingo politinio prieši
ninko, bet ir nuoširdaus asmeniško 
draugo". Toks elgesys tai ir yra demo
kratinio auklėjimo paseka aukščiausia
me laipsnyje.

Po dvidešimties seserių metų trem
tyje gyvenant demokratiniame krašte

Kitas charakteringas musų bendruomei 
nės bruožas, tai kai kuriu musu veikė
ją nekantrumas ir perdėtas pasitikėji
mas, kad ju nuomonė esanti daugumos 
nuomonė ir kalba be jokių įgaliojimų 
bendruomenės vardu reikalaudami arba 
dar blogiau - mokindami musų egzeku— 
tyvą kaip elgtis; statomi įsak
mus pageidavimai ir reikalaujama ultį- 
matyvine forma, kad jie tub tuojau bū
tų įvykdyti net grasinant politiniu 
šantažu.

Toks elgesys yra smerktinas, nes 
parodo asmenų visišką politinį nesu
brendimą ir nežinojimą demokratinių 
principų. Tai yra ne kas kitas, kaip 
tik palikimas musų autoritetinio auk
lėjimo mokyklos, ir tokiems žmonėms 
politįnis galvosenos laikrodis susto
jo 1940 metais ir aišku šių dienų de
mokratinė dvasia ir įsitikinimų laisvė 
jiems yra svetima.

Turėtume nepamiršti, kad mūsų nau
joji karta auga .demokratiniame krašte, 
kur žodžio bei įsitikinimų laisvė yra 
kasdieninis dalykas, ir bet koks žing
snis atgal į 1940-sius metus mus tik 
atitolins nuo naujos priaugančios kar
tos, o nuo jų nutoką mes prarasime 
prasmą savos egzistencijos - tęsti ko
vą dėl Lietuvos laisvės.

Nuomonių skirtumai tarp bendruome
nės narių buvo, yra ir bus, bet tai 
jokiu būdu nerodo, kaip kad kai kurie 
tautiečiai tvirtina, kad bendruomenė 
yra susiskaldžiusi. Nieko panašausi 
Turėti skirtingas nuomones, skirtingus 
kelius yra sveikas reiškinys. Pats 
svarbiausias dalykas yra išmokti tas 
nuomones derinti ir su jomis gyventi. 
Konstruktyvi opozicija yra reika- 
linga kiekvienai demokratinei institu
cijai, nes ji stebi egzekutyvo veiklą, 
pažymi visas jo klaidas ir laikui atė
jus iškelia visas blogybes, duoda kon
krečius pasiūlymus ateičiai ir pagal 
daugumos valią pati gali perimti egze
kutyvo pareigas.

Demokratinio aparato ratai nesisu
ka smarkiai, ir perstaigūs pakeitimai 
nieko gero neatneša. Neikia laikytis 
demokratinės disciplinos. Patys Čia 
tremtyje sukūrę demokratines institu
cijas turime jas gerbti ir šventai 
jas saugoti, bet ne griauti.

Divide et impera - buvo romėnų šū
kis, kada jie valdė visą pasaulį; Ne
leiskime m sovietų imperializmui pasi
naudoti tuo šūkiu ir išnaudojus mūsų 
politnį nesubrendimą leisti musų pa
čių rankomis sugriauti tą gražų mūsų 
tremties Žiedą - Lietuvių Bendruomenę.

Prisimindami tuos garbingus Stei
giamojo Seimo laikus, kada visi dirbo 
Lietuvos labui, paduokime vieni ki
tiems ranką, užmirškime asmeniškumus 
ir gerbdami vienas kitą nežiūrint nuo
monių skirtumų eikime demokratiniu 
keliu kartu su mūsų priaugančia karta 
kovoti ir dirbti dėl musų tautos lais
vės ir demokratinio Lietuvos prisikė
limo. V. Bukevioius

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU ATGIMUSIĄ 
MŪSŲ PASTOGĘ/

A. P L u k a a
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Lietuvos Steigiamojo Seimo 50 m. sukaktis
STEIGIAMASIS SEIMAS IR MES

RaŽo V.
Gegužės 15 d. sukako 50 metų nuo 

Lietuvos Steigiamojo Seimo susirinki
mo ir nematydami musu bendruomenės ka 
lendoniuje jokių ta proga minėjimų no 
rėčiau bent keliomis mintimis pasida
linti su Musų Pastogės skaitytojais.

Steigiamasis Seimas - tai vienas 
15 mūsų tautos įvykių, kuriuos kiek
vienas lietuvis, kur jis begyventų ir 
'kokių.pašiūru bebūtų, turėtų didžiuo 
tis, nes pirmų kartų lietuvių tautos 
istorijoje visiems Lietuvos piliečiam 
be jokių luominių skirtumų buvo su
teikta teisė laisvai pasisakyti dėl 
savo valstybe's formos ir ateities.

Patys rinkimai įvyko 1920 m. balau 
džio 14-15 d.d. penktojo ministerių 
kabineto valdymo laikais, kada vyriau
sybei vadovavo Ernestas Galvanauskas. 
Aktyviai (90 %) dalyvaudami rinkimuo
se Lietuvos gyventojai išrinko 112 sei 
mo atstovų, kuriems tauta buvo pavedus 
tvarkyti atgimusios Lietuvos reikalus.

Tais laikais prieš skelbdama rinki
mus Lietuvos vyriausybė stovėjo pries 
keletą didelių dilemų. Pirmattai bu
vo bolševizmo pavojus Lietuvos valsty
bei. Kovos su bolševikais buvo ką tik 
pasibaigusios ir priimant dėmesin, kad' 
kovos metu beveik du trečdaliai Lie
tuvos buvo užimta raudonosios armijos, 
nebuvo tikrai žinoma, kaip į rinkimus 
reaguos pramonės bei ūkio darbininkai 
o taip pat ir smulkieji ūkininkai,nors 
iš nuotaikų krašte atrodė, kad komuniz 
mas neturėjo jokios įtakos Lietuvos pi 
liečiama.

Kita dilema - tai mažumų nusistaty
mas Lietuvos nepriklausomybes atžvil
giu. Reikia nepamiršti, kad taip ne
seniai, 1869 m., praėjus trims šimtams 
metų nuo Liublino unijos, Kaune ir Su
valkijoje ta proga buvo rengiami iškil 
mingi minėjimai, kuriuose dalyvavo tūk 
stančiai Lietuvos gyventojų kaip 
lenkų tautos žmonių ir giedodami him
nų reikalavo unijos atstatymo. Ir šit 
vos-po penkiasdešimties metų lietuvių 
tauta, žadinama mūsų garbingų patriar
chų, kaip Basanavičiaus, Kudirkos ir 
eilėm kitų lietuvių veikėjų patriotų 
išlaikė tautinio brendimo egzaminą,ką 
parodė Steigiamojo Seimo rinkimų re
zultatai.

Komunistų įtaka buvo visai nereikš
minga, ir iš jų pusės tebuvo išrinktas 
tik vienas atstovas; iš mažumų išrink
ta 11 atstovų, jų tarpe 7 žydai, 3 
lenkai ir 1 vokietis. Baugiau kaip į 
atstovų pravedė krikščionių demokratų 
blokas — 59, valstiečiai liaudininkai 
28, socialdemokratai 12 ir vienų ats
tovą socialistai revoliucionieriai.

Steigiamasis Seimas susirinko ge
gužės 15 d. Kauno valstybiniame teat
re, kur į prezidiumą buvo pakviesti 2 
seimo atstovai - pirmininkauti rašyto 
ja Gabrielė Petkevičaitė (Bitė) kaip 
vyriausia amžiumi, o sekretoriauti pa
nelė MūraSkaitė - jauniausia amžiumi. 
Atidarymo žodyje seimo prezidiumo pir
mininkė ypatingai pabrėžė, kad seimo 
pagrindinis uždavinys yra vykdyti tau
tos valių. Toje pačioje sesijoje Alek
sandras Stulginskis buvo išrinktas 
Steigiamojo Seimo pirmininku, kuris vė-_ 
liau seimo nutarimu ėjo ir Lietuvos Res' 
publikos prezidento pareigas.

Svarbiausi šio seimo darbai buvo pa
tvirtinimas Lietuvos valstybės atstaty
mo, luomų panaikinimas ir Lietuvos kon
stitucijos priėmimas, kur vyriausias 
organas buvo seimas, o respublikos pre
zidentas ir vyriausybė buvo atsakingi 
prieš seimų, rinktą demokratiniais pa
grindais. ; priėmimas žemės refėrmos įs
tatymo išdalinant dvarponių žemą sava-
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noriame kūrėjams, mažažemiams ir beže
miams, atstatymas Lietuvos ūkio įvedant 
auksu pagrįstą valiutą - litą, įsteigi
mas universiteto, sudarymas mokyklų tin 
klo ir t.t. Steigiamojo Seimo metu bu
vo priimta apie 300 įstatymų, kurie ir 
sudarė Lietuvos valstybės valdymo pa
grindą. Tuo pačiu metu įvyko krizė su 
lenkais dėl Vilniaus, ir nors vyriausy
bė Vilniaus ir neatgavo, vis dėl to ap
gynė Lietuvą nuo grobuoniškų lenkų sie
kimų.

Reikia pasakyti, kad tuo laiku, kada 
tautai grėsė pavojus, visos lietuviškos 
partijos statė krašto gerovės bei ne
priklausomybės reikalą aukščiau parti
nių tikslų, ir krikščionių demokratų 
blokas, rodydamas sveiką politnę nuo
voką, nedrįso nors ir turėdamas abso
liučią daugumą pats valdyti krašto,bet 
pasikvietė talkon antrų stipriausią par 
tiją - valstiečius liaudininkus ir jų 
lyderiui Br. Kazimierui Griniui pavedė 
sudaryti vyriausybę koaliciniais pa
grindais. Vyriausybės sąstatas buvo - 
ministeris pirmininkas Br.K. Grinius, 
finansų, prekybos ir pramonės ir lai
kinai einąs susisiekimo ministerio pa
reigas E. Galvanauskas, vidaus reikalų 
R. Skipitis, užsienio reikalų J. Puric
kis, švietimo K. Bizauskas, žemės ūkio 
ir vatstybės turtų J. Aleksa, teisingu
mo V. Karoblis, krašto apsaugos plkn. 
K. Žukas, ministeris be portfelio žy
dų reikalams M. Soloveičikaa ir minis
teris be portfelio gudų reikalams B. 
Šiemaška.

Sudarius šią Vyriausybę visa tauta 
atsikvėpė lengviau, nes matė, kad par
tijos savo tarpe sutaria ir užmiršusioa 
savo skirtumus dirba bendram Lietuvos 
labui. Todėl demokratinėje santvarkoje 
ši vyriausybė^ir ilgiausiai išsilaikė, 
būtent, dvidešimt mėnesių - nuo 1920. 
6.19 iki 1922.1.18. Tas periodas tai 
ir Ijuvo pats šviesiausias laikotarpis 
is mūsų trumpos parlamentarinės gady
nės.

Steigiamojo Seimo įtaka Lietuvos 
piliečiams buvo labai reikšminga, nds 
tauta pasijuto turinti galią pakeisti

Mūsų mylimam mokytojui
ANTANUI KRAUSŪI 

mirus, giliai užjaučiame jo žmo
ną, dukras, sūnų bei jų šeimas'ir 
artimuosius.

Birute ir Viktoras 
Adomavičiai

Gilaus skausmo prislėgtą p.
ELENĄ BABAŪSKIENĘ, 

jos tėveliui Lietuvoje mirus, nuo
širdžiai užjaučia

Stašioniai

v KRISTINAI ZAIKAUSKAITEI 
tragiškai žuvus eismo.belaimėję, jos 
tėvelį komilitona Jurgį su šei
ma nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Akademine Korporacija 
Romuva

a. a. , 
KRISTINAI ZAIKAUSKAITĘ!

tragiškai mirus, jos tėvelius, bro
lį Liną ir Staugaičių šeimą giliai 

užjaučiame.
Melb. Lietuvių Klubas 

demokratiniu būdu valdomuosius organus 
irspręsti bei leisti įstatymus per sa
vo rinktus seimo atstovus.

Vyriausybė, įvertindama Steigiamojo 
Seimo istorinę reikšmę paskelbė gegu- * 
žės 15 dieną Tautos švente, kuri išbu
vo iki 1930 metų, kada autoritetinis 
A. Smetonos režimas pakeitė Tautos 
šventę i, kitą datą, būtent, rugsėjo 8- - 
ją. Tas buvo padaryta Vy tepto Didžio jo M 
metų proga, bet iš tiesų slėpėsi auto— 
ritetinis valdžios noras panaikinti 
pėdsakus demokratinio Lietuvos trium
fo - Steigiamojo Seimo susirinkimo mi
nėjimo.

Su Steigiamuoju Seimu Lietuva pra- ? 
dėjo savo trumpą demokratinio gyvenimo J 
kelią. Taip kaip ir kiekviena naujovė 
demokratine santvarka reikalauja iŠ ’ 
tautos didelio politinio bei pilieti
nio subrendimo, o mes šioje srityje 
buvome tik naujokai. Nors ir buvo pra- 
dėta dirbti su dideliu entuziazmu ir u 
politiniu supratimu, laikui bėgant par
tijoms, kurios buvo, valdžioje, pradė
jo patikti valdyti ir norėdamos užsi- į 
tikrinti valdžios tęstinumą pradėjo 
įvairiais būdais varžyti asmeninę pi- 
liečiu laisvę tuo krašte sukeldamos_ 
nepasitenkinimą. Kitos partijos, atėjo 
sios į valdžią, norėdamos pabrėžti sa
vo demokratiškumą bet nepraktiškai žiū 
vedamos į susidarusią padėtį, atleido 
gisus varžtus ir norėjo per keletą mė
nesiu sukurti idealią demokratinę san
tvarką. Peddideli ir perstaigos pasi
keitimai, aišku, išsaukė krašte reakoi 
ją ir vėl krašte kilo nepasitenkinimų. 
Politinės aistros pasidarė nebesuvaldo 
bos ir vietoje kovojus idėjomis, parti 
niais siekimais ar ekonominio gerbūvio 
pagerinimo programomis buvo nueita į 
klystkelius asmeniškai puolant mūsų 
valdžios vyrus, partijų lyderius, sei
mo narius ir kt. Tokie įvykiai tautoje 
smukdė pasitikėjimą seimu ir vyriausy
be. Bet ir tai buvo tik natūrali demo
kratinio brendimo reakcija. Reikia tik 
Pažiūrėti į demokratinius kraštus kaip

Nukelta į psl.T

VISUR VISAIP
-

Melbourne auto nelaimėje taip pat 
žuvo jaunas lietuvis Raimondas Kazlaus
kas, aktyviai reiškęsis jaunimo tarpe 
Melbourne ir Sydnejuje.
PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas gyvenęs Anglijoje ir 
vėliau išvykęs į Australiją Juozas 
Stanaitis (apie 68 m. amžiaus). Jis 
pats arba apie jį žinantieji atsiliep
kite šiuo adresus Juozas Venys, 
6796 Schonenberg - Kuebelberg 1, Ring-’ 
strasse 13, M. Germany.

- o -
Aną savaitgalį Sydnejuje lankėsi 

Geelongo apylinkės valdybos nariai: 
pirm. A. Jomantas, jo žmona E. Joman
tienė ir p. Cesikas, kurie buvo susi
tikę su Krašto Valdyba ir plačiau pa
informavo apie Geelongo Liet. Namų 
padėtį.

- o -

PATIKSLINIMAS
M.P. Nr. buvo aprašyta, kad Wollon

gong apylinkėje miręs Stasys Markevi
čius. Iš tiesų mirė S. Narkevičius, 
Suinteresuotuosius atsiprašome.

Red.

PRANEŠIMAS
Pranešame visiems Vakarų Australi

jos lietuviams, kad birželio 27 d. 7 
vai. vak. ruošiamas pobūvis View St. 
North Perth Town Hall.

Visi tautiečiai su savo svečiais 
maloniai kviečiami dalyvauti. Galėsi
te atšvęsti vardadienius ir gimtadie
nius, kaip Jonai, Petrai, Povilai, ir 
visi kiti.

Ligi pasimatymo lietuviškame pobūvy.
Perth Apylinkės Valdyba
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J PORTAS , kovietės žaidėjos, tai vasarai bus 
įregistruota ir vėl į I-ja, diviziją 
ir mūsų sporto šventei Kovas turės sa' 
vo pirma, komandą pilname sąstate.

RUOŠIAMASI ŽIEMOS ŠVENTEI
Kovieėiai žiemos šventės dalyviai 

su nekantrumu laukia žiemos šventės 
ir jai ruošiasi. Prieš į ją išvysktan 
numatoma padaryti bandomąją iškilą - 
treniruotą į N.S.W. kalnus.

Žinomo kovieėiams buv. krepšinin-

REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS, 
18 Miller St., Ashfield, N.S.W., 2131, tel. 798 0306

KOVO KLUBE
K0V0 BARBEKIŪ ko, dabar stalo tenisininko ir slidi-

Liepos 18 d. Kovo valdyba Liet. Na- ninko K. Bagdonavičiaus sūnus Vik- : 
muose Lidcombe rengia naujos valdy- toras, kuris taip pat atstovaus Kovą 
bos, sportininkų ii visą sportininką žiemos šventėje, Sydnejuje yra vie- 
biciulių susipažinimo iešminę -B-B-Q. nas i6 geriausių greitojo čiuožimo I 
Lauke bus kepami kepsniai, o viduje meisterių ir šiais metais laimėjps 
ttiek jauni, tiek ir vyresnieji ras Pirm4 vietą N.S.W. ir Australijos gre: 1 
įvairiausių pramogų su geru bufetu ir. tojo °iu^ira0 Ponybėse, 
linksmąją dalimi. Apie šį . subuvimą 
dar bus vėliau skelbiama, bet jau da- ’ŽALGIRIS* AUSTRALIJOJE 
bar laikas paskirti šį vakarą sporti
ninkams. I® Jugoslavijoje įvykusių pasauli- ;

NAUJI TRENINGAI nių krepšinio pirmenybių grįžusi Aus-
Kovo valdyba užsakė visiems savo ak- tralijos rinktinė, kurios treneris bu- 

tyviesiems sportininkams apie 40 nau
jų treningų. Treningai yra žalios epai vo Lindsay Gaze pranešė Melbourne Var-. 
Ivos su užrašu ’Kovas* ant nugaros ir pui, j°g ji® pakvietė Lietuvos krepai-: 
juos gaus visi žaidėjai, pastoviai nio komandą Žalgirį sekančiais metais . 
lanką treniruotes ir žaidžią už klubą, atsilankyti i Australiją^

Taip pat iki sporto šventės numato- Modestas Paulauskas, Žalgirio koman 
ma įtaisyti visoms komandoms vienodas dos kapitonas ir treneris, kuris taip 
naujas uniformas. pai buvo ir Sov. S-gos komandos kapi-

NAUJA MERGAIČIŲ KOMANDA tonas, išrinktas į pirmąjį pasaulio
Greit jaunosios kovietės pradės at- penketuką, pažadėjo australams dėti 

skirai žaisti žiemos varžybose iki 16 visas pastangas, kad jo treniruojamas 
m. amžiaus. Šiuo metu žaidžiama mergi- Žalgiris atvyktų į Australiją. Mr. 
nų Il-je divizijoje, ir jeigu iki I- Gaze, gavęs tikslesnių žinių pain- 
švenSių grįš šiuo metu keliaujančios formuos ir lietuvius, 
po pasaulį kelios buv. I-os divizijos ---------

SPORTO
Žengiant į antrąjį mūsų sporti

nio gyvenimo dvidešimtmetį, pra
vartu, bent prabėgomis, pažvelg
ti į mūsų buvusį darbą, padary
tas klaidas, idant jų daugiau ne
darytume ir savo .naująjį 20-čio 
ratą pradėtume tikrai sportiškai 
pakilioje nuotaikoje. Per tą visą 
laiką mūsų visą sportinį gyveni
mą čia vedė Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Val
dyba, kurios nariai keitėsi, vado
vavimo vieta keitėsi, o su tuo vis
kuo ir visa tvarka keitėsi ar tai 
gerojon, ar tai blogojon pusėn.

Atsimenu, kartu su V. Daudaru 
ir V. šutu eilę metų teko dirbti 
šioje valdyboje ir sudaryti pa
čius pirmuosius statutus. Neturė
jome tada vargo nei su žaidėjais, 
nei su valdybomis ir niekas nie
kuomet nesistengė bent kokiu būdu 
statuto paragrafus keisti vienon 
ar kiton pusėn. Laikas ėjo tolyn, 
mes savo darbą perleidome ki
tiems ir štai, keičiami paskiri pa
ragrafai, išmetama klubiniai lai
mėjimai, pakeičiamas net ir pats 
ALFAS vardas (vėliau jis ir vėl 
atgal grąžinamas) klubų atstovų 
susirinkimuose gaunasi tikros ko
vos, tik ne su sviediniais, bet 
žodžiais. Kaip A. Ališauskas sa
vo straipsnyje “Sporto Reikalais” 
rašo, jog statuto paskiri straips
niai yra apeinami, kuo pasinaudo
dami suskyla sydnėjįškiai sporti
ninkai ir įsisteigia antrasis čia 
klubas ir, pagal autorių, jo nie
kas negali panaikinti. Sutinku pil
nai, kad šiandien yra Sydnėjuje 
du sporto Įdubai, kurie atrodo tar
pusavyje, jeigu tik vienas iš kito 
žaidėjų “nevogs”, nesimuša, vieni 
kitus į savo paruošimus 'kviečia, 
a>bieji samdosi treniruotėms atski
ras sales, moka už jas dvigubai, 
kai tuo tarpu pinigų padaryti yra 
labai sunku ir tik nesutinku su V. 
Ališausko aiškinimu apie statute 
parašytus paaiškinimus, liečian
čius miestą ir vietoves. Statu
to 22 paragrafas aiškiai sako, kad 
vietovė reprezentuoja po vieną ko
mandą ir, jei gal būtų daugiau 
komandų, tai rinktinė arba ge
resnė komanda, kai jau aiškiai 28

KLAUSIMU
paragrafas sako, jog vietoves su
daro: Adelaidė, Brisbane, Canber
ra, Geelongas Melbournas, Pertas, 
Hobartas ir Sydnėjus. Po šio aiš
kaus apibrėžimo aš nematau kaip 
ir kuriuo būdu galima buvo apeiti 
statutas.

šiandien Sydnėjuje, jau turint 
du klubus, kyla klausimas kaip 
ateityje bus sprendžiama Sydnė- 
jaus atstovavimas, spotro švenčių 
vykdymas, rinktinių sudarymas ir 
kt.? Iki šiol dar man neteko gir
dėti ar matyti nuorašo iš pasku
tinio įgaliotinių posėdžio Geelon- 
ge, kur, manau šie reikalai buvo 
svarstomi ir buvo prieita prie bent 
kokių nutarimų.

Šių metų ALFAS valdybos pa
siūlymas klubams padaryti iš 
anksto svarstytinų reikalų san
trauką, ją pasiunčiant valdybai, 
yra labai sveikintinas, nes tokiu 
atveju, mes galėsime tikrai dau
giau padaryti, sutaupant laiko, 
kurio visuomet išsamiems posė
džiams pritrūksta.

Žvelgiant toliau į mūsų gyveni
mą, aš norėčiau siūlyti, kad ir vėl 
ateityje būtų grąžintas • klubinis 
komandinis taškų skaičiavimas. 
Jeigu šiandien daug kas skundžia
mi, kad krepšinis yra mūsų favo
ritas, tai aš manau, kad ir vėl 
įvedus komandinį taškų skaičiavi
mą, duodant pirmąjai vietai tiek 
taškų kiek varžybose yra dalyvių 
ir taškams mažėjant žemesniųjų 
vietų laimėtojams, mes paskatinsi
me paskirus Įdubus atsivežti ir da
lyvauti su daugiau komandų, ži
nant, kad komandos išstatymas 
duoda klubui taškų.

Nevisiškai norisi man sutikti ir 
su V. Ališausko pasisakymu, kad 
suvažiavimų metu visi dalyvaują 
klubai turėtų po tą patį lygų vie
ną: balsą. Nenoriu būti apšauktas 
kokiu nors “didžiuoju”, tačiau, 
man'au, kad yra daroma labai di
dėlė klaida, duodant visiems klu
bams po tą patį balsą. Lygybės 
pasaulyje niekuomet nebuvo ir ne
bus, kaip didieji, ar jie būtų rau
doni, geltoni ar balti, valdė pasau
lį, taip jie ir valdys, mažiesiems 
pasiliekant jų šešėliuose. Aš žinau, 
kad tai yra gal per drąsus pa

siūlymas, bet, mano manymu, jei 
jis būtų priimtas, tai labai grei
tai ir visam laikui pasibaigtų bent 
kokie didesni ginčai, nesusiprati
mai ir skilimai atstovų susirinki
muose. Kaip kad ir klubiniuose 
laimėjimuose, taip ir bent kokiam 
atstovų balsavime, ar tai priimant 
naujus paragrafus, ar tai renkant 
valdybą, kiekvienas klubas
turėti tiek balsų kiek jis turi šven
tėje dalyvaujančių komandų, ne 
individualinių žaidėjų. eJigu klu
bas per metus, kone visiškai ne
egzistuoja ir tik šventėse ir tai 
dar ne visuomet, dalyvauja su ant 
greitųjų sudaryta kokia nors ko
manda, tai aš manau • jis negali 
prilygti tam klubui, kuris su savo 
komandomis žaidžia visus metus, 
dirba lietuviškąj/į sportinį darbą 
ir lietuvio sportininko vardą kelia 
australų ir kitataučių tarpe. Aš 
žinau, kad dėl to nėra kMti ma
žųjų kolonijų sportininkai, bet tuo 
pačiu negalime skriausti ir visą 
laiką aktyviai dirbančiųjų klubų.

Mano bičiulio P. Pilkos pasiū
lymas į lietuvių sporto šventes įsi
leisti australus, kurie visus me
tus atstovavo klubą, manyčiau dar 
šiandien yra per ankstyvas. Aš tik 
viena žin'au, kad turėdami jau da
bar visokiausių nesusipratimų su 
savaisiais sportininkais, įsileidę 
australus pilnateisiais švenčių da
lyviais, mes turėsime dar daugiau 
visokiausių neaiškumų. Klubuose 
prasidės, gerųjų australų gaudy
mas, įrodymai, o gal ir falsifika
cijos, jų buvimo' ir žaidimo klubuo
se ir pan. Aš manau, kad jeigu 
mes sugebėjome ir dar taip gra
žiai išsilaikyti pirmuosius 20-tį 
metų, tai palaukime dar nors lū-tį, 
o tada jau, atėjus vadovauti jau- 
nąjai kartai, ką gali žinoti, gal ir 
gerai bus australus ir kitus sve
timtaučius turėti savose šventė
se.

Baigiant, aš manau, kad šiais 
metais Melbourne reikia galutinai 
ir tvirtai sustatyti statutą, jį sta
bilizuojant mūsų ateities gyveni
mui ir tuo pačiu vieną ir paskuti
nį kartą išsiaiškinus visus neaiš
kumus ir suteikus ALFAS valdy • 
bai stiprų vadovavimą, pradėti 
naujame 70-me dešimtmetyje dar
bą gražioje lietuviškoje sportinė
je dvasioje.

A. Laukaitis

Pasaulio
— arenoje

FUTBOLO PIRMENYBĖS
Likus tik po vienas rungtynes paski

rose grupėse siekiant patekti į ket
virtfinalius, padėtis Meksikoje dar 
nepaaiškėjusį. Brazilija, Vak, Vokie
tija, ir Peru su pilnais taškais (po 2 
laimėjimus) jau užsigarantavo vietas 
ketvirtfinaliuose, kai kitame gale EI 
Salvadoras, Čekoslovakija, Bulgarija 
ir Marokas su dviem pralaimėjimais iš 
rungtynių iškrito.

Čekoslovakija buvo pats didžiausias 
apsivylimas trecioje grupėje dar pagal 
matematinius skaičiavimus nėra pilnai 
iškritusi, nors galimybės beviltiškos. 

; Jie turi melstis, kad Brazilija laimė 
I tų prieš Rumunija ir tada Sekai turi 
; laimėti prieš Angliją su dviejų įvar- 
i šių pergale ir tada jie turi galimybę 
: atsistoti savo grupėje antroje vieto

je po Brazilijos su dviem taškais kaij 
; (ir Anglija, bet tik su geresniu įvar- 
: oių skaičiumi.
■ I-je grupėje Sov. S-ga beveik tik- 
: ra gauti vietą, o Meksikos - Belgi

jos rungtynės nulems, kas bus antro
ji grupės komanda ketvirtfinaliuose.

II- je grupėje Italija turi daug 
galimybių patekti į pirmąjį dvejetą, 
nes jie susitinka su gana silpna Iz
raelio komanda, kai Švedija turi tik 
tada galimybes, jei nugalėtu Urugvajų 
dviejų įvarčių skirtumu, kas yra be-

i. veik neįmanoma. Greičiausia iš šios 
grupes kvalifikuosis Italija ir Urug
vajus.

III- je grupėje aiškiai pirmauja 
Brazilija ir jų pergalė prieš Angliją 
1-0 juos padaro didžiausiais favori
tais tapti naujais pasaulio meiste
riais jau trečią kartą. Šioje grupė
je antraiŠiais gali tapti Anglija, 
jei įveiks Čekoslovakiją.

IV- je grupėje jau viskas aiškus V.
■ Vokietija ir Peru abi po 4 taškus tu- 
; rinčios yra šios grupės atstovės še-
■ kenčiame rate.

Iki šiol žaistų r ungtynių rezul- 
; tatai:

I gr. Meksika - Sov.Sąjungą O-O; 
; Belgija - EI Salvadoro 3-0; Sov-Sajun 

ga - Belgija 4—1$ Meksika - EI Salva
doro 4-0. „

II gr. Italija - Švedija 1-0; Ur
ugvajus - Izraelis 2-0; Italija - Ur
ugvajus 0-0; Izraelis - Švedija 1-1.

III gr. Anglija - Rumunija 1-0; 
Brazilija - Čekoslovakija 4-1; Rumu
nija - Čekoslovakija 2-1; Brazilija -

■ Anglija 1-0.
TV gr. V. Vokietija - Moroko 2-1; 

Peru - Bulgarija 3-2; Peru - Moroko 
3-0; Vak. Vokietija - Bulgarija 5-2.

Dar liko kvalifikacinės rungtynės: 
tov.S-ga - EI Salvadoro, Urugvajus - 
vedija, Brazilija - Rumunija,.Peru - 

Vak.Vokietija, Meksika - Belgija, Ita 
Uja - Izraelis, Anglija - Čekoslova
kija, Moroko - Bulgarija.

Birželio 14 prasideda ketvirtfi
naliai. Birželio 16 ir 18 pusiaufina- 
lai, birželio 20 - 3-cios,4-tos vie
tų laimėtojai ir birželio 21 finalai.

New Yorko medioinos studentai atra
do betyrinėdami, kad greičiau auga 
nagai tų, kurie juos kramto. But kaip 
sustabdyti nagų kramtymą, šito dur ne 
išaiškino.

- o -
Bl-me šimtmetyje vyrai ir moterys 

dėvės vienodais rūbais - daviniai vie 
no Amerikoje instituto apklausinėjus 
3000 vyrų ir moterų. To panašumo juk 
netrūksta ir dabar.

1970 m. birželio 15 d. psl.7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Jungtinis Baltų Komitetas Sydneju

je, šiais metais Vadovaujamas inž. V. 
Bukevičiaus, birželio 1 d. Latvių sa
lėje Strathfielde surengė masinių 
trėmimų minėjimą, kuris laikytinas pa
sigėrėtinai pavykusiu Praktiškai 
šio minėjimo branduolį sudarė lietu
viai: organizavimui vadovavo lietu
vis, paskaitą skaitė lietuvis Nevėas- 
tle universiteto lektorius A. Ivinski: 
meninėje programoje solistė pianistė 
buvo lietuvaitė V.- Inkrataitė ir jung
tinis Dainos ir Meno Ansamblio ohorų 
pasirodymas.

Daugiau kaip 600 dalyvių minėjimu 
buvo tikrai patenkinti, nes jis buvo 
brandus, kondensuotas ir įspūdingas.

Taikliu atidarymo Žodžiu Jungtinio 
Baltų Komiteto Sydnejuje pirmininkas 
inž. p. V. BukeviČius pradėjo ši mi
nėjimų pakviesdamas.atsistojus pagerb
ti skautu įnešamas vėliavas ir susi
kaupimo minutę pagerbti visus žuvu
sius ir nukankintus. Toliau sekė bran
di ir kondensuota p. A. Ivinskio kal
ba ir po jo tuojau koncertinė minėjimo 
dalis.

Čia V. Inkrataitė pianinu žavėti
nai paskambino F. Liszto vengriškų 
rapsodijų, o po jos esčių moterų seks
tetas sudainavo dvi dainas akompohuo— 
jant dirigentui E. Maasepp. Seka lat
vių mišrus choras, vad. V. Rullis, ku
ris taip pat sudainuoja dvi dainas. 
Dar toliau seka estų vyrų choras, vad. 
dirigento E. Saarepere, su trimis dai
nomis ir pabaigai lietuvių jungtinis 
Dainos ir Meno Ansamblio ohorų pasi
rodymas su keturiomis dainomis: Lietu
viais esame mes gimę ir Laisvės var
pas (diriguoja Meno Ansamblio dirigen
tė M. Umbražiūnienė) ir Kurogiria Ža
liuoja bei Vanagaičio Malda (diriguo
ja B. Kiveris - Dainos choro dirigen
tas). Minėjimas užbaigtas estų, lat
vių ir lietuvių tautiniais himnais pia 
ninu akomponuojant B. Kiveriui.

Tuo Šis. reportažas galėtų būti ir 
užbaigtas, bet norisi dar porų žodžių 
pasakyti apie lietuvių ohorų pasirody
mų. Tai per išgyventus dvidešimtį meta) 
bene pirmą kartę Sydnejaus lietuviai 
savomis jėgomis pasirodė taip įspūdin
gai, kad savieji turėjo kuo didžiuotis 
o svetimieji buvo didžiai nustebinti. 
Ir tai buvo kuo. Kai vietoj vieno cho
relio scenų užpildė apie 70 choris
tų, tai vien tik pasirodymas padarė 
visiems neišdildomų įspūdį. Nors nuo 
pat pradžių daug kas smerkė dviejų cho 
rų Sydnejuje įsisteigimų, bet per 15 
metų gyvavus vienas Dainos choras ši
to nepasiekė, kas gavosi įsisteigus 
dviem choram. Ir jeigu ir ateity 
šie abu chorai vienas kitame nematys 
piktos konkurencijos, o sutartinai ben 
dradarbiaus, tai ateity Sydnejaus lie 

tuviai tikrai turės galinga, meninį vie 
netą, su kuriuo galės daug kur įspūdin 
gai pasirodyti ir pagrįstai didžiuotis 
Belieka tik vertai pasidžiaugti ir 
pasveikinti, kad šia kryptimi jau ženg 
tas pirmas pozityvus žingsnis. 0 kai 
pradėtas bendradarbiavimas įsibėgės, 
tai tokiu pasigėrėtinu ir pasididžia
vimo momentu bus ne vienas.

Tenka dar pastebėti, kad pasibaigus 
šio minėjimo koncertinei programai 
scenoje prie pastatyto kryžiaus estų, 
latvių ir lietuvių jaunimo poros prie 
kryžiau: padėjo po vainikų pagerbiant 
tremtinius ir žuvusiuosius. Lietuvių 
porų sudarė Sienutė Kiverytė ir Kajus 
Kazokas. st.

SKAUDI NELAIMĖ
Birželio 5 d. įvyko Melbourne Stu

dentų balius. Raimondas Kazlauskas ir 
daugiau jaunimo po baliaus dar' užsu
ko pas p.p. Kesminus. Pasisvečiavę va

Praneš
PRANEŠIMAS
Laiškus, liečiančius Adelaidės Lie

tuvių Archyvų - Muziejų, prašom adre
suoti: LITHUANIAN MUSEUM, 6 Eastry St. 
Norwood, S.A. 5067.

- o -
Adelaidės Lietuvių Muziejui reika

linga lietuviška šiaudinė skrybėlė 
(vyriška). Kas apsiimtų ją nupinti, 
prašom atsiliepti. Jei reikėtų, dar
bas bus apmokėtas.

Muziejaus-Archyvo Vedėjas

PRANEŠIMAS SYDNEY LIET. MOTERIMS
Sydney Liet. Moterų Socialinės Glo

bos Draugijos visuotinis metinis susi
rinkimas šaukiamas birželio 28 d., sek
madienį, 1 vai. Lietuvių Klube Lidoo®be

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo atidary
mas. įj. Prezidiumo sudarymas. 3. Per
eito visuotinio susirinkimo protokolo

a

»

£

BANKSTOWNO LIET. SPORTO 
birželio 20 d. Dainavos 

ruošia nepaprastą 
BOHEMINI

Programoje pagarsėjusi Neries kapela, Linksmieji, 
broliai ir daug daug staigmenų!
Apsirengimas neformalus.
Įėjimas: porai S 3, asmeniui S 2, moksleiviams ir 

pensininkams E 1.00.
Visi mielai laukiami ir kviečiami. Pradžia 7 vai. vak.
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$2.00. N. Zelandijoje ir Anglijoje kaina ta pati. Kituose kraltuoK 
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Prenumerata adraauojamat
Skelbimai:

1 colis per 1 skuti $1.20, bendruomeniniai $1.00.' 
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žiavo namo. Pakely jo vairuojama maši
na atsitrenkė į tramvajų ir taip nelai 
mingai, kad Raimondas vietoje žuvo. Ir 
taip šioje nelaimėje tėvai neteko myli 
mo sūnaus, o Melbourne lietuviai jauno 
(28 m.) kultūrinių parengimų aktyvaus 
nario. Tai jau trecia šių metų eismo 
nelaimių auka. Melbourne lietuviai \ 
giliai užjaučia tėvus ir brolius gilia 
me jų skausme.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Melbourne lietuviai skaudžiuosius * 

birželio įvykius minėjo birželio 7 d.
11.45 vai. sv.Jono bažnyčioje kun. 

P. Vaseris atnašavo šv. Mišias ir pa
sakė pamokslų daugiau n pritaikintų jau 
nimui primindamas komunizmo žiaurumus. 
Pamaldų metu abipus altoriaus iŠsiri 
kiavo tautinė, karių veteranų, skautų 
ir sporto klubo Varpo gedulu perjuos
tos vėliavos.

Minėjimas įvyko 5 vai .p.p. Melb. 
Liet. Namuose. Minėjimų pravedi apyl. 
p-kas p. M. Didžys. Paskaitų skaitė 
p.K. Mieldažys. Meninėj programoj sa
vos kūrybos skaitė p. M. Malakūnienė, 
P. Vaičaitis deklamavo ir P. Morkūno 
,vad. oktetas padainavo. Minėjimas baig 
tas Tautos Himnu. IGA

s a

skaitymas.4. Pirmininkės pranešimas. f 
5. Iždininkės pranešimas. 6. Ligonių 
reikalų vedėjos pranešimas. 7. Kontro- ? 
lės komisijos pranešimas. 8. Pašau- 
lio liet, moterų federacijos atsto- Jį 
vės p. E. Jonaitienės pranešimas. 9. 3
Diskusijos dėl pranešimų. 10. Eina— | 
mieji reikalai. 11. Susirinkimo uždą— į? 
rymas.

Susirinkimui pasibaigus bus bendra 
arbatėlė. Prašome visas narėm ir Drau 
gijai prijaučiančias kuo skaitlingiau 
šiai dalyvauti.

S. L. M. S. G. D-jos 
Valdyba 

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Vitas Skinkys, gimęs apie 

1930 metus Alvito valŠČ. Jis pats ar ži
ną apie jį rašykite šiuo adresu: Vytau
tas Maurutis, 408 Halle Drive, Cleve
land, Ohio 44132. U.S.A.

KLUBAS NERIS 
salėje Bankstowne

V A K A R A.

I ------------- -------------- j
I Birželio 20 d. 7 vai.vak. Liet. Namų naujojoje salėje .
I 50 Errol St., North Melbourne, ruošiamas tradicinis 

j JONINIU POBŪVIS į

! * Geras orkestras pasitiks svečius ir linksmins, kol nusibos
šokti. Šilta vakarienė, gėrimai pagal skonį, laimės šulinys

i Programoje STASĖ IR JULIUS LIPSIU I
I .(pirmų kartų Melbourne) 1
■ Visi į pobūvį pas Soo.Globos D-jos moteris, nes jų pobūvy .
• visada smagiausiai j
I Bilietų'kaina - f 3«00. Stalus užsakyti pas p.p. E. Seiki©- į
I nę tel-42 2367, V. Morkūnienę tel. 53 5957. I

• _______________________________________________ I
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