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Sveikiname su Sv. Kalėdom
ir Naujaisiais Metais!

šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
nuoširdžiai sveikiname visus Australijos ir laisvojo pasaulio lietuvius, 
o taip pat ir pavergtuosius brolius tėvynėje linkėdami sėkmės ir laimės 
kiekvienam asmeniškai ir didžiojo mūsų troškimo - Tėvynės laisvės.

Šia proga prisimename visus bendruomenėje veikiančius darbuoto
jus, kultūrininkus bei meninius vienetus, jų vadovus, organizacijas ir 
pavienius asmenis, kurie savo jėgas, sugebėjimus ir lėšas skiria bendruo
menės gerovei. Linkime, kad mūsų visos pastangos būtų sėkmingos ir kad 
mūsų darbai būtų našūs ir prasmingi bendruomenei ir visai tautai.

ALB Krašto Valdyba 
ALB Krašto Kultūros Taryba

AUSTRALIJOS NUSISTATYMAS 
PASTOVUS

Pasirašus sutartį tarp Vakarų 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos is Aust
ralijos oficialiųjų šaltiniu buvo pa
reikštas didelis pasitenkinimas tokiu 
susitarimu, kanabalįįeęia.ms sukėlė 
didelio įtarimo, ar Australijos vyriausy
be nekeisianti savo nusistatymo pa
vergtųjų Pabaltijo kraštų - Lietuvos, 

■Latvijos ir Estijos atžvilgiu. Tuo 
reikalu Federalinė Baltų Taryba Aust
ralijoje kreipėsiį Australijos vyriausybę 
raštu, į. kurį atsakė Australijos Užsie
niu reikalų ministerisHon.W. McMahon: 
"Gerbiamas Profesoriau,

Dėkodamas už Jūsų lapkričio 5 d. 
laišką, liečiantį Pabaltijo valstybių 
statusą, užtikrinu, kad Australija ne
pripažįsta Estijos, Latvijos ir Lietu
vos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą. IŠ 
tikrųjų Australija niekada nesiliovė pri
pažinti tų valstybių vyriausybių, ku
rios 1940 metais buvo priverstos trauk: 
tis į tremtį Sovietų Sąjungai tas vals
tybes užimant ir jas okupuojant.”

Su pagarba,
(pas) William McMahon 

VLIKO SEIMAS
Gruodžio 5-6 d.d. Čikagoje buvo 

sušauktas Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Seimas. Jame da- ' 
lyvavo 44 seimo atstovai ir 45 svečiai.

Visas suvažiavimas praėjo labai 
darbingoj nuotaikoj ir apsvarstyta bei 
priimta eilė naujų ir pozityvių nutarimų. 
Seimas užbaigtas koncertu ir banketu.

*♦*

PATIKSLINIMAS
Pereitam Mūsų Pastogės numery 

naudojantis Vliko leidžiamos Eltos 
daviniais buvo paskelbta,kad Amerikos 
pakraščiuose lietuvio, rusams išduoto 
pavardė buvusi Simas Gružė, nors vė
liau australu ir amerikiečių spauda 

■skelbė, kad minimas lietuvis esąs 
Simas Kudirka. Vėliausiomis žinio
mis ir Elta patvirtina, kad anas lietuvis 
vadinasi Simas Kudirka. Anksčiau 
paduotosios žinios nebuvusios tikslios.

***
Aną sekmadienį žinoma lietuvaitė 

veikėja veterinarijos gydytoja Ramunė 
Zinkutė-Cobb drauge su savo vyru taip 
pat vet. gydytoju paruošė protesto raš

tą Jungtinių Amerikos Valstybių Am
basadoriui Australijoje, kad Amerikos 
organų buvo išduotas laisvės siekęs 
lietuvis jūrininkas Simas Kudirka. £>į 
protestą daugiau kaip šimtinė tautiečių 
parėmė savo parašais, kurie buvo su
rinkti prie bažnyčios, kur vyksta liet. 

, pamaldos Lirįnombe. Graži ir sveikin
tina iniciatyvai

* *

Mieli Lietuvių Dienų parengimų dalyviai .malonūs svečiai I
Lietuvių Dienos Australijos lietuviams yra didžioji šventė, kurios 

metu arčiau vienas kito priartėjame, geriau vienas kitą pažįstame, nuošir
džiau išsišnekame, maloniau pabendraujame, tvirčiau stojame į lietuviško 
darbo gretas Australijos Lietuvių Bendruomenės gerovei.

Visi Jūs atvykstantieji, o taip pat Komitetas, prisiėmęs pareigą Lie
tuvių Dienas suorganizuoti, dėjome visas pastangas, kiek kas galėjome, 
kad jos pasiektų skirtą tikslą ir paliktų kiekvienam asmeniškai geriausių 
prisiminimų.

Sveikindamas visus aktyvius parengimų dalyvius ir svečius, nuošir
džiai linkiu didžios sėkmės L.D. parengimuose ir malonios viešnagės Mel
bourne lietuvių tarpe.

* 
* 
*

• A. E. Liubinas #
• L.D.M. Rengti Komiteto Pirmininkas *

* ■ ‘ -M-
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ALB KRAŠTO TARYBOS 

PAPILDYMAS

l ALB Krašto Tarybą dar 
cviesti į Pasaulio Lietuvių Seimų 
riai kandidatai vietoj mirusių P. 
Seimo narių S.Narušio ir J.Valio: 

Vaclovas Raginis ir 
Antanas Bakaitis.

ALB

pa-
na-
L.

Krašto Valdyba

♦**
ALB KRAŠTO 

DARBOTVARKĖS
TARYBOS
PAPILDYMAS

ALB Krašto Valdyba į XII-sios 
Krašto Tarybos Sesijos darbotvarkę 
įneša Šipapilrįymą: vienuoliktas punk-

BRANGŪS AUSTRALIJOS LIETUVIAI,
su metų pabaiga ir bendruomenės 

atstovų suvažiavimu užversime naują 
mūsų bendruomenines veiklos lapų. 
Su džiaugsmu vyksime Į Lietuviu 
Dienas Melbourne, kurios yra mūsų 
bendrų pastangų ir darbo vainikas. 
Lygiai su rūpesčiu žvelgiame įbendruo 

i menės ateitį, nes per pastaruosius 
metus mūsų bendruomenė 1 turėjo išgy
venti sunkius bandymus, kurių re
zultatai jausis ne tik pačiame-^ben
druomenės atstovų suvažiavime, bet 
greičiausia turės įtakos dar ir tolimes
nei mūsų veiklai.

*

tas, kur paskelbta “ALB Statuto pa
keitimo Komisijos pranešimas’’.papil
domas taip:

11. ALB Statuto pakeitimo Ko
misijos pranešimas; patiektų pakeisti- 
nų ar papildomų paragrafų svarstymas 
ir priėmimas.

ALB Krašto Valdyba

Baigiant šią kadenciją su malo
numu turime pabrėžti, kad nežiūrint 
kai kieno pastangų įnešti mūsų gretose 
nepasitikėjimų ir trukdymų, vis tik mū
sų bendruomenė išliko pasigėrėtinai 
vieninga ir atspari. Ekstremistų 
pastangos išmušti bendruomenę išlyg- 
svaros nedavė tų rezultatų, kokių buvo 
tikėtasi. Tai kaip tik parodo mūsų 
per dvidešimtį metų ugdytą bendruo- 

Į meninį solidarumą ir demokratinį su- - 
brendimą. Šitas metu pabąigoje įvyks
tantis Krašto Tarybos i suvažiavimas 
bus kaip tik tinalinis'ęgzaminas.

Gal šventinė proga Šito ir nede
rėtų priminti, bet negalima užsimerkti 
prieš faktus, kurie vyko ir tebevyksta. 
Juk jeigu yra organizme skaudulys, tai 
jis skauda ir šventadieniais, ne tik 
šiokiadieniais.

Šiame savo kadencijos užbaigos 
Žodyje nesirengiame duoti mūsų veik
los apyskaitos, bet tik bendrai pasi
džiaugiant norime išreikšti padėką vi
siems bendruomenės padaliniams, 
organizacijoms, meno vienetams bei 
pavieniams darbuotojams už sklandy ir 
vaisingą bendradarbiavimą Krašto 
Valdybai vykdant savo funkcijas. Per 
tu® dvejus metus turėjome ir skaidrių

t valandų, kur galėjome pasidžiaugti at- 
siekimais, bet lygiai bendruomenę''gal 
skaudžiau negu kitais laikais ištiko 
sunkūs ir nuostolingi smūgiai. Be
veik vienas po kito pasitraukė iŠ gy
vųjų tarpo eilė milsų veikėjų ir kultūri
ninkų, kuriu praradimas paliko gana 
gilias spragas mūsų gyvenime ir veik
loje. Gaila, kad šito akivaizdoje vieto
je kad dėl bendros gerovės dar labiau 

| suglaudintume savo jėgas, mes viso
kiais pretekstais jas dar labiau skal
dome.

Vis dėl to viltis į gražesnį ben
druomenės rytojų, į šviesesnę tautos 
ateitį skatina mus nenuleisti rankų ir 
verčia dar su didesniu ryžtu ir atkaklu
mu dirbti ir aukotis bendruomenės ir 
tautos gerovei. Audros ateina ir pra
eina net kartais padarydamos didelių 
nuostolių, bet po kiekvienos audros gy
venimas dar intensyviau suklesti, valia 
atstatyti, gyventi ir kurti dar labiau 
užsidega.

Linkėdami visiems bendruo
menės nariams nuotaikingų Šv. Kalėdų 
ir sėkmingų Naujųjų Metų esame gi
liausiai įsitikinę, kad nežiūrint visų 
netikėtumų ir smūgių išeisitųe dar 
labiau užsigrūdinę ir atliksime ipipa- 
-eigojimus savo lietuviškai šeimai, 
nendruomenei ir tautai.

ALB- Krašto Valdyba
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Krašto Tarybos suvažiavimo iš
vakarėse kiekvienas atstovas turėtų 
pagalvoti, su kokiu įnašu jis pasitiks 
šį reikšmingų ALB gyvenimo įvykį. 

. Suvažiavimo būtina sėkmės sąlyga 
- tinkamas svarstomu klausimųlparuoši- 
mas bei pravedimas ir atidus bei akty
vus atstovų dalyvavimas. Vaisingas 
kiekvieno atstovo aktyvumas ir įtaka 
suvažiavimui priklausys nuo to, kiek 
jis bus susipažinęs ir iš anksto apgal
vojęs svarstomus klausimus ir keltinas 
problemas.

Praeituosel suvažiavimuose daug 
laiko gaišinta nedalykiškom atštovų 
kalbom ir tokiais klausimais, kurie, 
bent kiek besidominančiam bendruo
meniniu gyvenimu yra ar tai turėtų būti 
seniai žinomi. Reikėtų ryžtingai veng
ti paradiškumo , kalbų vien dėl kalbų ir 
bendrui samprotavimų. Gilesnės anali
zės ir blaivaus atsiektų laimėjimų 
vertinimo, platesn&s kritikos atsklei
džiant nepasisekimų priežastis,konkre
čių ir pagrįstų rekomendacijų - štai, 
ko pirmiausia laukiame iš ataskaitinių 
pranešimų ir pasisakymų diskusijose

Suvažiavime bus sprendžiami , 
ALB Statuto pakeiti|mo ir kiti svarbūs 
gyvybiniai bendruomenės reikalai. 
Efektyvius sprendimus ir planus bus 
galima rasti tik gerai išanalizavus, 
įsigilinus, susipažinus ir apgalvojus 
bendruomenės organizacijos darbą ir 
tikslus - kas ir būtų kiekvieno atstovo 
pareiga.

Uždėta atsakomybė daryti sprendi
mus neleidžia ranka numoti ir 
nepaieškoti, kas bendruomenės gyvavi
mui brandžiausiai geriausiai tinka. O 
tam labai naudingas būtų priešsuvažia- 
vinis pasiruošimas,pasiinformavimas ir 
problemų apmąstymas. Todėl kiek- 1 
vienam Krašto Tarybos atstovui vertėtų 
prieš suvažiavimą susipažinti su statuto 
pakeitimo projektais (buvo M.P-je)' 
ir pagalvoti kitas suvažiavimo darbo- 
tvarkėn įtrauktas ar neįtrauktas mūsų 
ALB problemas. Tada ir suvažiavimas 
bus darbingesnis ir vaisingesnis, plana: 
ir nutarimai konkretesni.

Patyrimas yra gera mokykla atei
ties siekimams,! planams. Tačiau mes 
bendruomenėje kažin kodėl nesame 
linkę remtis patirtimi ir mokytis iš 
padarytų klaidų. Suvažiavimuos vis 
kalbama, kartojami pasiūlymai, keliami 
klausimai seniai išdiskutuoti, atmestų 
ar. pasirodę neįvykdomi. Todėl atstovui 
darant rekomendacijas, patartina žvilg
terėti į praeitį patikrinant ,į o gal jau 
buvo šiuo klausimu kalbėta. Vydomieji 
organai savo veiklos pranešimuose 
dažniausiai praeina tylomis pro neį
vykdytus praeito suvažiavimo nutartims 
ir neįgyvendintus planus. Savikritika 
jau nėra toks blogas daiktas,opiates - 
nis paaiškinimas, kodėl nepavyko,padėti 
orientuotis ateities veikimo gaires 
nustatant.

Suvažiavimo, kaip ir' kiekvieno

A.A, VLADAS DAILYDĖ
ir vėl naujas kapas,supiltas Perthe 

Šį kartą amžinybėn iškeliavo Vladas 
Dailydė, kilęs iš Skilmonių km., Ute
nos apskr.

Lapkričio 16 d. grįžęs iš darbo) 
geriausios nuotaikos pavalgervakarienę 
ir užsirūkęs cigaretę) nukrito nuo kėdės. 
Nuvežtas į ligonine ir operuotas,) bet 
sveikata nesitaisė ir štai gruodžio 6 d. 
amžiams užmerkė akis. Lietuvoje paliko 
liūdinčios seserys ir broliai, o Perthe 
liko liūdinti liet, bendruomenė , nes 
Vladas buvo veiklus ir susipratęs lie

tuvis. Todėl ir atsisveikinti su juo 
susirinko daugybė tautiečių. Gedulin
gas pamaldas atlaikė kun, L.Kemėšis. 
Prie kapo jautriai su velioniu atsisvei
kino bendruomenės ir karių ramovėnų 
vardu p. A.Klimaitis.

Vladas, mylėdamas savo kraštą ir 
gimines, savo kuklias santaupas paliko 
sesutei Lietuvoje. 

„Ilsėkis, mielas Vladai, šaltoj Viešpats gailės

kito| susirinkimo, darbingumas ir pasi
sekimas priklauso ir nuo jo pravedimo. 
Praeity labai daug praeidavo nuo pirmi-1 
ninkaujančio nuovokos ir orientacijos. 
Tvarkingam, darbotvarkės rėmuose su
sirinkimui pravesti, mano supratimu, 
verta pasinaudoti) visuose anglosaksų 
kraštuose įsigalėjusiomis ir sėkmingai 
naudojamomis susirinkimams ir dis
kusijoms taisyklėmis.

Išeivijai didžiausi pavojai yra 
nutautėjimas ir nutrupėjimas, skaidy
masis ir sklaidymasis pamažu pranyks
tant svetimųjų masėje. Turėjome ir 
tebeturime savo tarpe žmonių, gerai 
perpran|tan6ių'ALB tikslus ir siekimus. 
Turime savo tarpe ir nesutarimų, truk
dančių vieningai dirbti. Suvažiavę Mel
bourne turėtume rasti būdus labiau vi
sus sujungti organizuotoje ALB veik
loj. Tam nereikia uniforminės vieny
bės, paremtos bendruomeniniu susitari
mu, solidariu tikslų siekimu ir nuolaidu
mu asmeniniuose nesutarimuose.Skirtu
mas dėl būdų, mūsų veiklai nekenkia. 
Jei skirtybės derinamos, jos tik pra
turtina veiklą naujomis priemonėmis ii 
atneša naujų paskatinimų. Tašiau 
veiklai kenkia įžeidinėjimai ir išstūmi
mas žmonių iš veiklos plotmės, kai tuo 
tarpu visos veiklos esmė ir prasmė tėra 
tautiečių apjungimas ir suartinimas l 
bendram tikslui siekti. Kalbėti apie, 
meilę tautai, o rodyti tautiečiui neapy
kantą yra tikslo iškreipimas ir veiklos 
trukdymas, nes vietoje jungus - skaldo
ma. Kai kova už bendrus tikslus pa
keičiama kova tarpe savęs pereinant į 
asmeninius užgauliojimus, visa veikla 
išvirsta Į tuščius tarpusavio ginčus. 
Tokiais keliais einant bendruomenė la
bai) greit gali atsidurti akligatvyje, iš 
kurio paskui labai sunku rasti tikrąjį 
kelią, į priekį ar net atgal. Kas be ko, 
ir bendruomenės vadovai padaro klaidų. 
Bet joks vadovas nėra bendruomenė, o 
tik bendruomenės tikslų vykdytojas. 
Ginčai užsiliepsnoja ir užgesta, raganų 
medžioklės ateina ir praeina, bendruo
menės vadovai gali keistis,bet bendruo
menė ir jos tikslai palieka tie patys. 
Tie tikslai yra tokie dideli, ir taip 
sunkiai prieinami, kad tam reikia visų 
mūsų jėgų ir visų galimų būdų,| kad at- 
siekimai bent kiek būtų matomi.

Jeigu Krašto Tarybos atstovai 
dar prieš suvažiavimą apmąstys ALB 
veiklos prasmę ir susirinks Melbourne 
su atviru nuoširdumu, idealizmu ir noru 
pasitarnauti tautai ir tautybės išlaiky-. 
mui, tai atsiras ir bendras, naudingas, 
visus apjungiantis pokalbis apie būdus 
blėstančiai lietuviškai veiklai gaivinti 
ir noras bendrai darbuotis. Visų suartė
jimas įprasmins mūsų veiklą ir padės 
bendrai tautinio tikslo siekimui.

A. Šeikis
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žemelėj nesulaukęs atsigulti Skilmony- 
se šalia savo tėvelių. Tebūna Tau 
Viešpats gailestingas.

Prel. Mykolas Krupavičius

Gruodžio 4 d. Čikagoje mirė vie
nas pačių stambiųjų Lietuvos valstybi-. 
ninku, visuomenininkų, politikų, buvęs 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
ilgametis pirmininkas, prelatas Mykolas 
Krupavičius. Jis buvo gimęs 1885 m. 
spalio 1 d. Balbieriškyje, Marijampolės 
apskr., taigi buvo peržengęs 85 m. 
slenkstį. Velionies nuopelnai Lietuvai 
nepaprastai dideli: jis buvo nepri
klausomos Lietuvos kūrėju, Steigiamojo 
Seimo daugumos lyderiu, visų Lietuvos 
demokratinių seimų atstovu, žemės ūkio 
ministru ir juo btidamas įvykdė žemės 
reformą. Buvo Lietuvos Krikščionių 
Demokratą Partijos organizatorius, 
ideologas ir ilgametis pirmininkas. 
Jis buvo ir Lietuvių Bendruomenės

Tariu sudie
- «- XBRANGUS

MŪSŲ PASTOGĖS SKAITYTOJAI,

devynerius su viršum metų iš-; 
buvus jūsų ir Mūsų Pastogės tarnyboje 
tenka atsisveikinti. Šią proga galima 
pasakyti daug gražių, o lygiai ir prie
kaištingų žodžių iš vienos ir kitos pu
sės, vis tik noriu pabrėžti, kad per visą 
tą laiką tarp skaitytoją ir redakcijos 
vyko labai gyvas bandradarbiavilnas, 
kas liudija, kad skaitytojai nebuvo 
abuojus "savo laikraščiui, ir iš kitos 
pusės kad ir pats laikraštis buvo gyvas 
ir aktualus. Tai liudija gausūs skaity
tojų entuziastingi pasisakymai arba 
reagavimai į pareikštas mintis bei kel 
tas problemas.

Ir čia pasitvirtino sena tiesa, kad 
niekad visiems neįtiksi, juo labiau 
tokioje margaspalvėje mūsų bendruo
menėje: Šalia paskatinimų ir užgyrimų 
netrūko ir priekaištų, kas yra visai su
prantama ir natūralu. Per savo ilgametę 
praktiką stebėjausi tik vienu, gal tik 
mums būdingu bruožu - kiekvienu atveju 
atskirų asmenų redaktoriui daromos 
pastabos kaip taisyklė būdavo pareiš
kiamos visuomenės vardu, tarsi toks 
asmuo turėtų visuomenės įgaliojimus 
arba tik jam vienam būtų leidžiamas 
laikraštis;

VIKTORĄ DAUGVILĄ, 
jo mylimai motinai mirus, giliai užjaučiame.

Melbourne pašto lietuviai bendradarbiai

PADĖKA
. f

Nuoširdžiai dėkojame visiems VI. D a i 1 y d ę lankiusiems ligoninėje. ■■ 
Ypatinga padėka J. Babarskui, už velionio lankymą ir tarpininkavimą jo dar- , 
bovietėje; ačiū p. P.Žuliui ir J.Sakalauskui aplankiusiems- kaip karį 
kariuomenės šventės proga, kun,;L.Kemešiui už laidotuvių apeigas, A.K1L v 
maičiui už nuoširdų: atsisveikinimą. Dėkojame visiems už gėles, už gausų S 
palydėjimą į amžino poilsio vietą. Visiems už vienokią ar kitokią paslaugą tį® 
ir parodytą, nuoširdumą tariame lietuvišką ačiū.

Velionio Vlado valios vykdytojai J. jr. O. .Liutikai

organizacijos puoselėtojas. Kovojo 
prieš komunizmą ir komunistų bei na
cių okupacijas. Dėl to buvo persekio
jamas. Velionis buvo ir giliu socialogu 
bei plačių pažiūrų politiku.

Vliko pirmininku M.Krupavičius ; 
buvo Vokietijoje 1945-1955 metais. 
Lietuvos laisvinimo reikalais jis lankė
si D.Britanijoje, Prancūzijoje, Italijo
je, Vatikane, Šveicarijoje, JAV-se ir ' 
Kanadoje. Nuo 1957 m. balandžio mėn. j 
apsigyveno JAV-se ir beveik visą laiką i 
gyveno Cicero, UI.. Čikagos pašonėje. 1

Jam mirus Vliko seimo išvakarė- ? 
se, seimą atidarant buvo perskaitytas j 
velionies testamentas. Jo ištraukos, : 
liudijančios apie velionies asmenį: ■ 
"Laidotuvės turi būti kuklios... Nei, J 
pamoksle, nei kalbose mano asmens ne- ] 
liesti. Kalbėtojai teprimena lietu- i 
viskai išeivijai tuos idealus, kuriems ' 
aš visą gyvenimą tarnavau ir skelbiau 
kiekviena proga: Laisva, Nepriklausomi 
Lietuva, nenuilstama ir nenutraukiama 
kova dėl jos išlaisvinimo, rėmimas 
darbu ir finansinis tų institucijų, ku
rios vadovauja tam išlaisvinimui -Vliką , 
ir Altą, išlaikyti išeivijoje lietuvių 
kultūrą ir lietuvių kalbos meilę jšaukle 

. ti lietuvių jaunimą taip, kad sugebėtų 
ir norėtu tęsti kovą dėl Lietuvos lais
vės ir lietuvybės išlaikymo lietuviško
je išeivijoje. To nori ir reikalauja ne 
tik Tėvynė, bet ir Dievas... Mano akis 
ir krūtinę užpilti Lietuvos žemele... 
Jei kas mano laidotuvių proga skirtų 
kokią auką, prašau skirti LietuviiįFon- , 
dui ar LB Kultūros Fondui".

M.Krupavičius palaidotas gruo- ; 
džio 9 d. Išvakarėse su velioniu atsi- ; 
sveikino Čikagos lietuviai. ELTA 

Visi darome klaidų, lygiai jų 
neišvengia ir joks redaktorius. Ir aš; 
redaguodamas Mūsų Pastogę, su dėklu- i 

ilgumu priėmiau visokias pastabas tai 
laikydamas geju'ženklu,~kad laikraštis, f 
rūpestingai skaitomas ir kad skaityto- , 
jai nėra apsnūdę,bet jautrūs kiekvienam j.
klausimui. Tiesa, galima primesti, 
kad laikrašty stokojo persaldinimų, ku
rie paglostytą mūsų savimeilę ir sal
džiai liūliuotų, nevengta taip pat- ir 
briaunų, kurios neleido snūduriuoti, 
tačiau apkaltinti prokomunistine propa
ganda ir antitautine vedamaja linija yra 
kraštutinė nesąmonė. Dėl to su niekuo 
neketinu leistis į polemikas. į tai mano 
vienintelis atsakymas - tų devynerių 
darbo metų devyni didžiuliai Mūsų 
Pastogės tomai, kur išsakyta mano pa
stangos, aspiracijos ir rūpesčiai tau
tos, tėvynės ir bendruomenės reikalais. 
Ir iš čia nieko neatšaukiu it nieko nesi
gėdim!.

Pasitraukdamas aš noriu ta proga 
išreikšti gilia ir nuoširdžią padėką vi
siems gyviesiems ir jau įnirusiems ben
dradarbiams, kurie ištikimai rėmė Mūsų 
Pastogę tuo atiduodami savo neįkainuo
jamą duoklę bendruomenei./

Drauge linkiu būsimiems > 
redaktoriams sėkmės ir iš
tvermės, o Mūsų Pastogei 
augti ir tobulėti.

Visiems giedrių ir laimingų Kalė
dų ir Naujųjų Metų,

Jūsų
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Laukiam Dovanų
Brangūs tautiečiai, <> .

- " Jr .vėl šv, Kalėdos, ta meilės, 
taikos ir ramytiėš šventė. Mažas Kūdi
kėlis, kurio gimine dieną ruošiamės 
Švęsti, užaugęs mokino žmonių giminę, 
kaip taikiai sugyventi, vienas kitam 
pagelbėti, padėti. Vienu žodžiu, kaip 
padaryti šį trumpą gyvenimą žemėje 
vertingesnių, turtingesnių, prasminges
nių. Kaip panaudoti ir išnaudoti tą 
instinką, meile vadinamu, kuriuo mes 
esame apdovanoti dar lopšyje.

Vaikai visame civilizuotame pa
saulyje prašo dovanų iš Kalėdų sene
lio, sukeldami gal nemaža rūpesčių dėl 
ekonominių sunkumų, kuriuose kaikurie 
"seneliai” įklimpę, bet visi jie (sene
liai) stengiasi tuos prašymus patenkin
tu Suaugę tikisi dovanų iš giminių ir 

draugų; meilės dovanų.
Ta pačia proga nutariau ir aš 

prašyti, kada visi prašo ir visi tikisi, 
nors mano prašymas atrodo didelis ir 
gal aš perdaug noriu. Bet, ar nebūtų 
netik man, bet ir visiems geros valios 
lietuviams išeiviams, pasklidusioms po 
visą platųjį pasaulį,malonu išgirsti,kad 
Australijos Lietuvių Bnedruomenė, 
Kalėdų proga ištiesė vieni kitiems 
brolišką taikos ranką. Kad ji vėl vie
ninga ir dirba ranka rankon lietuvybės 
išlaikymui netik senųjų išeivių, bet ir 
jų vaikų tarpe. Aš neturiu statistinių 
davinių ir nežinau,koks nuošimtis tau
tiečių priklauso kuriai grupei, bet gar
sas ir triukšmas buvo didelis ir toli 
pasklido, kai mūsų Bendruomenė su
skilo. Ar nebūtų malonu, kad tautie
čiai > sugūžėję įLietuvių Dienas Melbour
ne jaustųsi visi vienos tautos vaikai, 
suvažiavę tam pačiam tikslui, pasiilgę 
vienas kito; be jokių įtarinėjimų, 
šnairavimų, nepasitikėjimo vieni ki
tiems. AŠ skaičiau "Mūsų Pastogėj’ 
kad buvo dėtos pastangos taikai ir 
vienybei atsiekti, bet užsispyrimas tų, 
kurie save laiko geresniais, patrijotiš- 
kesniais patrijotais, švaresniais, įman
tresniais lietuviais,nesutinka bendrauti 
su mumis, nors visi esame tų pačių ar
tojų dukros ir sūnūs. Daugelyje tautų 
randasi ta skirtinga grupė nacionalistų, 
kurie save laiko pranašesniais, aukš

MOTERIMS
Redakcijos adresas: 3 Rialton Avė., 
Blackburn, Vic. 3130, tel. 8782565

VIEŠNIA IŠ AMERIKOS
Šio mėnesio pradžioje, rašytoja 

Regina Raslavičiene-Songinaitė, skris
dama aplink pasaulį, neaplenkė ir Aust
ralijos. Buvo sustojusi Adelaidėje, 
Sydnejuje, Melbourne ir Canberroje. 
Melbourne ji paviešėjo kelias dienas 
pas savo gimines ponus Baltrukonius. 
Ji dirba “Draugo” redakcijoje Čikagoje 
ir rašo Renės Rasos slapyvarde. 
Viešėdama Melbourne, ji aplankė "Tė
viškės Aidų” redakciją, kurią kun. 
Vaseris jai maloniai aprodė.

Australijos didmiesčiai jos ne
domino, nes pasirodo kas Jungt. Am. 
Valstybėse yra, ir Australija turi. Bet 
Australijos gamta ir gyvūnija ją labai 
sužavėjo. Su giminaičiais ji nuvažiavo 
į Phillip Island ir aplankė ten lietuvių 
vasarvietės koloniją. Pingvinais ir 
koalomis ji negalėjo atsidžiaugti, o 
ruoniais iš tolo gėrėjosi. Ji galvoja, 
kad mes Australijoje laimingi tuom, 
kad turime tiek daug gražaus pajūrio.

A. Matukevicienė

tesniais, labiau tinkamais vadovauti, o 
progai pasitaikius įsakinėti ir valdyti. 
Mano supratimu,mes turime pakankamai 
australiškų politinių partijų, kurių na
riais ar rėmėjais mes galime pasidaryti 
kiekvieną dieną. Mums išeivijoje gy
venantiems lietuviams, norintiems mirti 
lietuviais, politinės partijos nereika
lingos. Mes turime sukaupti visas jėgas 
ir dėti visas pastangas kad mirdami ne
būtume paskutinieji lietuviai. Nenoriu 
būti piktu pranašu, bet skaudančia 
širdimi žinau, kad 50% iš mūsų, kurie 
mirsime išeivijoje, būsim paskutinieji 
“Mohikanai”. Tai kodėl mes turim ės
tis tarp savęs, kiek Čia mums beliko gy
venti? Daugelis iš mūsų jau esame 
nuėję pusę kelio, kiti dar arčiau karsto 
priėję: nueini į Lietuviškas pamaldas, 
tai tik ir matai pražilusias, apšarmo
jusias ir praplikusias galvas. Bet at
rodo, kad daugeli iš mūsų .tik grabas.

teištieėys; užsispyrimas ir savimyla 
nustelbia visus geresnius ir kilnesnius 
jausmus. Kęstučio ir Vytauto, Basa
navičiaus ir Kudirkos ainiai, ar negalė
tumėm susitaikyti dėl savo vaikų labo? 
Parodyti jiems gerą pavyzdį? Visos 
tos kalbos apie jaunimo išlaikymą lie
tuviais, auginimą lietuviškoj dvasioj 
yra tik pasityčiojimas, kartus ir žiauris, 
jeigu jie mato, girdi ir persiima pešty
nėmis, drabstymais vieni kitų morali
niais purvais, rietenomis, įtarinėjimais 
nepasitikėjimu. Kaip mūsų vaikai gali 
norėti būti lietuviais? AŠ pati noriu 
užmerkti akis, užsikimšti ausis ir su
siėmus galvą, bėgti kuo toliau kiek ko
jos neša. Visų mūsų gyvenimas, pra
dedant nuo 1939 metų pabaigos yra

nenorėdamas drumsti bendros nuotaikos 
tyli. Tylime ir mes arba stengiamės nu
kreipti kalbą kita linkme. Tašiau apie 
ką bekalbėtume, kaimynė, net pati ne
pastebėdama, vis įgelia vyrui, pabrėžia, 
kad jis nieko nemokąs, kad jeigu ne ji, 
tai aplamai namuose jokios tvarkos 
nebūtų.

Vyrui nuolatinis ujimas įgriso, 
jis pradėjo gerti, pasidarė atšiaurus su 
Žmona, pradėjo nuo jos vis labiau 
tolti.

Teko man sutikti keletą,šeimų,kir 
žmona nuolat moko vyrą, nuolat jį, bara 
jam priekaištauja. Ką jis bedirbtų, ką 

bedarytų, jai vis negerai ir negerai.' 
l(Gal aš ne kartą pati taip dariau). 
Nežinau, gal but, čia priežastis yra ta, 
kad moteris aktyviau dalyvauja šeimos 
ūkiniame gyvenime, todėl jai ir atrodo, 
kad ji viena sugeba viską tikamai atlik
ti. Grįšiu prie kaimynų: Vyras nuolat 
matydamas nepatenkintą žmonos veidą, 
neteko bet kokio noro jai padėti ir pra
dėjo ieškoti paguodos kitur. Susirado

Daug kartų esu sakiusi žodžius, 
bet kai pakartotinai man juos teko gir- 

, dėti kaimynų-, šeimoje, ėmiau vengti jų. - 
kaip kokio maro.

Duktė man sako, kad netinka kal
bėti apie kaimynių blogus įpročius. Bet 
iš kur mes gautume tokių pamokomų 
pavyzdžių, jeigu ne jos. Savo klaidas, 
sakau, sunku pastebėti,bet pasižiūrėjus 
į kaimynes, galėjau daug ko išmokti. 
Garsus kalbėjimas, šaukimas gali būti 
lyg perspėjimas, kad savoje Šeimoje 
nebūtina reikšti garsiai jausmų, jeigu 
nenori, kad kaimynė "semtųsi patyri - 
mo iš tavo gyvenimo”.

Mūsų kaimynai labai malonūs žmo
nės. Ir susitikti su jais, ir šventes kar
tu praleisti ir į gamtą išvažiuoti - visur 
mes sutarėme. Tik vienas dalykas 
gadina nuotaiką - nuolatinis kaimynės 
pamokslavimas. Kur eis, ką nedarys, 
vis vyrui kliOva: "Kaip tu važiuoji?”, 
"Kaip tu čia sudėjai?”, "Na, kad tu 
nieko ir nesupranti”, "Kad tu nieko ne
moki” ir t.t. ir t.t. Vyras raukėsi, bet

PATARIMAI MOTERIMS
TINGĖJIMAS MOTERŲ NEGRAŽINA.

Tingėjimas moterų negrazina.

Vyras gali priprasti prie negražios mo
ters, bet prie apsileidusios - niekuo
met.

Nesvajoki! apie dideles, deginančias 
aistras. Jos neturi nieko bendro su 
meile.

Gražios moterys turėtų sudaužyti savo 
veidrodžius, kol ne pervėlu.

Stenkitės pabėgti nuo nuobodulio, nes 
jis labai storina.

Moterys turėtų mažiau išleisti (rūbams, 
bet daugiau elegancijai.

Luksusas nėra priešginybė varguį, o 
tik kasdieniškumui. ;

Coco Chanel

i!!

Šiti giesme buvo pirmą Kaną sugiedota. ; 
Kompozitorius giedojo bosu, o vlkaras-poetas tenoru, pritardamas | ' 
gitara, vėliau kiti muzikai ją stilizavo, pritaikS balsams. Greit gles- Į , 
m6 paplito vokiškai kalbančiuose kraštuose. Savo gražia melodija ir J , 
nuotaika JI patraukė kitų tautų dBmesj. Giesme iškeliavo | visą pa- I ' 
šaulį Ir suskambo visose bažnyčiose. Vokiečiai, pagerbdami kompozl- 1 > 
torių Franz Gruber, ant jo kapo pastate paminklą, kur) matome Siame . . 
paveikslėlyje. Kūčių vakare kaimo valkai susirenka su žvakutėmis I ! 
prie Jo kapo Ir gieda "Tyli naktis, Šventa naktis.’.’ > ...j!

“TYLI NAKTIS, ŠVENTA NAKTIS’
Tai buvo 1818 m. Kūčių 

vakaras. Arnsdorfo, mažo 
Austrijos kaimelio, mo
kykloj buvo susirinkęs bū
rys žmonių, tarp jų para
pijos vikaras Joseph Mohr 
ir jo draugas Franz Gru
ber, vargonininkas ir mo
kytojas. Vakaro metu 
karas pasitraukė iš kam
bario, ir kai vėliau grjžo, 
turSjo rankoj sulenktą 
popieriaus lapą, kurį jis 
jteikč kaip dovaną moky
tojui Gruber. Gruber at
skleidė ir paskaitė vikaro 
parašytą eilSraštj “Tyli 
naktis, šventa naktis”, 
(Stille Nacht, heilige 
Naoht). Jis buvo taip su
jaudintas, kad tuoj pat, 
įkvėpimo pagautas, para
še melodiją. Tą Kalėdų naktj

mė paplito vokltkai kalbančiuose kraštuose. Savo gražia melodija ir

pilnas baimės, vargo, nedateklių; ar dar 
per mažai mums’skausmų, nusivylimų ir 
nuovargio? Sunaudoklm likusius gy
venimo metus ir energiją- kilnesniems 
tikslams, Suartėkim, susitaikykim, 
susidraugaukim: kaip juosta apjuosti, 
kurioj tik vienas žodis tėra įaustas 
- lietuviai; viena maža, bet kilni, ne
daloma tauta.

L.B.

"taurelės draugų” ir - net moterį, ku
riai jis jautėsi reikalingas, pilnavertis, 
turi tikėjo juo, jo jėgomis. Žmona 
veltui kaltino "kitą, kad jį ’paviliojo’ 
jos vyrą,. Padėtis nepasikeitė.

Iš pavyzdžių mes visos galime 
pasimokyti. Čia aš jums noriu papa
sakoti kitą atsitikimą, kur nesutikimas 
šeimoje kilo dėl vaikų auklėjimo. Tė
vas liepė sūnui ką nors padaryti. 
Berniukas buvo 'pasiruošęs klausyti, 
bet įsikišo mama ir "gailėdama mažy
čio” ėmė barti vyrą: “Na, ko tau iš jo 
reikia? Negi tu nesupranti, kad jam 
sunku”. Ir "nuramino” vaiką: "Tu 
neklausyk,tėtė nieko nežino”. Tokie, 
ir panašūs pokalbiai kartojosi dažniau,. 
rezultatų ilgai laukti neteko. Vyras 
tylomis ėjo vis dažniau "skandinti 
sielvarto”, bet blogiausia, vaikas ne
gerbė tėvo, (tai be abejo buvo jam pa
čiam labai skaudu)nes "jis nieko neiš
mano", o vėliau negerbs ir motinos, 
nes matys, kad ji buvo neteisi.

Aš ilgai galvojau ir savęs klausiau, 
ar kartais ir aš neesu tas poeto žodžiais 
tariant, "nuolat plaunantis, nors švel
nutis piūklas”. Pradėjau kritiškai 
vertinti ne tik vyrą, bet ir save ir pama
čiau, kad daugelio nesusipratimų Seimo 
je galima išvengti, kad daug kas pri
klauso nuo mūsų pačių. Tik reikia iš
mokti gerbti vieni kitus.

Linkiu sėkmės!
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TAUTA ŠEŠĖLYJE
*. . .cigona|neturiant savęs pono, 
kur tik pažvelgi —’ žemė čigono."

Toks linksmas kaip toj mėgiamoj 
dainoj keliaujančios tautos likimas 
niekados nebuvo. Jų istorijoje būdingi 
persekiojimai, žudymas bei kitokios 
beširdės reakcijos kitaip galvojančios 
daugumos prieš mažumas. Ir dabar- 
t in i a is laikais Čigono gyvenimas nepa
sidarė linksmesnis. Bandymai išspręsti 
sunkokų sugyvenimo klausimą yra labai 
reti ir be atgarsio.

Kai 1422 m. pirmų kartą per Italiją 
keliavo didžiulės čigoną hordos, 
krcnininkas Jeronimas iŠ Forli rašė: 
“Aliqui dįcebant, quod erant de India”. 
Ką brolis Jeronimas suprato sakydamas 
“Aliqui” jis nepaaiškina. Kas jam sakė 
kad jie ateina iš Indijos? Kas tie 
“kai kas” — ar jo mokyti kolegos, ar 
patys Čigonai? Brolio Jeronimo pažiūra 
į čigonų kilmę per 350 metu buvo absur
diškiausiomis spekuliacijomis kaitalio
jama. Jų kilmės vieta dainai buvo vadi
nama ‘‘Mažuoju Egipu”, kokio visai ne
buvo. Kita teorija — čigonai susideda 
iš įvairiausių tautų nomadiŠkų polinkių 
įgenčių irgi neprigijo,. Rašęs apie 
čigonus bene pirmasis Europoje Baselioi 
kosmografas prof. Sebastian Muenster! 
parašė, jog nustatyta, kad čigonai ne
turi tėvynės. Jo “žinojimas” prilygo 
to laiko kitų nežinojimui ir spėliojimams; ,

Kalbų tyrinėtojas Jacob Rudiger 
1777 m. atrado, kad Čigonų kalba, va-1 
dinama “Romani” labai panaši \ indų/ 
kalbų. Bet ir čia džiaugsmas, jog tuo 
čigoną kilmė išspręsta, buvo labai 
trumpas. Kiekvienas bandymas kur nors 
Indijoje lokalizuoti Čigonų tėvynę ne
pavykdavo. Jų kalba buvo toks indų 
tarmių mišinys, kad turėjai sutikti, jog 
ir tie iš Indijos iškeliave nomadai jau 
tada turėjo būti Čigonai.

Daugęlis čigonų papročių atitinka 
Žemesniųjų indą kastų papročiams kar
tais net iki smulkmenų aprangoje ir 
įstatymuose. Indų kastomis pasiskirsty
mas aštriausių posūkį pergyveno apie 
vidurį antrojo tūkstančio metų pr. Kr. 
arijams atkeliavus į Indiją. Buvo su- H 
formuotas valdančios, kilmingosios kas
tos, “neliečiamųjų” kastu ir grupės 
įvairiausių žemesnių kastų. Kas pasiro
dė persilpni ar perprimityvfis pakilti 
iki kastos rango įstatymų, knygoj Manu 
Swajambhuva tapo pavadinti “Candala” 
ir taip aprašyti: “Jie turi gyventi už Į 
kaimo ribų, keliauti iŠ vietos į vietąj 
ir karaliaus nurodymu vykdyti nu- 
sikaltėliams\ mirties bausmę,kaip atly
ginimą uz tai atiduoti jiems nuteistojo 
rūbus”. Bandymas patekti į kastų buvo} 
baudžiamas mirtimi.

Jų iškeliavimo priežastys nežinomos, 
nors yra užsilikę lėgendarinių tvirtinimų 
kaip pvz., persų šachas Bahram G or 
430 m. rašė indų kunigaikščiui Sangul 
prašydamas dešimties tūkstančių 
vyrą ir moterų bei vaikų, mokančią groti 
kanklėmis. Jų tikslas buyo kultūrinis, 
nes Moghapati, naujai įsteigtosios 
Zarathustros religijos vyriausi magyrai, 
jį įtikino, kad puikiai gyvenančiai 
persą tautai trūksta muzikos. Luri 
gentis ( pagal kraštą Luristana ) 
atvyko į Persiją, ir šachas davė po 
asila, jautį ir maišą grūdų sėklai. 
Jie turėjo gyventi persų tarpe, dirbti 
žemę ir groti (žinoma, be jokio atlygini
mo). Po metų luri ateina vėl pas šachą 
ir prašo kitiems metams pašalpos' 
nes gautuosius jaučius ir grūdus suval
gę. Šachas supyko: Ką? A^ nesakiau 
jums arti, sėti ir pjauti? Dar turite 
asilus, tad neŠdįnkitės iš krašto, kur 
norite.

■Gal šitas Firduši pasakojimas ir 
tikras, nes arabų istorikas Hamza Ista- 

' fani rašo tą patį. Jeigu tikrai Bahram 
Gor pasikvietė muzikantus iš Indijos, 
tai turėjo būti Dom-kasta arba Domą.

Sanskrito žodis “dom” reiškia skam
besį. Pagal kastinį ar profesinį pasis
kirstymų Domai buvo skirta tik menka
vertė muzikantų profesija. Spėjama, 
kas iš žodžio “dom” virto “rom”, kuo 
čigonas save ir vadina; Romni — Čigonė 
ir Romani — kalba. t

Paskutiniai Čigonai Indiją paliko 
vienuoliktame šimtmetyje. Iš Romani 
kalbos turto matosi, kad jie gana ilgai 
laikėsi Persijoje.

13-me šimtmety mongolams siau
čiant Persijoj Čigonai vėl pajudėjo ir 
1402 m.šlubas raitelis Tarnerlanas juos 
užtinka Armėnijoj. Vienu metu jie bandė 
įsikurti Maž. Azijoj su bizantieįiais 
ir turkų giminėmis, bet kritus Konstan
tinopoliui ir patekus Art. Rytams Osma
nų galion čigonai vėl bėgo nuo nemyli
mos turkų valdžios į Palestiną. Su 
kryžiaus karais jie drįso pasiverzti į 
šiaurę.

Kadangi Čigonai, bekeliaudami iŠ 
vietos į vietą jokiame krašte negalėjo 
asimiliuotis, jie buvo laikomi žemos 
inteligencijos žmonėmis. Bet tas netie-

“Ir ji dalyvaus Lietuvių, Dienose” 
Rožytė Makarevičiūte atstovaus Albury 
Jaunimo Koncerte. Nors toli nuo Lie* 
tuvių” Savaitgalio mokyklų, ji kalba 
puikiai lietuviškai. L.D. metu ji dekla
muos eilėraštį.

są^ Tik tremtis privertė juos būti va
gimis, pirkliais ir apgavikais. Puišiai 
žinome, kokie gudrus yra Čigonai pirk
liai.

Nors nuo prof. Sebastian Muensterio 
laikų čigonai laikomi i pagonimis, iŠ tik
rųjų Pe dar Armėnijoje patapo krikš
čionimis ir yra giliai religingi. Aišku, 
jie Kristaus mokslo gerai nežino, nes 
prievarta (net grasinant mirties bausme) 
jie buvo varomi iŠ Bažnyčios. Kon- 
cilijaus nutarimu Čigonas ir šiandie 
negali būti kunigu. Kadangi dar iŠ namų 
jie priklausė monoteistiŠkam mokslui, 
tad jie nerado skirtumo ir kitose mono
teistinėse religijose, kaip kad žydų ar 
Islamu. Jie meldžiasi bažnyčioje, 
mečetėje ir sinagogoje ir Dievą vadina 
“geruoju Develiu”(sanskrito ‘Devąa’b 
kaip kad ir protėviai vadino.

Su turku armijomis prieš Kryžiaus 
karius jie pasiekė Europą, nois Balka
nuose dar 12 amžiuje užtinkami jų 
pirmtakai. Tuo laiku Čigoną buvo galima 
užmušti, kaip pono neturintį Šunį, bet 
neužilgo Pranciškus Asyžietis įsteigė 

pirmąjį elgetų ordiną, ir’vargšų šelpi
mas pasidarė Dievui patinkančiu aktu. 
Kadangi turtingi galėjo duoti daugiau 
išmaldos, todėl piligrimams ir Šv. Pran
ciškaus vienuoliams pašalpa buvo turto 
statuso simboliu. Čigonai tuojau išnau
dojo progą ir tapo labai pamaldžiais 
piligrimais net pagrįsdami legenda, jog 
čigonas nukalęs vinis, kuriomis buvęs 
prikaltas Išganytojas, ir todėl atgailai 
pasmerktas amžinai keliauti. Niekad 
anksčiau nei vėliau Čigonams nebuvo 
taip gera,kaip anais “piligrimų” laikais.

Šešiolikto amžiaus sąvartoje tie 
gerieji laikai staiga pasibaigia. Jeigu 
tris ar keturis kartus Čigonas pasirodė 
toj pačioj vietoj, tai net naiviausias 
kaimietis netikėjo “piligrimo” istorija. 
Prasidėjo čigonų persekiojimas visuose 
kraštuose, buvo išleidžiami vis aštres
ni ediktai prieš Čigonus. Jiems nieko 

nebeliko, kaip slėptis nuo žmonių, 
gyventi miškuose ir keliauti, keliauti... 
Karalienė Marija Teresija mėgino 
reformuoti Čigonų gyvenimą, bet perdaug 
jų neprievartavo. Jos sūnus Juozapasll 
statydamasis šviesiuoju monarchu, 
vertė tą reformą pravesti. Prancūzė 
liudininkė užrašiusi,kaip,seną melą; , 
jog čigonai vagią vaikus, buvo įrodytas 
priešingai: “kiekvienoj Vengrijos
vietovėj, kur bu^o užtinkami Čigonai, 
vaikai buvo atimami nuo motinų, taip pat 
jaunavedžiai buvo varomi į jiems skirt® 
vietoves, kad atpratinus juos nuo 
nomadinio gyvenimo. Gavosi gana kei
stų sceriU: žandarai vaikus surišę 
tempdavę į mokyklą; pamokų metu 
virvių neatfeisdavo, o mokykla buvo ap
statyta žandarais.”

Kas dar vėliau atsitiko Hitlerio kon
centracijos stovyklose, tiesiog neapra
šoma. Vien Ausschvvitz stovykloje per 
naktį buvo nužudyta 13.000 Čigonų. Kai 
kurių čigonų genčių; kaip Bosnijoj, po 
karo neliko nė pėdsako. Prieš pat karo 
pabaigą Čigonai susilaukė “malonės”, 
nes Hitlerio paladinai atradojog Čigonai
priklausą indo-ariškai grupei. Toks na
cinis “mojkslininkąs” Dr. R. Ritter taip 
teigia: “Žinoma, J^ad arijai Čigonai yra 
rasiŠkai vertingi Žmones, kaip ir vokie
čiai, bet jeigu vokietis susijungs su 
čigonu, tuomet gausis maišyta menaver- 
tė rasė”. Pats Ritter prileido, kad či
gonų “aukštos” rases Europoje tesą 
vos apie pora Šimtų/ tad jiems ir buvo 
numatyta rezervacija’ apgyvendinimui, 
panašiai kaip zoologijos sodas.

Čigonų įstatymai griežti: neištiki
mas vyras nužudomas/) neištikimai žmo
nai supiaustomas veidas. Žudymai iš 
keršto ar apiplėšimai Čigonų tarpe reteny
bė. Dėl pinigų Čigonas meluoja, 
apgaudinėja, apvagia, bet niekad-'žrfliT 
gaus nemuša.

Gana daug papročių Čigonai prisi
rinko iš kitų tautų bekeliaudami. 
Čigonų ir vengrų muzika neatsitiktinai 

ipanaŠi. Vengrų, kaip ir Čigonų melodijos 
tebesilaiko tolimųjų Rytų tonų. Muzikoj 
čigonas išreiškia savo charakterį, 
ypatingai prietaringuiųą. Čigonu orkest-

Ar jis jums brolis?;
O. AreimaiteW’

i.u.,5
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nuoširdžiai linki visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems iš artink 
ir toli. i

I Vanda Narušienė??
---- -------------- ----- ----- ------------------------------------------- --- jg

i Mūsų nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai
šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems. "s|
K. Butkus, N.Žygienė ir O.Gilandienė

Šv. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
švenčių, proga sveikiname visus mūsų mielus 
bičiulius ir pažįstamus linkėdami geriausios 
nuotaikos ir sėkmės.

S.B. ir R. Baltramijūnąi

Nuoširdžiai sveikinu visus tautiečius
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

I ’ •
linkėdamas visiems geriausios šventines nuotaikos ir geroves.

Latrobe Valley Seniūnas S

Regina VaiČaitienė (Plokštyje). Jau keli-i 
metai kaip sėkmingai veda baleto 
kyklą, laikas nuo laiko duodama viešus^ 
koncertus. Paskutiinis daug publikos 
sutraukęs, įvyko 11 Lapkričio Moottee^ 
Ponds Town Hall. Regina mielai prisi-^ 
deda ir prie lietuviško darbo šiuo metusi 
padėdamia Melbourne grupei pasiruoši1^ 
Jaunimo Koncertui.

ras visuomet yra styginis,kartais prijunk i 
giamas bubnas ar akordeonas. ČigonasBh 
negroja pučiamaisiais instrumentais/® 
nes nemėgsta vėjo. Gal dėl to, kad am-ų 
žių«ai gyvenus po mėlynu dangum ITT 
atviram ore pučiamasis instrumentą^}^ 
Čigonui meilės nesuŽadina. “Vėjas -c* 
velnio Čiaudėjimas”, sako čigonų p atari
Čigono muzika, kaip ir jo dalia-liūdną/į 
nostalgiška, prietaringai romantiška. ’ 

šiandien kovojama del įyąįriį*' 
maŽumų civilinės teisės, bet čigonų 
asimiliacijos ateitis gana tamsi. Jiė1}}’, 
patys siekia asimiliacijos, stengiasi?- 
savo gyvenvietėse steigti mokyklas;" ' 
kuriose Romani kalba nebūtinai turi būįię 
dėstoma, bet kelias ų modernią civilį^ 
zaciją Čigonui dar labai sunkus. Lenki- ; 
jos čigonų šeima Kwiek (davusi ne 
vieną Čigonų karalių) gana rimtdi^ 
stengėsi išgauti čigonams pripą- 
žinomą,bet iki šiol dar nieko nelaimėtą.

Čigono ateitis liūdna, kaip ir jo.? 
dainos: verk,čigone, grok, čigone, sty^O 
negailėk! Mielas ir sunkus, bet jau ? 
toks jo klajoklio gyvenimas.

Čigonų tauta — pavyzdingai vieningą..> 
tauta. Čigonu kalba Sanskrito kilmėj?
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Atminkime ir šitai
Užmaršties dulkių sluogsnis už

klojo siaubingų, mums dar gerai at
mintinų istorijos laikotarpį, Hitlerio 
nacių okupaciją mūsų tėvynėje. 25 
metai praėjo nuo paskutinio pasaulinia
me kare nuaidėjusio šūvio. Mūs tėvy
nę trempė 2 karo slibinai; abu vienodai 
žiaurūs, vienodai alkani mūsų žemės ir 
kraujo; abu “vadavo” mus nuo mūsų 
pačių.- Stalinas ir Hitleris. Vienas ėjo 
pasipuošęs penkiakampe žvaigžde, 
antras “hakenkreucu”. Šiandien mes 
kalbame ir dirbame prieš "žvaigždėtą
jį”, o tas antrasis tapo jau lyg už
mirštas, arba yra stengiamasi, kad mes 
apie jį negalvotume ir neprisimintume. 
Jį noriu Šiandien prisiminti ir tą lygiai 
žiaurų nacių valdymo laikotarpį ir tas 
pačias išdavikiškas rankas,padėjusias 
jiems smaugti mūsų-tėvyng.

Prieš 25 metus užgęso kacetų 
gazo krosnys ;Stutthiof Bergen-Belsen, 
Dachau, Auschwitz'as tapo turistinė
mis atrakcijomis. Kun.St.Ylos "Žmo
nės ir žvėrys” perskaitėme su ašaro
mis ir giliai atsidusę padėjome į kny
gų lentyną; -Juk mes nekalti? Dieve, 
juk mes nebuvome tais žvėrimis? Mes 
buvome tie Stutthiof. kacete deginami 
žmonės. Mes buvome “Dievų miško” 
(B.Sruoga) kankiniai. Mūsų vaikai ir 
broliai nesukruvino savo rankų nekaltu 
krauju, neapsunkino savo sąžinių: mes 
neįsteigėme SS-legionų. Mūsų tauta 
- tai verkianti Pirčiupio kaimo motina; 
nužudyta, sudeginta, nukankinta moti
na. -Kun St. Ylos knyga netapo sensa
cingu “Best-seller’iu” ir mes ją už
miršome mūsų knygų lentynose. Bet 
Stuttof’o kacete liko daugelio mūsų 
kovotojų pelenai. Kovotojų už LAISVĄ, 
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ. Nepri
klausoma nuo rusų, nepriklausoma nuo 
nacių, Ten liko jų pelenai ir šviesus, 
brangus atminimas. Ar galime juos 
užmiršti? Ar ir savo sąžinę padėjome 
į. knygų lentyną, kaip į muziejų, kuria
me savo likimą, vargą, skausmą ir gėdą 
sudėtume; tvarkingai neliečiamai, 
garbingai, po storu dulkių sluogsniu?

Mes nekalti!? Taip, mes nekalti 
už Stutthof’ą, mes nekalti už Dachau, 
už Bergen-Belsen, už Auschwitz’ą,mes 
nekalti už Pirčiupio kaimą, mes nekalti 
už milijonus Žydų, mes nekalti už jau
nos Anne Frank dienoraštį. Mes ne
kalti už tą baisiąją erą,ir Npernbergo 
teismas mūsų neteisė! Bet mes galė
jome būti kalti, jeigu ne ironiška liki- 
no ranka, jeigu ne Apvaizdos Malonė, 
jeigu ne beprotis nacių “dievas” Adol
fas Hitleris ir jo Gestapo paladinai.

Istorija žino apie mūsiškius jo 
pasekėjus. Istorijos lapuose užrašy
tas 1941 metų liepos 23-4 d. “pučas”; 

į apie bandytą užgrobimą “į Laisvę” 
į laikraščio ir pastangas leisti savąjį 
: "Lietuvos Kelias” su milžinišku “die 
l'vo-fiurerio” atvaizdu ir aistringai 

. romantiška jo“nepalaužiamos”galybės 
, ir didvyriškumo ilga giesme. Bet čia 
• pats likimas žiauriai nusikvatojo iš 
f naujojo “dievo” kunigų, iš naujųjų
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Nuoširdžiai sveikiname visus mielus tautiečius - Tautos Fondo 

rėmėjus Šv. KALĖDŲ ir NAUJU METŲ proga linkėdami džiaugsmo, ištver
mės ir stiprybės ateinančiuose metuose.

Mes giliausiai įsitikinę, kad mūsų pastangos ir aukos atneš tėvynei 
Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje

Sveikiname visus mielus tautiečius ir visas Liet, organizacijas 
šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga linkėdami kuo geriausios kloties.
Geelongb Apylinkės Valdyba

“laisvės nešėjų”, nors savo išdavi
kiškomis rankomis jie gausiai jam aukų 
atnašavo. Naujieji valdovai nepasiti
kėjo savaisiais gerbėjais. Trumputis, 
net pasaulio nematęs buvo anos grupės 
“Lietuvos Kelias” trumpas anos lietu
vių nacionalistų partijos “valdymas” 
ir jų aukos rinkosi Stutthof'e, Belsene 
ir ghetto'se. “Į Laisvę" buvo ano me
to lietuvio šūkis, bet ir šis buvo ilgai- 

inlui nutildytas.

nacių atffromg.
G. Jokūbonio skulptūra

Nežinau, kaip jūs, bet aš tiesiog 
nežinau kaip elgtis,ką daryti su komp
limentais? Ar tikrai jaučiatės geriau 
isgirdusios: “tu šiandien gražiai atro
dai!” AŠ visuomet pagalvoju, kokia 
baidyklė aš esu kitomis dienomis? 
Arba: “tavo šita suknelė tau labai 
tinka?” Nejau v|sos kitos mano suk
nelės man labai netinka?

Laimingi vaikai; jie tikrai žino, 
ką su komplimentais daryti. Maži ber
niukai, jeigu pagiri juos esant gudriais, 
guviais ar dideliais; jie tuojau ima

■ Tai, kas atsitiko prieš 25-30 metų 
mūsų tėvynėje nėra istorija ar tik 
"hakenkreucais” suteptas kronikos la
pas. Tai yra vėl dabartis, Šiandien. 
Ar taps ateitimi - priklausys nuo mūsų 
Anojo “Lietuvos Kelio" laiko dvasia 
budėjo ir laukė. Su naujuoju nacių 
kultu ji vėl kaip slibinas tykoja' mūsų. 
Didingais šūkiais, naujais “Sieg Heil" 
reikalaudama naujų aukų ant savo “die
vo” altoriaus.

1970 pasaulis kitoks negu 1944! 
Ar kitoks? Kada teisingumas yra vien 
tik frazė, kerštas - parolė; dabar - 25 
metai po Stutthof’o? Abejingumas, už- 

,miršimas, neat jautimas, negalvojimas ir 
nesupratimas leido tada pasauliui 
tylint pasirašyti tūkstančiams mirties 
sprendimus. Leidžia ir šiandien ne
teisingiems būti teisėjais, leidžia ty
lėti prieš budelius. Ne vien Stutthof'e. 
nevien Vorkutoje buvo teisiami laisvės 
kovotojai; procesai tebesitęsia šian
dien ir mūsų tarpe. Vėl tempiame savo 
tautos vyrus į sunaikinimo lagerius, 
paženklindami mūsų tylėjimo žvaigžde, 
kuri vėl ir vėl tampa Dovydo žvaigžde, 
tatuiruotu kaceto numeriu ant rankos. 
Mes mielai darome teismą praeičiai, 
nusprendžiame kitų likimą, bet kas bus 
ateityje? Mes nusisukame, mes apeina
me, mes įssisukame, mes nutylime-o. 
rytoj? Rytoj mūsų vaikai sakys mums, 
mūsų vaikai klaus: “Kodėl leidote atsi
tikti tai, kas atsitiko prieš 25 metus?” 
- Ar begalėsime tada pasakyti vaikams : 

'"Mes nekalti?” - Ar to, naujojo teroro 
akivaizdoje, užteks atsakymui? Ar 
leisime mūsų vaikams teisti mus atei
ties Nuernberge ir pasmerkti? Atsaky
mą išsamiai davė kacetų gazo krosnys, 
nuodų dušai, masiniai sušaudymai. 
Mums šiandieną, Stutthof’o lietuvių pe
lenų paveldėtojams, atsakymas aiškus 

Visus mūsų brangius prietelius,pažįstamus,ir ne taip brangius neprietelius 
sveikiname su

šv. KALĖDOMIS ir 1971 METAIS
ir linkime, kad sekančiais metais visi neprieteliai pavirstų geriausiais 
prieteliais. ''

J.J. Ruzgiai. Brisbane

KALĖDŲ ŠVENČIU proga sveikiname mūsų mielą kun. Joną 
S i m b o r ą, jo šeimą ir visus Viktorijos lietuvius evangelikus. Taip pat 
sveikiname visus atvykusius į Melbourne Lietuvių Dienas ir linkime vi
siems Dievo palaimos 1971-se metuose.

Viktorijos Evangelikų Parapijos Taryba
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vartyti akis arba ausis pakrutina. Kar
tais labai įdomiai iškreipia veidą 
įvairiomis grimasomis tuo parodydami, 
ką dar daugiau jie moka ar gali. Mano 
jauniausias sūnus labai mėgsta 
“.Bubblegum” ir jeigu kokia gera teta 
pasidžiaugia, kad jis išaugo didelis; 
jis visuomet pasididžiuodamas išpučia 
gumos burbulą arba parodo gana įmant
rių pirštų kombinaciją.

Mažai mergaitei pasakius ją esant 
gražia ir kokia jos graži suknelė; ji' 
visuomet pakelia suknelę parodyti koks 
dar gražesnis apatinukas. Po apatinu
ku parodo dar dar gražesnes kelnaites.

Suaugusi moteris nei akių vartyti 
ar pirštų kombinacijų rodyti negali. 
Tuo labiau pakelti suknelę ir parodyti 
gražesnį apatinuką ar dar gražesnes' 
kelnaites.

Daug moterų sakosi labai apsi
džiaugiančios komplimentais. Pilka 
diena tampanti saulėta ir gyvenimas iš 
kašdienybės pereina į šventę.Dauguma 
moterų žurnalų patarinėja moterims 
vakare pasipuošti ir gražiai susišuka
vus laukti vyro iš darbo ir žinoma, jo 
komplimentų. Tikėkit mhnimjeigu taip 
išsipuošusią mane rastų vyras, tikrai 
paklaustų; kur rengiuosi eiti, ar buvo 
svečių, ar kas nors atsitiko? Pati 

Jausčiau sąžinės griauš imą, neą tikė

ir vienas: ateitis ne karcerių ir kacętų! 
Ateitis be “hakenkreucų”, lygia dalia 
ir be “žvaigždžių”! Ateitis be smurto! 
[Ateitis LAISVOS, NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS!

- Aš tikiu žmogaus gerumu! - Rašė 
Ąnne Frank savo dienraštyje. Mergai
tė, kuriai buvo pavogta vaikystė ir ne
įleista gyventi.

- Aš tikiu žmogaus teisingumu!
-Sakė prieš mirdamas lietuvisįStutthof'o
kalinys.

- Ar dar tikiu žmogumi! -Sakė nacių 
persekiojamas lietuvis tėvynėje. -

O mes? Laisvi, nepriklausomi, 
patenkinti?!... Ar mes nebetikime savo 
teisingumu? Jie turėjo viltį ten, kur jų 
laukė neteisinga neapykanta; jie turėjo 
meilę žmogui. Ar mes nebeturime 
teisingumo? Ar mūsų savimeilė nebe
mato meilės? Ar mums vistiek? Ar 
eisime smurto keliu? Ar mums nesvar
bu, kad yra, kaip inkvizicijos ragana, 
metamas ant laužo be kaltės žmogus ? 
Ar ir jūs, Didžiojo Mokytojaus mokslo 
skelbėjai ir daktarai, jau nebetikite Jo 
meile žmogui ir teisingumui, kad rėkau 
jate su pasamdyta į gauja? Ar jums ne
svarbu, ar ir jums vistiek? Ne, galbūt 
jums ne vistiek?! - Jūs galėjote nusi
plauti rankas ir atsisakyti nekaltą žmo
gų teisti; bet jūs, kaip ano meto romė
nai, skubate durti jo šoną ir laukiate 
dalintis rūbais. Jums ne vistiek!

Nacių kelias - ne Lietuvos kelias, 
todėl jie neturi teisės kalbėti Lietuvos 
vardu. Jų kelias, kaip anuo metu mė
ginta,gali vesti į kitą Stutthof’ą, įkitas 
gazo krosnis.

- Ramybė žemėje geros valios 
žmonėms! -Ar būsime verti išgirsti? 
Ar suprasime širdimi be klastos?

A. MatukeviČienė

čiau, kad jis mano, jog aš per dieną . 
nieko nedirbau, vien prieš veidrodį su
kau plaukus ar nagus manikiuravau. 
Komplimentų tikriausia negaučiau J

Žinoma, mamos ir žmonos ma
žiausiai komplimentų girdi. Didelė 
retenybė, jeigu pagiria pietus. Ir 
tada jaučiu sąžinės griausimą; - nejau 
aš savo šeimą taip blogai maitinu kas
dien? -

Mano rūpestis yra komplimentai 
iš Šalies, iŠ svetimų. Žinau, Žurnalai 
sako užtenka kukliai padėkoti, bet juk 
tuo nepasibaigia. Aš labai norėčiau 
tikėti, norėčiau to Šventiško jausmo ir 
turiu didelį patraukimą vartyti akis ar 
parodyti dar gudresnępirŠtųkombinaci- 
ją, bet . . . pasakau Žurnalų nurodytą 
kuklų “ačiū" ir nusimenu.

A.V.
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KAI EINAME SENYN . . .
. . . einame žemyn. Tai senas 

posakis, "Kas.man dar beliko?” klau
sia savęs ne Viena moteris tam tikro 
amžiaus sulaukusi, kai ji pastebi, kad 
jos grožis ir jaunystė nuo jos tolinasi. 
Nepaneigiamai kiekvienai moteriai 
ateina laikas, kada ant jos galima pa
stebėti metų naštą. Pavieniai\sidarbo 
siūlai plaukuose ypatingai stipriai 
atsižymi ir' šviečia tarp natūralios 
plaukų spalvos. Odos elastingumas 
susilpnėja, padaugėja raukšlių raukšle
lių, kurios pasidaro vis gilesnės ir 
panašios j sausos dirvos išarimus. 
Jei lipdama laiptais norėsi imti po du 
laiptelius iš karto, smarkiais dūžiais 
protestuos Širdis. Sąnariai, apie ku
riuos anksčiau- niekad nepagalvodavai, 
dabar, gal dėl stokos tepalo, pajunti jų 
egzistavimą. Pamažu jaugiamas ir at
minties susilpnėjimas ir jau be akinių 
negalima apsieiti. Trumpai sakant 
- senstame.

Mūsų bobutėms tai buvo natūralūs 
reiškiniys, bet mes prieš senėjimą mėgi
name kovoti visomis išgalėmis. Šian
dieną daugiau negu bet kada ‘jaunystė’ | 
triumfuoja. Mados daromos jaunoms, 
daugelis pasilinksminimų, teatrų ir 
kelionių rezervuota specialiai jauniems. 
Industrinis verbavimas pritaikintas jau
najai kartai. Visose srityse propaguo
jamas jaunimo kultas.

Todėl nenuostabu, kad tiek daug 
senesnių moterų, bent kokia kaina nori 
atjaunėti. Jos dažnai to siekia perdėtu 
būdu ir labai nevykusiai. Mes labai 
dažnai matome vyresnio amžiaus mote
ris, ypatingai vietines, kurią storai 
uždėtas raudonas lūpų paišelis, ne
gražiai išsilieja į raukšleles, kurias 
jos turi aplink lūpas. Arba sutinkame 
septyniasdešimties metų ir net vyres
nes moteris kurios visai nepastebi, kad 
jų geltonai dažyti ir neskoningai sudėti 
plaukai, jas padaro baidyklėmis. Nors 
ir storas pudros sluoksnis!, bet jis ne
pajėgia paslėpti suvytusios, suraukšlė
tos odos. Priešingai - iš veido pasi
daro maskė. Kas peržengęs pusamžį 
dar kaip * ' teenager” rengiasi ir pigiais 
papuošalais apsikarsto, geriausiu atve
ju, iš tikraijaunų gaus tik užuojautųs

Einame senyn
šypsnį.

Yra kita moterų grupe, kurios vos 
tik pirmiems senėjimo ženklams pasi
reiškus, tuojau kapituliuoja. Jos bai
mingai žiūri t artėjančią gyvenimo per
mainų (change of life), baimingai gaili
si savo prarasto patrauklumo, baimingai 
laukia! tuščios senatvės, kuri atrodo 
neišvengiama. Daugeliui moterų dar 
prisideda vaikų išėjimas iš namų ir 
tuom atsakomybės ir rūpesčių sumažė
jimas šeimoje, kas gali iššaukti ne
reikalingumo jausmą. Vedusios ar ne- 
vedusios - daugelis moterų, tam tikrame 
amžiuje, nesugebį daugiau gyvenimui 
įduoti prasmės. Jos visiškai pasi- 
leidžiaįnekreipia dėmesio i savo figūrą 
ir apleidžia savo išvaizdą. Jos ieško 
paguodos ir kompensacijos saldumynuo
se, kol jų kūno forma - tuomi jų gy-. 
venimo forma - visiškai susilieja ir 
tiktai karikatūristams dar lieka Įdomi.

Kiekvienas įžengimas į naują gy
venimo laikotarpį, surištas su sunku
mais. Pažiūrėkime išvaiką, kuris tik 
labai nenoriai skiriasi nuo savo žaidi
mo ir iliuzijų pasaulių, nors jis žino, 
kad to pasaulio praradimą kompensuoja 
- būti suaugusiu, būti ieškotoju, išradė
ju, tapti išlavintu kokioje specialybėje 
sukūrimas šeimos ir galimybė aukšto 
atsiekimo savo profesijoje. Bet kas 
gali išlyginti nenaudingumo jausmą, 
kuris skverbiasi į mūsų sąmone, kai 
peržiangiame į antrą gyvenimo pusę? 
Kas mums tada belieka? Daugiausia 
moterų tarp 40 ir 50 metų turi tą jausmą, 
ir jų noras atjaunėti arbaljų apsileidi
mas yra tiktai išorinis! ženklas sunkios 
vidujinės krizės.

Krizės yra tam. kad jas galėtume 
nugalėti. Kas su jomis kovoja,išeis iš 
tos kovos patyręs ir gudrus.

Senesnis žmogus, nežiūrint bendrų 
žinių, pasidaro turtingesnis gyvenimo 
patyrimu ir supratimu. Jis žiūri į viską 
daug objektyviau ir jis gali surasti nau
jų vertybių. Mes galime ir turime būti 
pavyzdžiu jaunimui, o tas tiktai galima, 
jeigu mes. patys tvirtai stovime ir savo 
lygsvarą surandame.

Žmogaus amžiaus vidurkis pailgėjo 
maždaug 20-čia metų, nuo to, koks jis 
buvo prieš šimtą metų, taigi niekad ne- 
pervėlu sau naujų kelių, naujų tikslų

ieškoti. Nors ir reikalinga sulėtinti 
gyvenimo tempą, kad ne priverstų mus 
liga tą padaryti, visdėlto ir ribotu grei
čiu galima dar daug planų įvykdyti. 
Kodėl vidurio amžiaus sulaukusi, mote
ris negali siekti aukštesnio išsilavini
mo? Gal ji jaunystėje neturėjo progos 
vienoje ar kitoje ją dominančioje srity
je pasigilinti. Mokslas atnaujina dva
sią ir sustiprina atmintį. .

Bet mokslas ne kiekvienos pagei
davimas. Ypatingai vedusios moterys 
pirmoje eilėje mėgsta darbuotis bendruo 
menės organizacijose. Vienos mėgsta 
socialinę, kitos kultūrinę sritį. Ir vie
noje ir kitoje srityje darbo yra apstu.

Dirbti ką nors mėgiamo, turėti 
“hobby” taip pat padeda. Dabar, kada 
audringų dienų,linksmų Šokių vakarėlių 
ir “rendezvous” laikas jau prabėgo, 
galima ramiai grįžti prie pamėgto dar
bo. Kuri moteris ne_rastų džiaugsmo 
prie rankdarbių, 1 kuriais ji galėtų 
pradžiuginti kitus. Visi Šie menki už
siėmimai palengvina perėjimą iš akty
vaus gyvenimo į pensiją.

■ ' ‘a’®

Lietuviai kuriasi tarp koalų, ir pingvinų ■
Pilypo saloje prie -Melbourne 
.....  ........j----

MOTORU IŠMINTIS.

Jei negali be ramsčio apsieiti, 
remkis savimi.

May Garden.

Kai žmonės sako "Ji turi viską" 
Aš atsakau-“Aš neturiu rytojaus”. 

Elizabeth Taylor.

Meilė nugali viską, išskyrus ne- 4 
t urtą ir dantą s kausmą. *

Mae West.
K

Nenorėk, kad triušis elgtųsi kaip « 
liūtas.

Edith Stein,
i

Kiekviena moteris turėtų ištekėti į 
du kartus. Pirmą kart dėl pinigų, antrą - 
dėl meilės.

Mrs. Oliver Belmont.

Teisybė kaip operacija - Skaudi, * 
bet pagydo.

Han Suyin. §

Pagyrimas reikalingas gyvenimui, ® 
lygiai kaip oras.

Genevieve Antoine Dariaux. 4
■ <■

As pajėgiu apsisaugoti nuo prie- | 
šų, bet, Dieve, apsaugok mane nuo .s 
draugių

Charlotte Bronte.

AŠ turėjau toki lengvą gyvenimą. 
Gyvenau kaip kunigaikštienė, tol,kol 
tapau kunigaikštiene. Dabar prieš akis 
darbas, darbas, darbas.

Duchess of Bedford.

Džiaugsmas lygiai kaip jaunystė ' 
ir sveikata neįvertinamas tol, kol jo ® 
netenkame. 

....
Nei) vienas taip žemai nekrenta, 

kaip tas,kuris nori iškilti.
Countess of Blessington '1789-1849).

Pakeitimas gyvenamos vietos, 
pirkimas naujų baldų, arba perstatlnė- 
jimas senų baldų, gali padaryti stebuk
lus. Gera yra taip pat atsipalaiduoti 
nuo neišsipildžiusių jaunatviškų svajo- t; 
nių ar nusivylimų, atsikratyti blogais 
Įpročiais, senas pažintis ir draugystės ' 
atnaujinti, kurias prabėgęs laikas tik ‘ 
gali praturtinti.

Šitie paskatinimai yra tik keli 
pavyzdžiai parodymui,kaip įvairiapusiš
kai ir "vėlybame rudenyje” įmanoma 
savo gyvenimą susikurti. Liūdėjimui ir ■ 
apgailestavimui neatsiektų troškimų 
neturėtume palikti vietos.

šiame amžiuje žmogui reikia 
ramybės ir susikaupimo, kad pats save . < 
geriau pažintų, kad galėtų iškelti iš i 
gilumos naujų dvasinių jėgų. Dvasines 
vertybes galime ir vėlai rudenį pasėti,,-1 
jos dar užaugs ir neš vaisių prieš už- 
einant žiemai. , , .4

A. Baltrukonienė
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Visus mielus lietuvių meno ir dainos bičiulius bei mūsų rėmėjus 
'nuoširdžiai sveikiname su

šv. KALĖDOMIS
ir linkime visiems geriausios nuotaikos, laimės ir džiugesio

NAUJUOSE 1971 METUOSE.
Syd. Liet. Meno Ansamblis ir dirigentė M. Umbražiūnienė

Sveikinu brolius savanorius, draugus bei pažįstamus su
šv. KALĖDOMIS ir linkiu laimės ir sveikatos

NAUJUOSE 1971-se METUOSE.
Ona Šalkauskienė

Sveikiname mielus mūsų bičiulius, artimuosius ir pažįstamus
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

linkėdami visiems džiaugsmo ir geriausios sėkmės.
St, ir E. Kolakauskai

: Nuotaikingu ir smagių
j šv. KALĖDŲ ir laimingiausių
Į’ NAUJŲJŲ METŲ
j linkime visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems.

T. ir V. Šimniškiai

. LIUDO BARKAUS SllkaktlS

*

Liudas Barkus

■;b
•irta’;

. ... ■■■ .. . į rjv
-dnitBiaicw; rJm .-fbi-xi o'rfsn sia-ita?.'*’ į

Saulėtą šeštadienio, popietę rinko- 
j mės į Liudo ir Janinos Barkų namus, 

pasveikinti Liudą 65-jo gimtadie
nio proga. Susirinkusiųjų vardu sukak- 

f tuvininką pasveikino p. A.Mikaila, 
iškeldamas jo darbus lietuvių bendruo
menei ir palinkėdamas Liudui ir 
Janinai šviesios ateities.

t Prie vaišių stalo ne tik sotintasi
bet ir smaguriauta, o Liudo patiektais 
skystimėliais plautos garso stygos 
greit derinosi dainai. Ir kur nesi
derins, nes joms vadovavo p. P.Morkūno 
malonus balsas.

Tačiau žvilkterėkim į Liudo 
nueitą kelią, kurį pradėjo 1905 m. 
gruodžio mėn. 6 d. Vyžių kaime, Tau
ragnų valsčiuje, Utenos apskr. Vaikys
tę praleido gražaus BaluoŠo ežero 
pakrantėse.

Liudukas pamėgsta knygą ir 
armoniką. Kiek jo armonika pravirkdė 
jaunamarčių, kiek jo armonika sujungė 
širdžių Šventvakariuose ir gegužinėse, 
Liudas nebesuskaičiuotų, bet gerai 
prisimena, kaip jis buvo ten visų, 
laukiamas.

Pasimokęs namuose 1922 m. 
atvyksta į Kauną ir tuojau pradeda 
duonpelnio gyvenimą, dirbdamas Gink
lų fabriko raštinėje. Tuo pačiu metu 
vakarais lanko Mokytojų Profesinės 
Sąjungos gimnaziją, kurią baigęs 1930 
m. gauna brandos atestatą.

1926 m. taip pat pradeda lankyti 
ir Pašto kursus, kuriuos baigęs ir pasi
lieka pašto tarnyboje eidamas įvairias 
pareigas. 1933 m. paskiriamas Rasei
nių Pašto viršininku. 1940 m. atgavus 
Vilnių, skiriamas Vilniaus Centrinio 
pašto viršininko padėjėju. Rusams 
okupavus Lietuvą, atleidžiamas iš 
pareigų, bet trūkstant prityrusių pašti
ninkų vėl iškviečiamas dirbti Vil
niaus srjties paštų kontrolėje, Paštų 
Eksplotacijos Inspektoriaus titulu. 
VokieČiamsužėmus Lietuvą, paskiria
mas Vilniaus Lietuvių Pašto skyriaus 
vedėju. Čia atlikdamas darbą įstoja į 
Vilniaus Universitetą Teisių fakulte- 
tan gilinti mokslo Žinių.

Vėl artėjant raudonajai bangai 
1944 m. pasitraukia į Vakarų Vokietijų, 
kur laikinai gyveno Tuebinegene, Ura
che, Ravensburge ir Reute.

1949 m. atvyksta į Australiją. 
Trumpų laikų gyveno ir dirbo Geelonge, 
o iš Čia persikėlė į Melbourną ir dir
bo automobilių fabrike, bet greit perėjo 
į paštų, kaip Mail officer, kur gruodžio 
4 d.,kaip sulaukęs šio gražaus amžiaus 
nori - nenori, jau privalėjo padėti 

'"darbo įrankius”.
Salia darbo duonai pelnyti ir 

šeimai išlaikyti, Liudas buvo aktyvus 
įvairių organizacijų narys:Šaulių S-gos 
choro, Tautininkų S-gos, Paštininkų 
Taupomosios - SkoįinamosiosJCasos ir 
kit.

Atvykęs į Australiją įsijungia į 
Australijos Lietuviu B-nės veiklų. Liu
dų matome Geelongo Apylinkės V-bos 
nariu, Melbourne Apylinkes V-bos nariu, 
Melbourne Lietuvių Klubo pirmininku, 
Lietuvių Kultūros Fondo V-bos nariu, 
Kooperatinės Kredito D-jos “Talka" 
steigėju ir pirmininku, dalyvavo Lie
tuvių Seime New Yorke. Be organiza-

Mazdaug vidury savo amžiaus 
žmogus pradeda daugiau galvoti apie 
save. Tikslai beveik visi atsiekti, 
pareigos atliktos, vaikai užauginti ir 
išmokyti, namuose visi galimi patogu
mai įtaisyti; padarėme viską, ką galė
jome, ką leido sąlygos. Atrodo, kad 
jau visko gana ir turėtume būti paten
kinti, bet dažnas iŠ mūsų nesame 
patenkinti ir klausiame savęs: "Ar 
tai jau ir viskas kų gyvenimas davė?”

Tada, kada mums atrodo, jog vi
si tikslai atsiekti .turime klausti sa- 
įvęs: “Ar tikrai Čia jau viskas?” - Sako 
psichologai. Kūrybinis nepasitenkini
mas,, kurs mus verčia ieškoti paslėptų 
idėjų, siekti naujų tikslų, kaip tik ir 
laiko mus ilgiau gyvais .Pasitenkinimas 
yra mirtinas. Mirimas gali prasidėti 
jau nuo 40 metų ir trisdešimt metų tęs
tis; nes kas neturi naujų interesų .lėtai 
pats prieš save miršta. Daugumas žmo
nių pasiekę tam tikrą amžių užsidaro 
savo kiaute ir nori turėti ramybę; bet 
tai ir yra klaidinga,. Sulaukus virš 40 
metų mums reikia ieškoti ko nors nau
jo- v

Viduramžis žmogus dažniausia 
bijo naujų pažinčių, naujų draugysčių. 
' Nauji draugai pareikalauja iš mūsų ir 
'naūjįf jausiu:' džiaugsmo, skŽĮišmo,' 
paguodos ir nusivylimo, net ir gėdos 
kartais. Senesnio amžiaus žmogaus 
jausmai daugiau įtempti ir tai galioja 
nevien blogybėms. Net ir vadinamų 
aukštųjų jausmų, kaip meilės, sene- 
Tsni.s žmogus bijo,nes bijo nusivylimo. 
Daugumas žmonių atsisako naujų pa
žinčių, bijodami dvasinių išlaidų. 
Bet kas atsisako žmonių, tas atsisako 
paties įdomiausio, ką mums gyvenimas 
gali pasiūlyti.

Gyvenimo kelyje išsiskiriame 
su artimais draugais, nes draugystės 
irgi atgyvena, miršta lygiai, kaip jaus
mai ir situacijos. Su tuo reikia sutikti 
if pakeisti naujais. Žinoma, naujos 
pažintys yra rizikinga; bet kas gyveni
me ne rizikinga? Kažkoks poetas yra 
pasakęs, jog gyvenimas yra gyvybei 
pavojingas. Norėčiau dar pridėti; jog 
nieko neveikti ir rezignuoti yra dar 
pavojingiau. •

Pavojingiausias amžius yra 65 
metai, kada esame atleisti nuo įprasto" 
profesinio darbo, išeiname į pensiją ir 
atrodo, kad' štai, jau viskas baigta! 
Nieko jau gyvenime nebeliko,kaip vien 
laukti mirties. Per seni ką nors naujo 
pradėti ar siekti; kogi ir begalėtume 
siekti? Pažįstu vieną mokytoją, kurs 
išėjęs į pensija stojo universitetan, 
gavo teisės diplomą, ir šiandien dar 
stiprus 80-metis rašo močiutėms testa- 

cinio darbo Liudui nesvetima lietu
viškoji spauda, kurioje randome bran
džių jo straipsnių.

Kad Liudą matome bedirbant; 
visuomeninį darbų, nemaža prisidėjo 
ir ponia Janina, kuri sekė ir rūpinosi 
lietuviško gyvenimo sėkme.

Nutilus dainai, nebeskambant 
stiklams, neišdilo to gražaus vakaro 
vaizdas. T>s nuotaikos pagautas no
riu palinkėti Liudui dar daugelį metų 
būti kūribingu lietuviu bendruomenei, o 
taip pat džiaugtis sveikata ir šeimos 
laime. 

Ignas Alekna

mentus, sutaiko pnemieąoio kaimyni
nius barnius ir gyvena pilną profesinį 
gyvenimą. Arba "Grandma” Moses, 
amerikone sekmadienio tapytoja,kurios 
paveikslai šiandien atneša geras pa
jamas, ir jos vardas yra žinomas visa
me pasaulyje.

Kaip galime žinoti; ar mes gali
me, ar pajėgūs ką nors atsiekti, jeigu 
nemėginame. Patys ieškokime savyje 
naujų talentų,naujų idėjų. Su kiekvie
na naujybe, ką žmogus daro, jis laimi 
ir naujų dimensijų. Kitokiame gyveni
me jis ir pats tampa kitoks. Gal tai ir: 
yra tų didžiųjų senių, kuriais mes daž
nai stebimės, paslaptis; nuo Goethe’s 
iki Rubinstein’o, Picasso iki Betrand 
Russell. Jie buvo seni, kaip Methu- 
zelos, bet jaunesni už nekurį 40-metį! 
Jie buvo dvasiniai budrūs ir viskam 
atviri. Žmogaus gimimo metrika gali 
rašyti vienokius metus, bet jo amžių 
nusprendžia jo dvasinė gyvybė.

Kiekvienas amžius turi savo 
groži ir vertę. Erotika yra didelė mūsų 
gyvenimo dalis; bet yra dar ir meilė, 
kuri nepriklauso nuo erotikos ar sex’o. 
Vertinu kiniečius, kaip labai aukštos 
kultūros žmones dėl jų pažiūros į 
gyvenimą. Jie sako,, senatvė esanti 
pats gražiausias ir vertingiausias .am
žiaus laikotarpis. Šitoji pažiūra ne
pasikeitė ir Raudonojoj Kinijoj; ir pas 
juos seneliai yra didelės šeimos cent
ru. Pas mus didelės šeimos baigia 
išnykti, kuriose seneliai užimtų aukš- 
:tą vietą; todėl mums patiems reikia 
siekti Picassinio gyvybingumo ir noro 
naujo gyvenimo sukūrimui.

IŠ nieko nieko! - sako sena 
patarlė. Jeigu sėdėsime rankas sudėję, 
jeigu patenkinti galvosime, kad su 
pensijos amžiumi viskas atsiekta; 
tuomet tai ir bus gyvenimo pabaiga. 
Nepasitenkinimas yra įta stumiamoji 
jėga į ką nors naujo, j tolimesnį, 
ilgesnį gyvenimą. Ar su 45,50 ar 65 
metais jau nebėra ko siekti? Mūsų 
amžiaus vidurys suteikia mums savos 
rūšies nepriklausomumą ir tai privalo - 
me išnaudoti grynai savo naudai, 
išorinės garbės ir naudos medžioklė 
nėra gyvenimo uždavinys, o materialus 
išlepimas, kurs veda įdvasinę rezig
naciją - yra pati didžioji žmogaus 
tragedija. Nepasitenkinimas savo gy
venimu yra naudingiau, nes tai ne tik 
netrukdo, bet leidžia pasidžiaugti,nors 
ir retkarčiais, naujais laimėjimais 
naujais kūriniais, naujomis amžiaus 
dimensijomis.

O. Galkytė
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RAŠO A. VINGIS

Sustok ir pagalvok
Kai kurių asmenų perdėtas susi

rūpinimas Australijos Lietuvių Ben
druomenės institucijom ir “Mūsų Pasto
ge" verčia atkreipti dėmesį į mūsų pa
triotines aspiracijas ir į tai, kokio 
laikraščio pageidautume.

Kiek tai liečia spaudų, tele 
viziją (mass media) ir kt,.panašias pro
blemas turi ir Australijos ABC, kurio
mis australų laikraščiuose yra buvę 
visa eilė pasisakymų ginant ir norint 
išlaikyti atviros kritikos spaudos ar 
žodžio laisvę. Keista, mūsuose prie
šingai - stengiamasi įrodyti cenzūros 
nepakankamumą ir teigiama, kad tau
tinei veiklai esąs tik vienas kelias, ii 
iškilus kiekvienai naujai minčiai, puo
lama i histeriją.

Visai natūralu, kad iškyla klausi 
mas, ar laikraštis rūpimus dalykus iš
kelia perdaug giliai ir tendencingai, ar 
objektyviai ir paviršutiniškai, nepa
rodydamas laukiamos akcijos ir pan.,
dėl ko dažniausiai ir iškyla nesusprati- 
mai ar nepasitenkinimai. Tačiau esmė
je šitie klausimai nėra lengvai spren
džiami.

Gyvename ne tik svetimoj aplin
koj, bet ir supami didelės tarptautinės 
politikos {tampos, kuri veikia ne tik į 
bendrus mūsų tautinius lūkesčius, bet 
savo ruožtu ir į kiekvieno mūsų kaip 
individo ideologinės pažiūras, ir kurių 
susidaro vienokios ar kitokios bendro 
tautinio darbo nuotaikos.

Bei' tų yra visa eilė mūsų asme
ninių, kasdieninių - profesinių, kūry
binių, asmeniškų skaudžių ar džiaugs
mo pasireiškimų ar momentų, kurie vei
kiai anksčiau minėtus jų galutiniam 
atbaigime.

Čia reikia pastebėti, kad be “Mū
sų Pastogės” bendruomenėje yra ir 
daugiau laikraščių, leidinių, organiza
cijų bei asmenų išskirtinėse pozicijo
se ar profesijose, kurie savo veikla ir 
pasireiškimu vienu ar kitu būdu veikia 
ar įtaigoja ne tik atskirus individus, 
jų pažiūras, bet ir bendroje bendruo
menės problemų apimtyje, jų sudaryme 
tiek ir jų sprendime. Dažnais atve 
jais nėra galimybės minėtų veiksnių 
įtaką ar pačias asmenybes nustatyti 
ar jas arčiau pažinti,kad būtu įmanoma 
jų pasireiškimą teisingai suprasti ar 
kritiškai priimti.

Turint galvoje dabartinę situaci
ją, bendruomenė turėtų atkreipti dides
nį) dėmesį į tuos jos tiesioginiai ne
kontroliuojamus {taigojimus, išaiškinti 
jų tendencijas ir sieki pirmiau, nei 
skubėti reikšti nepasitikėjimąinstituci- 
jomis ar laikraščiu, kurie veikia vie
šai ir atvirai bendruomenės daugumos 
pageidavimu ir jos galių ribose.

Bendruomenė savo paskirtyje turi 
ne tik teisę, bet ir pareigą žinoti, kas 
yra tie atskira iniciatyva velkantieji 
jos ribose: ar yra jie kiršintojai, ar tik 
naivūs suokalbininkai, bet kiekvienu 
atveju vertėtų jų asmenybes, tiek jų 
peršamas mintis ’Viešumoje) pasitikrinti 
Mes vis kaskart daugiau sugaištame 
apginti, kas bendruomenėje visų pa
stangomis yra padaryta, o ne tam, kas 
turėtų būti daroma. Tuo skaudžiau, 
kad reikia ir dirbti,ir gintis.

raĖS .....

Reikėtų laikyti visiems savaime 
suprantamu dalyku, kad taip musų 
institucijų, veikloj, taip ir laikraščio 
darbuotojams turi būti palikta visiška 
ir pilna kūrybinė laisvė. Iš anksto 
grasinanti perdėta kritika, įtarinėjimai 
bloga valia ir pan .gali ne tik užgniauž
ti kūrybinę iniciatyvą'bet kuriem pa
keitimam ar naujovėm, bet visai sunai
kinti mūsų visų norą ir drąsą progresui

Nedaug kas liks veikti giliau 
galvojančiam, jei iš anksto bus pasa
kyta, kad šitaip, o ne kitaip bendruo
menėje dalykai bus vykdomi:

“The most valuable asset a news
paper or a broadcasting station has is 
its creative staff, and it should be re
cognised that continual harassment 
will not contribute to ą raising of 
standards.” (The Age, 1970.8.22).

Laikrašty pasireiškia ne tik mū- 
sų tarpusavio bendravimas, noras pa- 

Paulius Augius Pasakos iliustracija

laikyti rys j, bet kartu yra būdas ar 
priemonė kelti klausimus ir rasti į juos 
atsakymus. Tačiau jei tų atsakymų ar 
sprendimų taip lengvai nerandame, tai 
tik dėl to, kad esame įpratę ne tik nesi
skaityti su kito nuomone, mintimi, bet 
dažniausiai skubame jas suniekinti.

. Taip yra atsitikę kalbant apie 
minėjimus, ir vien dėl to, kad iki šiol 
nesame' pastebėję, kad mūsų minėjimai 
yra tik minėjimaiį buvusių minėjimų ne
priklausomam gyvenime. Buvusios na
tūraliai išgyvenamos laisvo lietuvio 
džiaugsmo, pasididžiavimo ar poilsio 

. dienos - tremty jos virto dienom' mūsų 
reprezentavimosi lietuviais.

Tėviškės nostalgija ir noras at
gauti tą, kad prarasta, neleidžia kaupti 
minčių į tiesiogini, naują tautos laisr 
vės troskimą.naujoj laiko dvasioj, gal
būt naujoj formoj ir visai kitokiose są
lygose ar aplinkybėse, mūsų realiai 
jau nebesu vokiamose.

Asmeniškai išgyvenę paskutinį 
laisvės netekimą išleidžiame iš akių 
Lietuvos kaip valstybės istorinę kovą 
už savo egzistenciją, trunkančią nuo 
Mindaugo laiko iki mūsų dienų, iki tol, 
kol lietuvis jausis lietuviu. Arba iš 
kitos pusės - veikiami tos istorinės 
praeities didybės, nepajėgiame suprasti 
mūsų prievolės reikalavimo Į tatai įsi
jungti tomis paprastomis mums įmano
momis galiomis šiandien. Esame linkę 
tikėtis didesniu užduočių ar darbų, dau
giau imponuojančių.

Vietoj ėję su laiku, tarą ir jungusi 
į. pąųrastųą tik aąmęn^ų kūrjjtjjpgųmo

nuoš ir durno ir labai mažai mūsų pastan
gų reikalaujančius pasididžiavimo ver
tus lietuvių namus, patrauklesnes 
savaitgalio mokyklas, kooperatyvines 
draugijas ir kt. lietuvybės išlaikymą 
užtikrinančius darbus ar reikalus, ~ 
blaškomės tautinių ženklų simbolikose, 
vėliavų iškėlimuose, nuleidimuose, vis 
daugiau ir daugiau dėmesio skiriame 
paminklų statymui ar saujai tėvynės 
žemė s.Tuos dalykus pradedame nebe 
gerbti', o garbinti. Sentimantais imame 

I statyti laisvą Lietuvą, kaip statomės 
“weekend house” - visai tokią, kokią 
žinome, ir tokią, kokios norėtume.

Šiais metais bendruomenę, nu
tvieskusi patriotinių šūkavimų, laisvi
nimo priesaikų Šaradabuvo aktualesnė 
ir daugeliui svarbesnė, nei Melbourne 
Liet. Koop. Kredito D-jos šimto tūks
tančių dolerių peržengta apyvarta. Bus 
ne tik gaila,, bet ir gėda dėl kiekvieno

‘.dolerio,, kuris aplenkė naujos bendruo
menės spaustuvės įsigijimą ir nuėjo į 
tuščių ir nereikalingų žodžių spausdi
nimą. Natūralu, kad kiekvienas kitaip 
manome, bet darosi nenormalu ir tragiš
ka, kai patriotizmą pradedame kiek
vienas kitaip suprasti.

Panašiu nekantrumu ir žodžių 
lengvu formulavimu ėmėme apspręsti ir 
santykiavimą su tauta, kuo mažiausia 
stengdamiesi atspėti jos interesus. 
Mūsų vienerių metų eigoje išgyventas 
komunistinis teroras pasidarė jeį 
ne skaudesnis, tai dramatiškesnis, nei 
okupuotos tautos trisdešimties metų 
pastangos gyventi, išlikti! Prie kurių 
prisiderinti tariamės užteksią tik ben
drauti, kad savo tremties politika ne
pažeistume diplomatiniuose protokoluo
se pramatytų de facto ir kitų punktų.

Bendravimas gali kiekvienu 
momentu virsti nenorimu bendradarbia
vimu x>\ santūrūs ir apgalvotas bendra
darbiavimas gali pasitvirtinti kaip 
vienintelis likęs kelias tautos kultūri
nių apraiškų vystyme ar naujų kūrime 
tose sąlygose, kuriomis tenka bent 
šiuo momentu tenkintis.

Australas žurnalistas, neseniai 
lankęsis Čekoslovakijoj, rašo:

“This idling of brains can be 
more insidious than sending a man tc 
a physical Siberia. It fosters cynicism 
and then nihilism”.(Herald, 1970.10.19)

Tuo labiau, kad šiuo metu vakarų 
demokratinis pasaulis daro paktus, 
atsižada teritorijų ir visom įmanomom

čiau nesuprastina kaip rezignacija ar 
neapdairumas. Ne visos kovos laimimos 
ginklais, ne visi gaisrai gesinami van 
deniu.1

“The West’s most effective weapon 
in the historic contest with communism 
is not its costly and far-flung military 
establishment but its superior capacity 
for economic progress. In a figurative 
sense we oan only conquer the East 
with the tender sword of commercial 
and industrial cooperation and the hu
man freedoms that go with it. The con
quest will be even mote tender in that 
deeply within the psyche it is deeply 
desired by the victim".

- Time, 1970.11.16 ).
Kiek yra pramatymo šitame teigi

me parodys ateitis, tačiau viena turi 
būti aišku - mūsų tautos laisvė nėra 
vien mūsų, bet viso pasaulio problema, 
todėl tokioj plotmėj ir imtina. Jeišiio
momentu vakarų pastangos mums ne
tinkamos ar nepakeliui, reikia išdrįsti 
pasikliauti ir vien tik mūsų jėgom, 
daryti tai, kas vien tik mūsų rankom 
įmanoma. Tuo labiau, kad ir daugiau 
mums atsiranda sąjungininkų ir rusų 
tautoje, kurioje net vardai dar taip ne
seniai reiškė siaubą ar terorą, šiandien 
jau reiškiapriešingus dalykus.

Šiomis mintimis ne tiek noriu 
įtikinti, kiek atkreipti dėmesį, kad 
savo siekius apspręsti įprastume ne 
pagal tai, kas buvo ar esame pergy
venę, bet stengiantis kuo daugiau 
atspėti ateitį. Ne tiek rūpintis, kiek 
gera ar bloga kito nuomonė, bet steng 
tis atrasti savo, kad ir visai priešingą, 
kurias suderinus padarysime bendrą 
sprendimą ar rasime išeitį. Kartu ne
reikia užmiršti laiko, kuris daug ką 
keičia ir gal net greičiau, negu spėja
me apsispręsti ar priimti.,

Dėl tų priežasčių ir tariami ne
sutarimai bendruomenėje iš tikrųjų 
yra imtini ne kaip nelemtas pasireiški
mas tiesioginėje bendruomenės insti
tucijų veikloje ir dėl to svarstytinas, 
bet kaip tų atskiros iniciatyvos tautie
čių susidarusių už bendruomenes galių 
ribos nepakankamas savo minties ir 
idėjos įsijautimas ir noras ją primesti 
kitiems. Kas ir būtų tikslu išsiaiškin
ti, kaip esu minėjęs, jų autorius ir 
tikrąjį siekį pirmiau,nei reikšti pasi
tikėjimą mūsų bendrai veiklai.

Sydney lietuvių patriotų būrelio 
peršamas patriotiizmas yra daugiau 
artimas komendantūros režimui, o ne 
demokratiniais principais besitvarkan

čiai bendruomenei. Tuo tarpu jų pa
laikytojai - Australijos liet, katalikų 
akcijos ar Federacijos vadovai be 
ankstyvesnio aiškinimo, kad katalikas 
lietuvis negali kartu melstis su pro
testantais nors trumpoj maldelėj,yra ne 
tik savo statute išreiškę mint, reikalui 
esant tautinį darba dirbti atskirai, bet 
visą laiką yra reiškę nepasitenkinimo i 
tiek bendruomenės savaitgalio mokyk
lom, tiek Lietuvių Namais bei Krašto 
Valdyba ir “Mūsų Pastoge”, kas rodo 
jų tebepuoselėjamą antagonizmą kitų 
pažiūrų ar religijų tautiečiams nežiū
rint popiežiaus Pauliaus VI-jo vizito. 
Todėl beaiškinant blogio priežastis ir 
reikėtų pirmiausia į juos atsigręžti.

Kas dar labiau tų bendraminčių 
veiklos supratimą supainioja, yra tai, 
kad panašų į Mūsų Pastogės užėmimo 
pasikėsinimą-1941 m.liepos 23-24 nak
tį Kauno komendantūros užėmimą ir 
bandymą išleisti vietoj laikraščio 
“Į laisvę” laikraštį “Lietuvos Kelias” 
Lietuvių . Fronto Bičiuliai (katalikų 
akcijos žmonės) vadina smurto ranko
mis. Todėl čia yra daugiau Australijos 
lietuvių katalikų reikalas šiuos daly
kus išsiaiškinti, kodėl smurto rankos 
Šį kartą jos vadovų vadinamos gilaus 
patriotizmo rankomis.

Bendruomenei lieka tik priimti tai 
kaip įvykusius faktus, kad nėra namų
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1970.12.27 SEKMADIENIS.

12 vai.

Albert Park Stad1. Sporto rungtynės

Albert Park Stad.

Dallas Brooks Hall

Albert Park Stad.

Kew Town Hall

DIDIEJI SIU METU (VYKIAI

SYDNEJUJE.

Butautienė

(Rytų_ patarlė)
Į juostos rastą suaustu savo svajones ir jaunystę

(Molliere)

Perth Apylinkės Valdyba

i

5 vai. p.p.
6 vai. p.p-
8 vai. p.p.

9 vai.
10 vai.

8 vai. p.p.

9 vai.
10 vai.

8 vai. p.p.

9 vai.
10 vai.
8 vai. p.p.

Jeigu nori būti sveikas, 
pusryčius valgyk pats, pietus|dalinkis 
su draugu, o vakarienę (atiduok savo 
priešui.

9 vai.
10 vai .

3 vai. p.p.
8 vai. p,p.

išlyginti, tačiau barantis ir nirštant. 
Šiandien nespėjome, rytoj visi supulsi- 
ne ir pilni geros nuotaikos viską at
liksime. Švara ir tvarka - malonu,, 
svarbu, bet gera nuotaika Šeimoje -dar 
svarbiau.

Psichoanalitikas: - Ar jus apgaudinėj
at savo Žmoną?
Pacientas: - O ką aš daugiau galiu 
apgaudinėti?

Musų Pastogei priaugo ketvirtoji 
koja (dvidešimtį metu ji Šlubavo 
trimis kojomis - turėjo tris lapus, o 
dabar jau turi keturis!).

Bendruomenėj

11 vai.
1.30 vai.

4 vai.
6 vai,
8 vai.

Bendruomenėje pravesta 
kanalizacija-(išleistas naujas laik-

Albert Park Stad.
Liefuvių Namuose

3? Lietuvių Dienų uŽdarymaš>Albert Park Stad.
4. Naujų Metų sutikimo balius Camberwell,Civic Centre

Lietuviams katalikams iškilmingos pamaldos 
St. Patrick’s katedroje.

Liet, evangelikams iškilmingos pamaldos 
Liet. Namų koplyčioje,

Jaunimo pietūs Liet. Namuose, 
Liet. Dienų Atidarymas Albert Park Stad. 
Sporto rungtynės, Albert Park Stad. 
Literatūros Vakaras Lietuvių Namuose,

- Tu man labai žiaurus - sako 
verkdama žmona savo vyrui. -Jau virš 
metų, kai aš turiu eiti į žmones vis su 
ta pačia suknele.

Gydytojai jau seniai yra pastebė- 5 
ją, kad juoktis-sveika. Juokas prailgi- } 
na gyvenimų ir ramina nervus. O mes • 
šią, nesudėtingą priemonę taip mažai £ 
naudojame I £

Aplamai, labai svarbu patiems E 
.išsiugdyti jumoro supratimų ir įdiegti j 
jausmą vaikams; Net apie žmogaus" 
kultūringumą kai kas sprendžia iš to.įjį 
kaip jis supranta jumorą ir ar moka® 
švelniai, nieko neužgaudamas, pajuo-y 
kauti.

Tai nėra labai lengva, bet jmano- 
ma. Pirmiausia pakeiskime požiūrį j. 
daiktų ir reiškinių svarbą. Ar mėsa be 
daržovių tragedija, ar tik proga pajuo
kauti? Neįžiūrėkime baisių nelaimių 
ten, kur jų visai nėra, kur pasitaikiusį 
nesklandumą lengvai pataisyti. Aš 
įsitikinau, kad verčiau kokią dieną 
neiššluoti kambario ar blogiau išlaidyti 
skalbinius ir nekelti dėl to triukšmo, 
negu viską priekaištu išblizginti ir

Visiems Vakarų Australijos lietuviams nuotaikingų 
šv. KALĖDŲ ir 

sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ 
trokšta ir linki.

**♦
Mes ne vien už savo darbus at' 

sakingi; bet ir už tai, ko mes nepa
darome.

1970.12.31 KETVIRTADIENIS.
1. Sporto rungtynės
2. Skaidrių Valanda

Atidengtas tiesioginis mūsų 
tautos priešas (visi aktyvesni bcnį- 
raomenės veikėjai išaiškinti kaip 
Kvislingai ir tautos okupuoto sėbrai).

įrodyta, kad Sydnejuje yra daug
iau lietuvių, negu paliudija turėtos 
statistikos! (pirmasis “mirusių 
dusių” sąskrydis rugpiflcio 23 d. 
Dainavoje!).

įrodyta, kad lietuvių tauta raS- 
tinga (parašai ant skundų).

įrodyta,-kad ir beraščiai gali 
būti redaktoriais (naujausio laik
raščio redakcinė kolegija'

PAKARTOTINIAI SKELBIAME LIET. DIENU. MELBOURNE PARENGIMU 
. KALENDORIQ

žmona tuo metu laidė skalbinius. Buvo 
taip įsigilinusi į darbą, toks jis jai' 
atrodė svarbus ir neatidėliotinas, kad 
tik piktai burbtelėjo:

- Mažiukas atsirado! Eik į virtuvę 
ir valgyk. Gal dar čiulptuką reikės 
paduoti!

- Ar aš ką sakau, - suglumo vyras.
- Susirasiu.

Ir nuėjęs virtuvėn, ėmė šildyti 
mėsą, bulves.

- Gal kokių kopūstų ar agurkų yra?
- dar paklausė. - O gal krienų turime?

Žmona neteko pusiausvyros.
- Po sijonu pasikišusi nelaikau. 

Ką randi, tą ir valgyk. Kada pripirksiu 
tų kopūstų? Juk aš taip pat dirbu! 
Pats, jei doras būtum, stiklainį paėmęs 
nulėktum parduotuvėn.

- Palauk, užvalgysiu, tada ir nu
eisiu.

- Tiek ir težinai - prisiryti, paskui 
bimpsoti prie tušavo laikraščių.

- Mali, kaip užsukta. Ko tu vis 
ieškai priekabių?

- Ak, priekabių! Jau ir žodžio ne
galėsiu pasakyti! Norėtum užčiaupti 
man burną, kad būčiau kaip avelė ir 
tau tarnaučiau. Nepavyks!

- Dar garsiau paleisk kakarinę. Ne
girdėjau aš tavo žodelių. Va, trenksiu 
durimis ir išeisiu.

- Tik nebaugink, kažin ar toli nu
eisi? O gal jau turi apsižiūrėjęs,kur 
lėkti, a?

Nežinau, kiek dar tęsėsi tas iš 
nieko prasidėjęs svaidymasis žodžiais
- be galo negražus, nekultūringas, o 
svarbiausia - kilęs visai be reikalo .vien 
dėl moters irzlumo bei visiško nesi
valdymo.

Gal ji tiesiog norėjo išsirėkti? 
Bet kuo tada čia dėtas vyras? Kodėl jis 
turi, nelyginant kempinė, sugerti į save 
jos blogą nuotaiką! Gal jos toks kai- ' 
bėjimo būdas - šiurkštus, irzlus? Jeigu 
taip nuolatos, tai ir geriausias vyras 
išbėgs iš namų.

Kodėl šeimoje prasideda barniai? 
Dažniausiai dėl smulkmenų. Jis pasakė 
ji atš ovė, išvadino kvailiu,šis vėl atsi
kirto, bet jau pakeltu balsu. Susipyks
ta, nebesikalba. Abudu jautrūs, įsi
žeidę.

Be abejonės, tokie žmonių santy
kiai yra labai primityvūs ir negirtini. 
Koks malonumas gyventi tvankioje 
atmosferoje, krimstis ir nuolatos grauž
ti kitą, be to jį pravardžiuoti, žeminti 
netgi vaikų akyse, rodyti savininkišką 
nesiskaitymą.

Iki tokio lygio nusileisti ne- > 
galima. Ir ne vien todėl, kad gėda ir 
nęgražu, bet kad tai - pavojingas kelias. 
Pradėjai juo riedėti, ir nepajusi , kai 
pasidarysi pikčiurna, bambeklė, amži
nai zirzianti ir kvaksimi, viskuo 
nepatenkinta, visuomet surūgusi.

O ar nuo to bambėjimo ir barnių 
geriau? Ar girdėjote, kad nuolatiniai 
vaidai arba dzyrinimas . mediniu 
pi ūkiu butų kiek nors padėję,pa vyzdžiui 
perauklėjo jūsų vyrą,padarę jį darbėles
nį, tvarkingesnj? Vargu. O pakenkia, 
atšaldo šeimos narių santykius labai 
dažnai. Čia papsakotas pavyzdys 
toks, kai žmona šūkauja be jokios 
priežasties, tiesiog todėl, kad jai reikia 
laidyti baltinius, kad ji negalėjo, 
neturėjo laiko pagaminti geresnių pietų, 
nupirkti daržovių. Rėkdama ant vyro 
ir kaltindama kitus, ji tarsi pereina į 
kontrataką, ginasi, o tuo pačiu ir kerši
ja už tai, kad grįžusi iš darbo, turėjo 
gaminti valgį ir pirkti produktus, o jis 
štai tenori iš karto rezultato: duok

1970.12.26 ŠEŠTADIENIS.

1. Meno Parodos atidarymas Lietuvių Namuose,
2. Teatro Spektaklis
3. Jaunimo Vakaras ...................

valgyti. 1
Gal moteris - jei ne tuo, tai1' 

daugeliu kitų atvejų - ir yra truputį' i 
teisi: ji gali norėti, kad vyras dalį na-' 
mų ruošos imtųsi ant savo pečių, tačiaui 
tiks jos metodas, kovos už pasidalini- fl 
mą pareigomis būdas labai blogas, fl 
Pirmiausia - nenaudingas jai pačiai. 3 

Šeimoje turėtų vyrauti giedra ir i 
linksma nuotaika. Tada namai bus tas i 
uostas, į kurį skubės visi pavargę šei-j 
mos nariai. Prisiminkime savo jauny s- • 
tę. Kažkada mokėdavome dažniau y 
šypsotis ir juokauti, o dabar visus £ 
atsiradusius sunkumus sprendžiame £ 
nervingai, vis nirŠtame. -fei ši mūsų £ 
“liga” progresuos, sunku net įsivaiz-3 
duoti, kokios nepatrauiklios pasidarysi-į 
me senatvėje. Todėl būtinai šią blogą I 
taktiką pakeiskime. |

Pravartu pasimokyti iš tų, kurie; y 
iki žilos senatvės nepraranda jumoro • 
jausmo. Norėčiau visoms moterims pa-* 
tarti į savo kasdieninius rūpesčius' -J 
žiūrėti su šypsenėle ir, bendraujant su £ 
žmonėmis, visuomet, jei tik leidžia f 
aplinkybės, laikytis linksmo žaismingo 11970.12.28 PIRMADIENIS, 
tono. Norint, kad vyras daugiau padėtų / 
namie, niekados nereikia ant jo rėkti, ‘4į 
užgriūti su priekaištais ir ne visai J 
gražiais žodžiais, nes tai sukelia tik « 
nepasitenkinimą, pyktį. Čia papasakotu A 
atveju žmona privalėjo turėti daugiau £1970.12.29 ANTRADIENIS, 
takto ir pirmiausia leisti vyrui pavalgy- J rungtynės
ti. Žinoma pasiimti ar pasišildyti gali ■; „ . . „ ™ir pats, tik tai jam reikia pasakyti ne ^a5t0 Tarybos suvažiavimas. Lietuvių Namuose
piktai, o juokaujančiu arba prašančiu į” aln^ v n 
tonu. Daržovių trūkumą taip pat galima |1970.12-30 TrEčIADIENIS. 
pateisinti juokaujant. J

1. Sporto rungtynės
-2. A.L.B-nės Krašto Tarybos suvažiavimas, Lietuvių Namuose 
3. Jaunimo Koncertas
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Rezistencija už ir prieš

Sveiklnu savo ir seimos vardu visus draugus ir pažįstamus su 
Šv. KALĖDOMIS ir linkiu

Laimingų 1971 NAUJŲJŲ METŲ.

(Pasikalbėjimas su žinomu kultūri
ninku ir ALĘ Krašto Tarybos nariu p. 
DR. A. Mauragiu)

Sveikinu visus savo pacientus ir visus bičiulius su 
Šv. KALĖDOMIS ir linkiu laimingų 

NAUJŲJŲ METŲ
Dr. V. Didžys ir šeima

Esant nepastoviam Sydnejaus orui 
kiek susvyravo ir Dr. AleksandroMau - 
ragio sveikata. Užsukęs aplankyti at
radau Daktarą visai geroj nuotaikoj ir 
nejučiomis išsikalbėjome apie aktua
liuosius mūsų bendruomenės reikalus. ■ 
Pirmiausia pasiįdomavau jo sveikata ir 
užklausiau, ar galėsiąs dalyvauti Lie
tuvių DienoseMelbourne ir Krašto Tary
bos suvažiavime.

-Buvau suabejojęs, ar iš viso galė
siu nuvykti, bet dabar jaučiuosiu žy
miai geriau ir tikiuosi dalyvauti, nors, 
teisybę sakant, didelio entuziazmo ir 
neturiu. Tautiečiai vyks dainų pasi
klausyti, mehu pasigėrėti, jaunimu ir 
sportu pasidžiaugti, o mums teks trims . < ,
dienoms užsidarus svarstyti.ne taip-jau F Aleksandras Maiiragis $ 
džiugius bendruomeninius reikalus. Ypač 
kai teks drauge seilėti prie vieno stalo 
su žmonėmis,kurie vadina tave komunis
tu, parsidavėliu ir kitokiais titulais. 
Žinoma, norint atsikirsti galėtume juos 
vadinti naciais, rudaisiais, kurie nie
kuo negeresni, kaipjįr raudonieji. Bet 
esu tikras, kad mūsų bendruomenėje 
nei vienų, nei kitų nėra. Jei kas imtų 
įrodinėti, kad mūsų bendruomenę užplū
do rudieji, aš pirma išeičiau jų ginti. 
Man juk rūpi bendruomenės garbė ir 
orumas.

-Kokie, jūsų nuomone, bendruo
menėje padariniai, sukelti iš vadinamų 
aktivistų, arba kaip pastaruoju metu 
kai kieno vadinamų rezistentų?

-Manau, kad žala padaryta labai di
delė, ir ypač mūsų jaunimui. Daugelis, 
kurie neturi vaikų, to nejaučia ir net 
neturi atsakomybės jausmo, Įsivaizduo
kite - tėvai tautą ir bendruomenę pri 
statė vaikams gražiausiomis spalvomis, 
o dabar staiga toji pati bendruomenė 
atskleidžiama kupina išdavikų, parsi
davėlių, suraudonėjusių. Šitoji žala 1 
sunkiai beatitaisoma jaunuolių dvasioje 
Jei nesulaikysime tos niekinimo kampa
nijos, tą žalą pajus visa bendruomenė. 
Tačiau, atrodo, kad įtampa atslūgsta.

, -Tiesa, įdėmiai seku Jūsų polemiką 
Tėviškės Aiduose su p. P.Pusdešriu. , 
Nežiūrint Jūsų taiklių ir aiškių pasi
sakymų tiek Mūsų Pastogėje, tiek Tė
viškės Aiduose, jis vis tebemato ben
druomenę pasimetusią ir net su komu
nistinėm tendencijom, dėl ko jis pa
teisina bendruomenėje rezistenciją. 
Kaip Jūs žiūrite i tai? *

-Tiesa, p.P. Pusdelšris tvirtai tebesi
laiko tezės,, kad mūsų bendruomenė 
esanti paraudonėjusi, ir jis pilnai pa
laiko taip vadinamus rezistentus. Aš 
jau kiek laiko su juo polemizuoju Tė
viškės Aiduose,bet mudu negalime susi
kalbėti ir vienas kito suprasti. Žodžiai 
tie patys, bet sąvokos ir taip pat reika
las, apie kurį kalbame, yra kitas. Jis, 
pavyzdžiui, ima Sov. Rusiją ir mūsų 
bendruomenę, kuri yra pilnai demokra-

tiška, ir daro palyginimus; žiūrėkite, 
Sov. Rusijos įstatymai yra geri - jie 
garantuoja žodžio ir religijos laisvę, o 
praktikoje viso to nėra. Girdi, taip esą 
ir su mūsų bendruomenės statutu, o 
praktika esanti visai kitokia, negu 
statutas nusako. Kas gali atsitikti 
diktatūriniuose režimuose, kur vyriau
sioji galia yra ne įstatymuose, o dikta
toriaus valioje, tas negali atsitikti 
demokratinėje santvarkoje, čia ir yra 
tų dviejų santvarkų esminis skirtumas. 
Kai mes tvirtiname, kad toks rezisten
cinis sąjūdis yra pateisinamas mūsų 
bendruomenėje, tai mes notoms neno- 
roms turime pripažinti, kad toji ben-

MOTERIS KLAJŪNE
Važiuojant iš New Yorko į, Lon

doną, skridau su pomių lėktuvu-ir, žino
te, buvo jau beveik striokas paėmęs. 
Kad pradėjo jie mane kratyti; iškraustė 
visas mano kišenes ir krepšį. Tokia 
labai graži mergičkėlė liepė atsisags- 
tyti plošČiu ir visą mane rankom api-' 
braukė. Net nagams karpyti žirkliukes 
ir tas tik su kitais pasitarus atgal ati
davė. Paklausiau, kodėl taip labai 
mane krato; tai ji man sako, kad ant 
mano pasporto "born in Lithuania” už
rašyta. Sako; su tokiais, kaip mes ne
gali žinoti; ba galiu nušvilpti jiem aro- 
planą ir gaudyk paskui kpkioj Abisini
joj. Na ja. . . įleido visdėlto į lėktuvą 
su visom žitkliukėm; matyti nutarė, 
kad mano amžius netoks jau pavo
jingas.

Londone turiu draugę, su kuria 
daug metu, Dunįope kartu dirbome. Jai 
Australija nepatiko ir grįžo namo. 
Visada kvietė atvažiuoti pas ją, kai 
būsiu Londone; tai ir paskambinau. 
Atsiliepė] jos mama. Sako:-Moiros nėra 
namie. Ji išvažiavus į šropširę, ba,

Dėl apkrauto darbo negalėdami asmeniškai parašyti šventinių 
sveikinimų, nuoširdžiai sveikiname visus artimuosius ir pažįstamus su

Šv. KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.
Augustė ir Antanas Ramanauskai, Preston, VIC.

M. Nakutis

druomenė jau yra tapusi tokia pat, kaip 
Sov. S-ga, kur įstatymai nebeturi reikš
mės. O tas yra netiesa. Tas veda prie 
absurdo ir prie susiskaldymo.

-Ko jūs tikitės iš ateinančio su
važiavimo?

-Į suvažiavimą dedu daug vilčių 
tikėdamas, kad čia kaip tik vieta reika
lus šaltai apsvarstyti ir ir šitą be
prasmišką kovą užbaigti. Nereikėtų su
važiavime leistis į asmeniškų sąskaitų 
suvedinėjimus ir priekaištus. Per 
spaudą esame plačiai išsikalbėję, išsi
aiškinę, ir to turėtų užtekti. Nuo su
važiavimo rimties ir darbštumo priklau
sys ir ateities veikla.

-Vyrauja nuomonė, kad ALB Krašto 
Valdybos būstinė reikėtų iŠ Sydney iš
kelti. Kokia Jūsų nuomonė tuo reikalu?

-Krašto Valdybą iškelti iš Sydne- 
jaus dėl dviejų motyvų: a) dėl bendro 
labo ir b) dėl formalinės pusės.

Dėl bendro labo: Sydnejus šiuo 
metu nėra palanki vieta Krašto Valdybos 
veiklai. Kokia ji tebūtu., ji susilauks 
didelių trukdymų, ir jos iniciatyva bei ■<’> < 
pastangos bus žlugdomos.

Dėl formalinės pusės:mūsų statu
tas numato Krašto Valdybos būstine 
Sydnejų, tai reiškia, kad Krašto Valdy
ba gali būti renkama tik iŠ Sydnejuje 
gyvenančių lietuvių. Tuo būdu Krašto 
Valdybos sudėtį apsprendžia vieta, o 
ne žmonių kokybė ar jų tinkamumas. 
Aiškiai pažeidžiamas demokratinis 
principas. Šioji klaida seniai buvo pa
stebėta ir kiekviename suvažiavime ji 
buvo keliama, bet trūkstant laiko ir 
nepakankamai įsigilinus tas reikalas 
nebuvo sutvarkytas.

Padėkojęs Dr. A.Mauragiui UŽ 
malonų pasikalbėjimą ir brandžius pasi
sakymus palinkėjau giedrių ir nuotai
kingų švenčių.

sako, ten mūsų gimtinės kapuose vam
pyras atsirado. Pirmas vampyras 
Anglijos per amžių amžius! -Kad džiau
giasi seniuke; iš balso atrodo, lyg jai 
kas pusę karalystės būtų dovanojęs. 
- Atvažiuok, - sako, -Dzidoriuke! Man 
Moira daug apie tave kalbėjo, šian
dien aš einu į spiritistų seansą. Gal 
kartais tks vampyras mūsų giminė. 
Paskui abi nuvažiuosim pas Moirą į 
šropširę. Ji bus labai sorry, jeigu 
pramisins tavęs nepamačius. -

-Ne, - sakau, -Thank you very 
much!- Dirbome, tai dirbome Dunlope, 
bet su vampyrais man ne pakeliui. Aš 
suprantu seniukės džiaugsmu Anglija 
pilna dvasių.poltergeistų ir šiaip viso
kių misterijų. Vampyro jie dar nėra 
turėję; todėl i, tą Šropširę trafikas di
džiausias, net ekstra policijos paskyrė. 
Hipiai ir kitokie ilgabarzdŽiai užmiršo 
ant ulyčios mylėtis ir muštis ;visi lekia 
vampyro žiūrėti. Pamislijau; geriau 
eisiu į lietuvių namus.

Čia tai tikrai pasijutau, kaip 
danguj, nes Čia vjeni viengungiai 

gyvena. Net daugiau, negu Australijoj. 
Gavau gražų kambarėlį, visai studen
tišką ir tuojau beveik 20 metų pajaunė
jau. Visi.gaspadoriai ir jų asistentai 
labai mandagūs; tik klausia, ar ko ne
trūksta, ar ne šalta? Vakarais į batą 
ateina dar daugiau viengungių viens 
už kitą gražesnių ir jaunesnių. Sėdžiu 
ir aš vakarais bare, jau beveik į "bar
fly” pavirtau.Aš apžiūrėjau, kad jiems 
gaspadinės reikia,' tai ir suku kalbą 
vis į tą^pusę: ba nežinai,' kur gera 
proga gaWWsftdikjlL11 'Bėt ■ jiė:5žinote, 
nė daboti'nededa; lyg visai nesuprastų. 
Atėjo vieną vakarą dar toks amerikonas 
viengungis, bet ir tas pasigyrė, kad ant 
nedėlios važiuoji į Franci ją,į koki ten 
fulį beržerą, ar kaip ten. Aš jam sakau, 
kad ir Anglijos beržai dar su lapais. 
Jie visi nusijuokė; girdi, ne beržų jis 
ten važiuoja, bet kitokių epušaiČių pa
žiūrėti. Amerikonas buvo iš hipiųprisi- 
pirkęs indiškos arbatos, tai eidamas 
namo davė ir man pakelį tos arbatos 
dovanų. Sako: - Tu, Dzidoriuke, iš 
gerk arbatos geriau, tai tau nereiks 
tais fuly-beržais galvą sukti. - Taigi.

Draugiški berniokai, negali saky
ti. Pasitaiko kartais ir mergaičių 
tokių biskį labiau saule nudegusių iš 
Jamaikos, kurios čia iš! dyko buvimo 
apsilanko. Pokerio mašinom palošia. 
Lošiau ir aš, bet nieko nelaimėjau. 
Pradėjau suktis prie tokio Kaziuko iš 
Mauručių. Visa bėda tik, kad jis suval
kietis. Apie gaspadinavimą kalbant 
paaiškėjo, kad Kazys geriausia tų 
namų gaspadinė. Kūčias ar Velykas 
viengungiams taip paruošia, kad reta 
moteriškė tai geriau vargu ar padarys, 
įrodymui nusivedė mane į virtuvę ir 
pavaišino silkėm marinuotomir grybais. 
Dievuliau!!! Ar prisimenate, kada val- 
gėt šviežiai pririnktu baravykų ir 
raudonikių? Jau bus 30 metų, kaip 
nesu raudonikio mačius. Kaip sapne, 
valgau ir netikiu. IŠ ranku krinta, nes 
labai rankos iš susijaudinimo dreba. 
Pagatava atsiklaupus valgyti. Raudo
nikiai su baravykais?!! Neturiu žodžių 
apsakyti.

Grybus bevalgydami priėjome ir 
prie Žvejybos. Pasirodo, Kaziukas 
besąs ir didelis žvejų globėjas, nore 
jis daugiausia kitų sugautą žuvi kepa. 
Auksinis žmogus! Atėjo mums taip 
grybus valgant ir apie žuvis bekalbant 
ankstus rytas. Jeigu nusivestų mane 
grybauti ir žvejoti; užmirščiau viską, 
net ir jo suvalkietišką Mauručių 
tautybę dovanočiau. Pasilikčiau Čia 
jau amžinai.

a
■S

■

i f

Dzidoriuke.
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N EM I GAS / O. V. Milašius

Sakau a5: Motina. Bet apie jus galvoju, o Namai!
Manos vaikystės vasarų, gražių ir ūkanose skęstančių, Namai, mąstau aš apie Jus,
Kurie niekuomet nebarėt manosios melancholijos
Ir taip gerai mokė jot slėpt mane nuo pikto žvilgsnio,
Bičiuliai, o mieli bičiuliai! Kad būčiau anuomet sutikęs
Čiurlenančiais jaunyste mano metais, mergaitę
Keista, pavėsinga, tyra kaip ir jūsų, siela,
Skaidriom akim, pamilusiom krikštolo tolumas,
Gražiom, vasaros prieblandoj paguodžiančiom!
Ach! Pažinau aš daugel sielų, bet nė viena Jų neturėjo
To mielo staltiesės šaltos, to paauksuotos duonos
Ir seno lango, atdaro birželio bitėms, kvapo!
Dienovidžio taip švento balso, skambančio gėlėse!
Ach tie veidai beprotiškai bučiuoti! Nebuvo jie toki,
Kaip Tavo kitados, kalnelio moterie!
Nebuvo akys jų tamsi ir deganti rasa,
Svajojanti Tavuose sodūose ir sminganti j mano širdĮ
Tenai, pražuvuslame mano verkiančios alėjos rojuj,

I

I

5067,

□aaasaom a ai tam* CT'KMMaagBsmac,
VISUR VISAIP

VYTAUTO RAUUNA1ČIO piešinys

PRANEŠIMAS

Pradinių mokyklų grupės konkurse I 
premija teko Viktutė! Jogaitei, kurios tema 
buvo: „Ką aš žinau apie Lietuvą“.

PREMIJOS MOKSLEIVIAMS
„Draugo“ paskelbtame moksleivių litu

anistinių rašinių konkurse dalyvavo dide
lis skaičius jaunuolių.

Aukštesniųjų mokyklų grupės konkurse 
I premiją laimėjo Jūratė Urbanavičiūtė, 
parašiusi darbą tema „Lietuvis rašytojas, 
kurį labiausiai mėgstu“.

NEBYLIŲ MOKYTOJA
JAV De Paul universitete Rūta Rauli- 

naitytė-Mulokienė gavo pedagogikos ma
gistro laipsnį. Ji specializavosi nebylius 
mokyti ir dirba Čikagos nebylių institute.

Kur kviečia nedrąsiu balsu mane vaikystės paukštis, 
Kur vasaros dar apsiniaukęs rytas kvepia sniegu. 
Kam, Motin, (diegei J mano sielą Tu šitą baisią 
Ir nepasotinamą meilę žmogui, kodėl, sakyk, 
Manęs Į švelnias dulkes Tu neįvynlojal. 
Tartum tas šlamančias ląbal senas knygas 
Prisiminimų saule, vėju kvepiančias, kodėl 
Negyvenau aš vienišas ir be troškimų Tavo žemuose kambariuose, 
Stebėdamas lange vaivorykštės spalvas, kur musė, 
Ta kūdikiškų dienų ’ draugė, senatvės žydrumoje zvimbia! 
O gražios skaidrios dienosi Kada kalnelis skendo gėlėse, 
Kai avilių, betriūsiančių auksinėj karščio jūroj 
Vargonai didūs poilsio dievams giedojo. 
Kai debesėlis puikiu tamsiu veidu 
Savos širdies gailestingumą vėsų piasdantlems javams, 
Ir akmeniui jau irstančiam, ir rožei griuvėsių — manajai sesei liejol 
Kur esat Jūs, gražuolės dienos? Kur tu, daili, nusvirusiom šakom 
Rami alėja? Šiandieną gąsdintų mane tavi kiauri kamienai, ■ 
Nes tiek žavingų pasakų žinojus jauna Meilė 
Tenai pasislėpė. Prisiminimas lūkuriavo tris dešimtis metų, 
Bet niekas nepašaukė: užmigo Meilė.
— O Namai, Namai! Kam Jūs mane išleldot, 
Kodėl Tu nepanoral mane sau turėti, kodėl, o Motin, 
Tu, kuri gerai žinojai mano širdį. 
Kadaise leidai rudenio melagiui Vėjui 
Ir žiburiui ilgų nakčių — šitiems kerėtojams — 
Mane taip suvilioti
Jų beprotiškom pasakom, pilnom senų salynų kvapo 
Ir burlaivių paklydusių mėlynėje tylioj beribio laiko, 
Ir gundančlom pietų krantais, kur skaisčiosios mergelės laukia? 
Žinojai Juk, taip išmintinga, kad keliautojai tikri, ,
Jleškotojal Tyrumo Uosto, Arfų Įlankos
Ir niekas, niekas prieš mane nėra supratęs, iš kokių 
Mana širdlš yra vienui viena šaltoje smuklėje, ir nemlgas 
čia pat klėstame spinduly vargingą mano veidą stebi 
Ir niekas, niekas prieš mane nėra supratęs, tš kokių mirčių 
Neatitaisomų, kurčių yra sudėtos šio pasaulio dienosi

PASAKOS IR POEZIJA PLOKŠTELĖJE
Montrealyje, Kanadoje, gyvenąs akto

rius Leonas Barauskas išleido plokštelę, 
įkalbėjęs joje žemaitiškų pasakų, dalį J. 
Meko „Semeniškių idilių“, J. Kaupo „Ar
lekino meilę“ ir Butkų Juzės poezijos. Sa
koma, kad L. Barausko balsas yra nuosta
biai gražus. Jo rečitalį plokštelėje lydi D. 
Lapinsko muzika. Mezgimą virbalais išrado vyrai.

Pirmieji mezgėjai žinomi iš XIII amž. 
Italijos. >
. XVI amž. Anglijoje gyveno gerai žino

mas kojinių mezgėjas Viliamas Rideris. 
Iki to laiko kojinės būdavo siuvamos iš 
medžiagos.

Mezgimas buvo vyrų privilegija apie du 
1 šimtus metų.

Taip pat daugelis kitą naujausią leidinių ir plokšteliu,. 
Užsakymai priimami paštu. Kreiptis.

Mrs. E. REISONAS, 
655 Portrush Road, 
Glen Osmond, S.A

GOLFININKAI
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auk

lėjimo ir Sporto Sąjunga kiekvienais me
tais rengia individualines ir tarpmiestines 
golfo pirmenybes.

Šiais metais golfo pirmenybės buvo To
ronte, Kanadoje, ir jose dalyvavo 63 žaidė
jai. Individualinėse varžybose pirmąją vie
tą laimėjo jaunas torontietis Antanas Ser- 
gaitis. Tarpmiestinėse (komandinėse) taip 
pat laimėjo Toronto lietuviai. Antroji vie
ta teko chicagiečiams, o trečioji detroitie- 
čiams iš JAV.

arba
Adelaidės Liet. Namuose 
6-8 Eastry Street, 
Norwood, S.A. 5067.

A. KAUPAS FILMUOSE
Mirusio lietuvių rašytojo J. Kaupo sū

nus Algis Kaupas. New Yorko universiteto 
studentas, ima reikštis filmų pasaulyje, 
kaip techniškasis tos srities darbininkas.

Taip pat jis vadovauja jaunuolių (12-14 
m. amžiaus) pirmiesiems tos srities bandy
mams.

Ponios E.Jomantienės Geelonge 
rūpesčiu, Melb. ABC radijo stotis 3 LO 
sutiko kasdien perduoti Lietuvių Sporto 
Šventės žaidynių rezultatus. Kartu su 
sporto žiniomis bus bandoma įterpti 
ir kiti Liet. Dienų parengimai. Laikas 
6.30 vai. p,p.

Sporto Klubo Varpo Valdyba

KAS
LIETUVIUKĄ IŠAUKLĖS LIETUVIU?
Šitokia ir daugybe kitų lietuviš

ko auklėjimo ir mokymo problemą 
nagrinėjama tik ką iš spaudos išėjusia
me lietuviško ugdymo žurnale "Švieti
mo Gairės” Nr. 3.

Įdomių minčių ir konkrečių, 
naudingų patarimą šio numerio straips
niuose ras mokytojai, tėvai ir kiti lie
tuvių švietimu besidomį asmenys. Šia
me numery rašo: prof. Dr. A.Salys 
“Dvikalbių vaikų tarties taisymas”, 
J.Matulaitienė "Tautinių šokių ir 
žaidimų programa lituanistinėse mokyk
lose", P.Maldeikis apie beskyrę mo
kyklų, D.Orentaitė "Amerikietiškų 
metodų taikymas lietuviškoje mokyklo
je” ir kt. Žurnalų leidžia JAV L. B. 
Švietimo Taryba, redaguoja P.Maldeikis. 
Prenumerata metams $2.00.Užsisakyti 
pas J. Tamulį 7031 So. Maplewood Avė. 
Chicago, Hl., 60629, U.S.A. Australi
joje užsakymus priima A.Šeikis, 54 
Davison St., Richmond, Vic. 3121.

I

GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA - KNYGA
Adelaidės Liet. Namų Spaudos Kioske yra didžiausias pasirinkimas 

knygų švenčių dovanom:

Vincas Krėvė. RAŠTAI. Šeši gražiai iyiSti tomai. 
Dail. P. Augiaus monografija. Liuksusinis leidinys. 
Br. Kviklys. MŪSŲ LIETUVA. Keturi puošnūs tomai. 
B. Brazdžionis. PILNATIS. Rinktinė poeto kūryba. 
Bronys Raila. DIALOGAS SU LIETUVIAIS. 
Bronys Raila. VERSMĖS IR VERPETAI.
Dr. K. Jurgėla. Sukilimas Lietuvoje 1862-64 m. 800 psl.
Dr. A. Šešplaukis. NEMARIOJI ŽEMĖ. Poezijos antologija.
J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas.
Č. GrinceviČius. GEROJI VASARA. Mozaikinis romanas.
J. Gliaudą. AITVARAI IR GIRIA. Iš partizanu kovų romanas.
R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmojo bolševikmečio. 
St. Rūkiene. GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. II tomas, Kiet. virš.
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. I tomas.

I

$22.00 
$16.00 
$39.00 
$ 9.00 
S 6.30 
« 4.50 
S 9.00 
S 4.50 
$ 4.50 
$ 4.50 
$ 4.00 
» 5.50 
S 5.40 
$ 14.00

I

0iMfi*u-PiisjwKėf)įįfi5QĖa2nj> ®s<liill
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LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS POVEIKIS 
MŪSŲ SPAUDOS KULTŪRAI

ŽURNALISTIKA IR KALBA
Žurnalistui, kaip rašto žmogui, visų 

pirma privalus tvirtas savo kalbos 
mokėjimas, nors mūsų sąlygomis i 
silpną kalbos mokėjimą buvo žiūrima 
atlaidžiai, nes lietuviškojo žumalizmo 
pradininkai, mokslinęs! svetimose mo
kyklose, turėjo sunkumų įsijausti į 
lietuvių kalbos dvasią ir apvaldyti ga
na sunkius jos vartosenos dėsnius. Ki
ta vertus, mūsų rašomoji kalba buvo 
ir vis dar tebėra nenusistovėjusi, ga
lutinai nesunorminta ir vis dar netu
rima kalbos žodyno (turime Bendri
nės Kalbos Balčikonio žodyną. Red.). 
Todėl lietuviškųjų spausdinių kalbinis 
apdorojimas daugiausiai rėmėsi re
daktorių ir korektorių sugebėjimu ir 
rūpestingumu.

Be gero savo kalbos mokėjimo, 
spaudos technikinių priemonių paži
nimo ir mokėjimo jomis naudotis žur
nalistui, daugiau negu bet kuriam ki
tam profesionalui, reikalingas platus 
bendras išsilavinimas, nes žurnalisto 
profesija reikalauja žinoti ”po truputį 
apie viską”, suvokti masių psicholo
giją, būti pasaulio ir savo kra&to po
litinių, visuomeninių ir ekonominių 
procesų kurse, jausti kultūrinio gyve
nimo pulsą ir t.t. Bet kadangi net ir 
fenomenalinis protas nebegalėtų ap
rėpti visų nepaprastai išplitusių civi

lizacijos ir kultūros, kaip ir bendro 
žmonijos, tautų ir visuomenės gyve
nimo reiškinių ir juos užkonservuoti 
atmintyje, tai žurnalistui svarbu ži
noti, turėti po ranka arba bent priei
namai reikalingiausius informacijos 
šaltinius ir mokėti jais pasinaudoti, 
susirasti reikiamų informacijų arba 
patikrinti turimas. Todėl ne tik jau 
kiekviena didesnio laikraščio redakci
ja, bet ir kiekvienas pastovus spau
dos bendradarbis, o ypač publicistas, 
yra apsirūpinę parankinėmis biblio
tekomis, kuriose randami svarbiausi 
mokslinės informacijos ir kalbos šal
tiniai: enciklopedijos, kalbos žodynai, 
o taip pat veikalai iš tokių gyvenimo 
ir kultūros sričių, kuriomis duotoji 
leidykla ar žurnalistas labiausiai do
misi ir puoselėja.

ŽURNALISTIKOS ŠALTINIAI
Laimingesnės mokslinimosi ir žur

nalistikos sąlygos tuose kraštuose, 
kuriuose yra išplėtota literatūra, tai
gi esama pakankamai mokslinės in
formacijos šaltinių sava, nusistovėju
sia kalba. Lietuviai, kaip ir kitų ne
gausių tautų Žurnalistai ir studiozai 
šitokių patogumų neturėjo, nes jų 
spaudos ir literatūros augimas buvo 
ir yra tramdomas ribotų tiražų, o 
mūsų atveju slaviškųjų ir germaniš
kųjų imperialistų rusifikacijos, polo-

nizacijos ir germanizacijos politikos. 
Kita vertus, tai yra priežastis, kodėl 
dauguma lietuvių inteligentų ir žur
nalistų nėra vienakalbiai. šitoji ap
linkybė turi tą teigiamą aspektą, kad 
lietuvio inteligento ir žurnalisto išsi
lavinimas turi būti daug vispusiškes- 
nis ir platesnis, negu vienakalbių in
teligentų (nors teoretiškai taip turė
tų būti, bet šitą teigimą neįmanoma 
įrodyti objektyviais, kokiais statisti
niais duomenimis, todėl jis turi būti 
laikomas apriorišku).

LE ĮTAKA MŪSŲ SPAUDAI
Vis dėlto trūkumas sava kalba bū

tiniausių informacijos šaltinių neigia
mai veikė lietuviškos žurnalistikos iš
sivystymą. Šitą spragą žymiai užtai
sė Juozo Kapočiaus Bostone, taigi iš
eivijos sąlygose išleistoji Lietuvių 
Enciklopedija, nes nepaisant jai da
romų ir pagrįstų priekaištų ir net 
rimtų trūkumų (bet koks gi didesnis 
žmonių darbas buvo visiškai tobu
las?), LE jau yra ir ilgainiui liks 
kiekvieno lietuvio, o labiausiai žurna
listo, kuris norės ir mokės ja naudo-

tis, savas, nepakeičiamas mokslini)} 
ir lituanistinių žinių šaltinis.

LE įtaka mūsų spaudai jau ir da
bar darosi juntama: tiksliau vartoja
mi įvairūs terminai, tiksliau apibrė
žiamos sąvokos; dažnai LE nurodo
ma, kaip panaudotų žinių šaltinis, 
daugeliu atveju išvengiama grubių 
klaidų, kurios sukeldavo ilgus, bergž
džius ginčus net dėl elementarinių 
dalykų, klaidindavo skaitytojus, rei
kalaudavo atitaisymų, taigi, kenkdavo 
spaudos patikimumui ir kultūrai.

Bendrai, LE mūsų žurnalistas ras 
savarankiškai ir gerai jos mokslinių 
bendradarbių parašytų straipsnių iš 
istorijos, filosofijos, sociologijos, tei
sės, politikos, ekonomijos, kalbos ir 
įvairių kitų mokslo ir, meno sričių, 
kurias jam nuolat tenka vienaip ar 
kitaip paliesti ir kuriose LE padės 
jam lengviau sušivokti. LE, be abejo, 
užims svarbiausią vietą lietuviškųjų 
spaudos leidyklų, redakcijų ir žurna
listų bibliotekose. Iš čia ir ryškėja 
LE reikšmė mūsų žurnalistikos ir 
spaudos kultūrai. (’’Pranešėjas”

Alfonsas Žiedas

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ j
progą sveikiname visus tautiečius iš arti ir toli linkėdami giedro šventinio 4 
džiaugsmo ir laimės ateinančiuose metuose.

Melbourne Apylinkės Valdyba Į

Encyclopedia Lituanica redaktoriai posėdyje: iš k. \d. - J.Puzinas, S.Sužie- 
dėlis, A.Landsbergis, J.Jakštas, A.Kučas, J.Kapočius, V.Rastenis.

Foto V. Maželio.
*»OO0OOOOOOOOOOOOOOOOCXX)OOOOOOOOOOOQOOOOaDQOOOOOOOOCX9OCKKKX>*O

Sveikiname mielus tautiečius Canberroje ir apylinkėse linkėdami nuotaikingu | 
šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ. |

Canberros Apylinkės Valdyba |

Brangius Pietą Australijos ir viso pasaulio lietuvius nuoširdžiai sveikina
me su

sv. KALĖDOMIS
ir linkime kuo sėkmingiausių

♦

| NAUJŲJŲ METŲ. |
j Adelaidės Apylinkės Valdyba |

KORP! -ROMUVA INFORMUOJA

Mokomės liet kalbos
Mūsų korporantams pavyko gauti 

Viktorijos Švietimo Departmento su
tikintį mokinti lietuvių kalbos gimnazi
jos kuisę nuo 1971 mokslo metų pra
džios. Lietuvių kalbos kursai vyks 

Education Department of Victoria, 
Saturday School of Languages, 
University High School, 
Parkville. 3052.
Mokymas vyks dviejų tipų moki- 

niams!
a. kurie nori laikyti tos kalbos 

“School Leaving” ar "Higher 
School Certificate" egzaminus ir 
gauti atitinkamą Departmento pažy
mėjimą, ir

b. kurie nori studijuoti lietuvių kalbą 
dėl- kultūrinių ar kitu sumetimų, bet 
egzaminų laikyti nenori.

Mokymas bus dvieju lygių:
(i) pradedančiųjų kursas (3-4 gimnazi

jos klasių lygio) ir
(ii) pažengusiųjų kursas (5-6 gimnazi - 

jos klasių lygio).
Pamokos vyks šeštadieniais nuo 

9.15 iki 11.15 vai. ryto. 1 (Tikimasi 
kad pažengusiųjų kurso pamokos bus 
pratęstos iki 12.15 vai.).

Mokslo metų pradžia; 1971 m. 
vasario mėn. 13 d.

Mokslo metų pabaiga; 1971 m. 
lapkričio mėn. 27 d.

’ Lankytojais priimami baigę ne
mažiau kaip 3 aukštesniosios mokyklos 
klases (3rd form high school level). 
Priimami Įviarių profesijų, aukštesnio 
ar aukštojo išsilavinimo asmenys. 
Amžiui ribų nenestatyta.

Asmenys, baigų lietuvių parapijos 
sekmadienio mokyklų galės būti priima
mi į pažengusiųjų kursą.

Švietimo departmentas apmokės 
mokytojus (nuo $9.90 iki $14.70 už 
dviejų valandų pamoką, priklausant nuo 
dėstomo kurso lygio)ir padengs lietuvių 
kalbos vadovėlių Įgijimo išlaidas.

Kitas mokslo priemones, kaip: 
magnetofoną, kasetinius magnetofonus, 
magnetofonines juosteles, diaskopą, 
transparentus, skaidrių žibintą, skai
dres ir pan. galėsime įsigyti specialiai 
Žemom kainom iš Departmento sandėlių 
ir akredituotų pardavėjų.

Mokiniai, kurie lanko bent kurią 
valstybinę aukštesniąją ar technikos 
mokyklą, ar bent kurį valstybinį kole
džą už mokslų irgi nemokės. Privačių 
mokyklų mokiniai, iki 15 metų amžiaus 
už mokslą nemokės. Kitiems yra nuf- 
statyti Šie mokesčiai:
(i) pradedančiųjų kurso lankytojams

$9.00 Į pusmetį ir (ii) pažengusiųjų, 
kurso lankytojams $11.70 (pusmetį.
Nežiūrint anksčiau minėto, yra numato
ma, kad tie,kurie lankys tuos kursus 
reguliariai ir rodys pakankamą pažangą 
lietuviu kalboje, galės būti nuo mokes
čio atleidžiami.

Mokins Švietimo Departmento pri
pažinti, lietuviai mokytojai, lingvistai- 
lituanistai su pilnom akademinėm kva
lifikacijom ir pedagoginiu patyrimu.

Iki šiol užsiregistravo 32 lanky
tojai, Keli jų yra baigą vietinius uni
versitetus. Ją tarpe yra ir keletas 
australų.

Bus mokinama prisilaikant Švieti
mo Departmento patvirtintos programos, 
sudarytos pagal vasario 16 Lietuviu 
Gimnazijos, Vokietijoj ir Pedagoginio 
Lituanistikos InstitutoČikagoje gaires, 
bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Tarybos Pirmininko, korpl 
Romuvos! filisterio p. Antano Rinkūno 
patarimus.

♦♦♦
Mūsų tikslas yra naudoti moder- 

niškiausius mokymo metodus ir priemo
nes aukštam didaktiniam efektingumui 
atsiekti.
Nes nuo to priklausys ~
a) kursą pasisekimas lankytoją tarpe;
b) kursą tęstinumas;
c) kursų pripažinimas šiąsvarbių insti - 
tucijų; (i) Victorian Universities and 
School Board, ir ((ii) Universities Mo
dem Languages Steering Committee.

Tam tikslui atsiekti mums yra 
reikalinga lietuvių bendruomenės, jos 
organizacijų ir pavienių bendruomenės 
narių moralinė ir materialinė parama.

Šiuo metu siekiame sudaryti 
$1000,00 - lituanistinio lavinimo fondo, 
kuris būtų panaudotas kursų lankytoją 
stpendijom, ir moderniom mokymo prie
monėm įsigyti.

Aukotojų pavardės ir fondo at
skaitomybė bus skelbiamos lietuvių 
periodinėj spaudoj. Pinigai bus laikomi 
Lietuvių Kooperatinės Kredito D-jos 
"Talka” specialioj “Korp! Romuvoe 
lituanistinio lavinimosi fondo” sąskai
toj.

. ***
Mūsų patyrimas rodo, kad maža 

praktiškos konsekvencijos turi mūsų 
sielojimasis dėl lietuviško jaunimo 
mūsų susirūpinimas dėl jų menko 
aktyvumo bendruomenės veikloj, dėl jų 

tarpusavio Šnekučiavimosi svetimąja 
kalba.

Jaunuolių apklausinėjimas pa
rodo, kad (i) mūsų jaunimas norėtų būti

i

■ . - - - - . M
susipratusiais lietuviais ir aktyviais 
lietuvių bendruomenės nariais, bet (ii) 
dažnai varžosidelnepakankamolietuvią 
kalbos žinojimo, ir (iii) dėl to su laiku 
gravituoja Į nelietuvišką aplinką ir ten 
pritampa. '■ įįį

Tad nenuostabu, kad tų kursų 
steigimo iniciatyva išėjo iŠ jaunimo; 
specifiniai kalbant iš korpl Romuvos 
akademinio jaunimo.

Nejaugi mes, vyresnioji karta, 
galime tos progos atsisakyti, kada net 
australų Švietimo Departmentas mus 
remia savo lėšomis, tuo metu,kai tų 
lėšų stokoja jų pačių australiškom 
mokyklom?

Jaunimas parodė savo iniciatyvą 
ir jaunimas yra pasiruošęs aukoti kiek
vieną savo laisvalaikio Šeštadienį mote 
kintis lietuvių kalbos. Dabar yra vy
resniųjų pareiga parodyti savo realis
tinį patriotiškumą bei nuoširdumą lie
tuviškam jaunimui. Jaunoji karta yra 
senosios kartos tąsa ir paminklas.

Ne veltui prancūzų akademikas 
Charles Montesquieu savo knygoje 
“L’Esprit des Lois”, 1748 m. pareiš
kė: "Tai ne jaunoji karta, kuri išsi 
gimsta; ji negenda tol, kol tie pri 

brendusio. amžiaus nenusmunka į puvė
sius”.

Aukas prašome siųsti Lietuvių 
Kooperatinės Kredito D-jos "Talka'’ 
specialion “Korp! Romuvos lituanis
tinio lavinimosi fondo” sąskaitos, arba 
Korp! Romuvos vice-senjorųi, fondo 
iždininkui;

Henrikui Antanaičiui, 
4 Robert Street,— 
North Balwyn, 3104.

(Telef. 857 7248)
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SKAUTAMS
STOVYKLINĖS ŽINIOS

Šios vasaros skautų IV Rajoninė 
Stovykla įvyks nuo sausio 2 d. iki 13 d. 
netoli Melbourne, Vic., Wonga Park’e. 
Jaunesnieji skautai ir skautės (vilkiu
kai ir paukštytės) ten pat stovyklaus 
nuo sausio 5 d. iki sausio 10 d. Sto
vyklos adresas:

Lithuanian Scouts’ Camp,
Wonga Park, 
Yarra Brae, Vic.

♦♦♦
Stovyklos mokestis: pirmam sto

vyklaujančiam iš šeimos $19.00; ant
ram iš šeimos $17.00; trečiam $15.00; 
ketvirtam ir tolimesniems nemokamai.

Jaunesnieji skautai ir skautės 
moka po $10.00.

Visi stovyklaujantieji ne pilną, 
laiką moka po $2.00 į parą.

Visas lietuviškasis jaunimas 
kviečiamas stovyklauti. Stovyklaują ne- 
skautai turės paklusti stovyklos tvar
kai. Norintieji pastovyklauti su skau
tais kviečiami kreiptis į artimiausios 
vietovės tuntininką.

*** .
Australijos Rajono skautų vadovų 

ir skautininkų suvažiavimas prasidės 
sausio 5 d. Rajoninėj Stovykloj po 
laužo ir tęsis sausio 6 d. nuo 14 vai. 
iki laužo pabaigos. Antroje sesijoje

Mieli skautų rėmėjai, bičiuliai, seses ir broliai skautai!
Sveikinu visus su šv. KALĖDŲ šventėmis ir ateinančiais NAUJAI

SIAIS METAIS. Tegul ši didžioji meilės šventė uždega mūsų visų širdis 
nenuilstamai tarnauti DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI!

Budėkime!

Sveikinu šv. KALĖDŲ proga visus Aušros Tunto seses ir brolius, 
rėmėjus ir skautų tėvelius. Linkiu sėkmingų 1971-jų metų rėmėjams, ir 
skautų tėvams. Linkiu tobulėti ir stiprėti skautiškoje dvasioje sesėms 
ir broliams per 1971 metus.

s.v.vsl. S. Sankauskas
Aušros Tunto Tuntininkas

K R O N IK A
ADELAIDĖS APYLINKĖS KRAŠTO 
TARYBOS NARIŲ PASITARIMAI

Pirmasis pasitarimas ir artimes- 
"nis susipažinimas įvyko rugsėjo 27 d. 
Liet. Namuose. Jaukioje ir orumo, 
pilnoje atmosferoje diskutuota primesti 
Krašto Valdybai ir Mūsų Pastogės re
daktoriui kaltinimai. Pasikeista nuomo
nėmis ir gvildenta vieningo laikymosi 
reikalas laiko ir įvykių padiktuotose 
sąlygose. Kadangi visi Tarybos nariai 
nepriklauso jokiam politiniam sąjūdžiui, 
tai visų bendru nutarimu , pasiremiant 
b-nės statutu, panaikintas tarybos narių 
seniūno etatas. Kaip parodė adelai- 
diškių skundas prieš Mūsų Pastogės 
redaktorių dėl balandinių rašinių, se
niūno vaidmuo Čia buvo lemiamas 
veiksnys. Prieita išvados, kad apy
linkės valdybos pirmininkas atliks vi
sas funkcijas, susijusias su atskirų 
tarybos narių pageidavaimais. Pavie
nių tarybos narių pasisakymai buvo 
brandūs, aktualūs ir be mažiausio 
smegenų plovimo. Bendra tarybos na
rių nuomonė, kad Krašto Valdybos 
būstinei keičiantis rotacine tvarka ne
būtinai turi sekti ir Mūsų Pastogė ir 
kad kokia bebūtų naujoji Krašto Valdy
ba, jos egzistencija Sydnejuje butų 
neįmanoma.

Antrasis pasitarimas įvyko spalio 
25d. Atsargiai diskutuota galimybės 
perkelti Krašto Valdybą dvejiems me
tams į Adelaidę. Kai kurie tarybos 
nariai, veiklūs visuomenininkai (.Kraš
to Valdybą kandidatuoti nesutiko. 
Darbščiam visuomenininkui p. K.Pociui 
dėl sveikatos atsisakius isKraštoTary-

bus diskutuojama einamieji reikalai.
Skautų vyčių sąskrydis, taip pat 

Rajoninėj Stovykloj, įvyks sausio 7 d.
***

Grįžta užsidegimas stovyklauti.
Kurį laikų priaugantieji skautai 

vis skundėsi ūpo stoka skautavimui. 
i Nevienas jaunuolis-lė pareiškė nuomo- 
■nę, kad pas skautus jiems nebeįdomu ir 
nuo aktyvesnio skautavimo nusiėmė. 
Šių Rajoninę Stovyklą pradedant organi
zuoti ilgesnį laiką prieš akis stovėjo 

-gan pesimistiškas vaizdas. Buvoabe- 
; joniu., ar iš viso susidarys šimtimė sto- 

vyklautojų. Gal padėjo jaunų vadovų 
užsidegimas, ypač “Džiugo" ir "Šatri
jos” tuntuose, nes jau stovyklautojų 
tikimasi iki pusantro Šimto. “Aušros" 
kontingentas auga kaip ant mielių ir 
aplamai jaunimui grįžta užsidegimas 
stovyklauti. Šiuo metu net kalbamasi 
dėl stovyklos nufilmavimo.

s. A. Jakštas
L.S.S. Australijos Rajono Vadas 

bos atstovo pareigų, jo vieton pakvies
tas kandidatas p. C.Zamoiskis. Nie
kas iš atstovų į Krašto Valdyba nesi- 
skverbia, bet norima pasiruošti gali-

Dėkoju Tau . • •
Gerb p. Redaktoriau,

Gal paskutinį kartą rašau Tau, 
mano brangusis. Ne sveikinimą, bet 

.’padėka noriu Tau išreikšti už ilgametį 
pasiaukojimą ir darba redaguojant “Mū
sų Pastogę”. Kiekvieną kartą ją 
skaitydamas radau, joje ir didelę dalį 
Tavo sielos,Tavo pergyvenimų ir planų. 
Tu per laikraštį žadinai lietuvybės 
ugnelę senoje kartoje ir kartu norėjai 
ją uždegti priaugančio jaunimo gretose. 
Troškai vienybės, sugyvenimo ir gerbū
vio visoje liet, bendruomenėje. Kėlei 
naujas mintis bei davei naujus impul
sus lietuvybės išlaikymui, informavai, 
kas vyksta pasaulyje ir kur ką gero lie
tuvis atsiekė. Neužmirštamai kėlei ir 
žadinai kovą už pavergtos tėvynės 
laisvę. Ir kur tik mūsų brolis bebūtų 
nublokštas. jį traukei prie savos tau
tos, prie savo idealų. Kas besuminės 
ir beišskaičiuos Tavo nuveiktus darbus 
ir kas beįvertins, kokio gylio esi išva
ręs kultūrinę vagą.

Redaktoriaus darbas, o ypač mūsų 
bendruomeninio laikraščio,yra nepapras
tai sunkus ir kainuojantis. Čia nors ir 

("plikas paliksi, visiems neįtiksi” Ir 
kas tik pagalvos .kiek valandų nemiego
ta ir prasėdėta prie popieriais apversto

I

I 
I 
I 
♦ 
I 
♦ 
I
I 
I 
♦

Nuoširdžiai sveikiname visus Sydney apylinkės lietuvius, organi- | 
zacijas ir visus kultūrinius bei visuomeninius darbuotojus bei vienetus |< 
linkėdami geriausios nuotaikos, sėkmės ir ištvermės ,

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, J

Sydney Apylinkės Valdyba »

Geriausios nuotaikos KALĖDŲ šventėse ir sėkmės bei ištvermės 
NAUJUOSE METUOSE.

Newcastle ir apylinkių lietuviams linki

Newcastle Apylinkės Valdyba

Mieliems Wollongong ir viso Pietinio Pakraščio lietuviams nuo
taikingų šv, KALĖDŲ ir sėkmingiausių bei šviesių NAUJŲJŲ METŲ linki, 

Wollongong Apylinkės Valdyba

miems eventualumams .
Trečias pasitarimas įvyko lap

kričio 6 d. -Svarstant išsamiau Krašto 
Valdybos perkėlimą iž Sydnejaus ir 
prileidžiant galimus suvažiavime pasiū
lymus diskutuota kandidatų siūlymas 
(jei to reikalautų aplinkybes). Ir taip 
apytikriai numatytas eventualiu atveju 
Krašįo Valdybos kandidatų sąstatas,,) 
kuri įeina visiems žinomi adelaTdiškiai 
visuomenininkai.

Patirta, kad besisvečiuodami Syd
nejuje Adelaidės Vaidilos aktoriai 
buvo painformuoti “Lietuvos Keliu” 
leidėjų, kad Adelaide galinti nesirūpin
ti: nauja Krašto Valdyba ir redaktorius 
Sydnejuje jau sudaryta. Jiems buvę 
atsakyta, kad adelaidiškiai bet kokiai 
diktatūrinio pobūdžio politikai bendruo
menės vadovybėje nepritars.

Vladas Dumčius

stalo? Kiek širdies užgautos, kiek su
gadintos sveikatos ir išgraužtų nervų 
dėl vienokios ar kitokios smulkmenos, 
vienos ar kitos eilutės "ne vietoj” 
atspausdintos, ne taip suprasto žodžio, 
nepaminėto asmens .nepaskelbto straips
nio?... Priekaištai padaryta vien dėl tą 
kad kai kurių žmonių asmeninės ambi
cijos prašoko juos pačius bei jų skel
biamą lietuvybę.

Dėkoju Tau, mielas Redaktoriau, 
už viską, ką Tu esi padaręs per tuos 
ilgus metus, dėkoju už tą indėlį, kurį 
palikai sukrovęs ant lietuvybės aukuria 
O kartu prašau - atleisk tiems .kurie ne
žino, ką daro.

Tavo Matas Gailius

Mokykloje • Infliacija yra toks metas.
— Kodėl musė skrenda į pie- kai. sušlampa tie, kurie taupė

tus? ........
— Todėl, kad jai toli pėsčiai

eiti. >■
• šuo dėkingas šeimininkui

• Infliacija yra toks metas, 

lietingam metui. ...
• Žiūrovas, išeidamas 13 teat

ro, kreipėsi i kaimyną: “Gerai,
„ , , „ kad perskaičiau recenziją, .nes

už sukaltą būdą, bet tuo pačiu kitaip ši pjesė man būtų patl- 
atsirado naujas vargas — gran- kusi”.

o Nepaisant to, kaip automo
bilis bus padarytas, jis bus tol 
nesaugus, kol žmogus juo Važi*

dinė.
• Jei medis auga vienas, jam . 

tas pats,'iš kuriospusės pučia J 
v^- nės. “ ~ '

LATROBE VALLEY

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Kariuomenes šventės minėjimas 

Latrobe Valley seniūnijoje įvyko gruo
džio 4 d. Morwell mieste. Minėjimo 
programoje kalbą sakė vietos seniūnas 
p. V.Pleškintas. Ponia E.Mečeckienė 
jautriai padeklamavo savo kūrybos, o 
Veronika Koženiauskienė paskambino 
'pianinu. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Po to vyko vaišės ir pravesta 
loterija.

Gruodžio 3 ir 6 d.d. iš Oeelongo 
atvykęs kun.PJDauknys aplankė tautie
čius namuose, sergančius ligoninėje 
visus apdovanodamas plotkelėmis, o 
gruodžio 6 d. Yallourn katalikų bažny
čioje atlaikė lietuviškas pamaldas.

a.a.

AUKOS
MUSU PASTOGĖS SPAUSTUVEI

J. Donela $10 00
E. Kalibatas $ 1.50
E. Pyragius $5.00
N. Brovčenko 8 1-00 j
Ą, Remeikis $ 2.00
L. GusČia $ 1.00
L. Pakalnis $ 1.00
A. Mikeliūnas $ 3.00
X.Y. • $1.00
A. Krisčlunas $ 2.00
E. ir S. ReivyČiai $10.00
A. Blandienė $ 2.00
A. Stupuras $10.00

ALB Krašto Valdyba mieliems
aukotojams giliai dėkoja.
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Ir kaip toliau?
(Pasikalbėjimas su praeitų metų Aust
ralijos lietuvių krepšinio nugalėtojų 
“Kovo" vyrų komandos kapitonu ir 
treneriu D. Atkinson).

Nors oficialiai krepšinio sezoitas 
šiais metais baigtas, tačiau visos ko
vieČių komandos žaidžia draugiškuose 
vasaros turnyruose ir kiekvieną savaitę 
ypatingai kruopščiai treniruojasi atei
nančiai Lietuvių Sporto Šventei Melbour
ne. Visai krepšinio sekcijai vadovauja 
D.Atkinson, kuris be to daTtreniruoja 
visus vyrus krepšininkus. Australijos 
lietuvių sportininkų šeimoje Dono var
das! labai gerai žinomas, nes anksčiau 
gyvendamas Adelaidėje, jis reprezenta
vo “Vytį” ir su šia komanda skynė 
paskirus , laimėtojų laurus. Gi dabar, 
jau penktus metus gyvendamas Sydne
juje, jis taip pat nuo pirmųjų savo die
nų įsijungė į “Kovo” gyvenimą ir su 
koviečiais vyrais ne tik lietuvių, bet ir 

' australų tarpe,skina gražius laimėjimus.
\ lietuvių sportinį! gyvenimą D. 

Atkinson įsijungė Adelaidėje, ved® 
vieną iš garsiųjų vytieČių sportininkių 
Mariją Kelertaitę, kuri, be kitų savo 
dviejų seserų, gynušių “Vyties” spal
vas, buvo išrinkta į P. Australijos 
merginų rinktinę ir su ja dvejus metus 
gynė P. Australijos vardą Viktorijoje ir 
kitur. Be krepšinio ji buvo ir labai gera 
tinklihinkė.

Stebėdamas krepšinio stadione 
bežaidžiančius koviečius krepšininkus, 
sučiupau taip užsiėmusį Doną ir papra
šiau jį atsakytį į kelis klausimus ir 
savo sportiniais įspūdžiais pasidalinti 
su Sporto Skyriaus skaitytojais.

- Kada pradėjote žaisti krepšinį ir 
kodėl jį pasirinkote?

- Pradėjau stebėti krepšinio žaidi
mą 1950 metais Adelaidės O.B.I. salėje;
jis man patiko,ir aš eidavau kiekvieną 
ketvirtadienį stebėti “A” klasės rung
tynių. Pats pradėjau po truputi žaisti 
1952 m. Tuo pačiu laiku žaidžiau 
ir “Australian Rules” futbolą\ ir po 
gana sunkių susiŽeidimų,kaip keturiose 
vietose rankos lūžimas, sunkūs kojos 
ir kitų kūno dalių sumušimai ir sužeidi
mai, pagaliau 1956 metais mane galuti-

lietuvių krepšinio žaidime?
- Australijos krepšinyje tarp 1950 

ir 1970 metų yra atsiektas tiesiog neįsi
vaizduojamas pažangumas, ypatingai 
iki 1964 įmetu |, nors per paskutiniuo
sius kelis metus viskas truputį sulėtėjo 
Per visų ankstyvesnį laiką visa Ši pa
žanga daugumoje buvo tik per naujai į 
šį kraštą atvykusius krepšininkus lie
tuvius, latvius, vengrus ir kt., o taip 
pat ir dėka vizitavusių kitų kraštų ko
mandų, kaip: Mormonų, Tolimųjų Rytų 
Amerikos Aviacijos, Amerikos Lietuviui 
ir taip pat buvusių olimpiadų.

«VJ
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D. Atkinson, Kovo vyru krepai 
nio komandos kapitonas ir tre
neris ._ K . . , ,E.aarpaviciaus nuotr.

Daugelis krepšinio stebėtojų gal 
galvoja^ kad lietuvių krepšiniostandar- 
tas susilpnėjo, tačiau aš manau, kad jis 
nesusilpnėjo, bet pakilo, stebint dabar 

__ , ___________________ ____ kiek priaugo žaidėjų padaugėjusių klu- 
nai nukreipė į krepšinį. Iki Šiol aš esu i bų sąstatuose. Stebint australų krepši- 
suŽaides krepŠiny maždaug apie 950 
rungtynių,.

- . Kokius atsiekimus pasiekėte 
krepšinyje ir kitose sporto Šakose?

- Kas lietė australišką futbolą, tai 
ateitis buvo labai graži. Žaidžiau 
šešias rungtynes lygoje užNtb. Adelai
de ir atstovavau P. Australijos "B” 
klasės rinktinę prieš Viktoriją. Krepši
nyje man teko reprezentuoti PietųAust- 
raliją, 1958-9-60-61 ir 1962 metais Aust
ralijos pirmenybėse ir 1961 ir 65 metais 
su rinktine žaidžiau N.Zelandijoje, kur 
buvau komandos vicekapitonas. Tur 
būt mano didžiausias sportinis atsieki- 
mas buvo 1962 metais, kai "buvau iš
rinktas P .Australijos geriausiu ir manda
giausiu žaidėjiųsurinkįiamas 32 taškus

nį jis kai kuriose valstijose pasidarė 
toks populiarus ir jį,tiek daug žaidžia, 
kad tuo pačiu ir jo lygis pralenkė lie
tuvių žaidimo lygį. Bet tas yra visai 
natūralu, nes australai turi tokį didelį 
pasirinkimų, kad jie gali ir atranką 
padaryti daug geresnę. Kalbant apie 
Žaidimo lygį, aš manau daug kas turėtų 
didelį siurpryzą, jeigu būtų įmanoma iš
bandyti jėgas tarp i960, metų ir 1969 
mėtų geriausių lietuvių rinktinių žaidė
jų, ju pajėgiausiame tuo metu stovyje. 
J"- - Ka galvojate apie Lietuvių Sporte 
Šventes?

- Jos yra tikrai kažkas nepaprasto, 
didelio. Kalbant atvirai, ar turiu daug 
didesnį malonumų būti Lietuvių Sporto 
Šventėse, kaip kad Australijos KrepŠi-
nio Pirmenybėse ar Karnivaluose.ir pralenkdamas tokius žaidėjus kaip 

Les Hodys - 26 tšk. ir John Heards 
24 tšk.

- Kada ir kur sutikote pirmus lie
tuvius sportininkus?

- Pirmą kartą lietuvius sutikau 
1950 metais O.B.I. salėje. Ir mano ėji
mas ketvirtadienių vakarais stebėti 
krepšinį, daugumoje buvo tai tik dėl 
Algio Ignatavičiaus pasirodymų. AŠ 
atsimenu, kad vieną vakarą aš net susi- 
mušiau su kitu jaunuoju “krepšinio 
mėgėju”, kuris mane pralenkė ir į 
stadioną įnešė Algio krepšį su sportine 
apranga • • •

- Ar yra didelis skirtumas per 
paskutiniuosius 10-tį metų australų ir

Po dvidešimties metų vėl susirinkus į Melbourną, kur pirmąjį kartą 
Adelaidės, Canberros, Melbourne ir Sydnejaus krepšininkai pradėjo taip 
Šiandie išaugusias SPORTO ŠVENTES, aš sveikinu mūsų pirmąjį didįjį 
Šių švenčių rengėją neužmirštamą sportininką LEONĄ BALTRŪNĄ, pirmuo
sius ir dabartinius “Varpo” valdybųir viso klubo narius, ALFAS Valdybą, 
visus dalyvaujančius XXI-je Sporto Šventėje sportininkus ir valdybų narius 
linkėdamas linksmų Kalėdų\švenčių, laimingų Naujųjų Metų ir geros sporti
nės sėkmės.

Ypatinga mano padėka ir geriausi linkėjimai yra šio skyriaus 
visiems bendradarbiams, be kurių ir šis skyrius nebūtų įmanomas.

Linksmų švenčių visiems Šio skyriaus skaitytojams.

Kovo vyrai

Šiais metais bus mano 9-ji lietuviška 
sporto šventė, ir nuo jos mane niekas ne 
galėtų atskirti. Iki šiol ką aš tik esu 
atvežęs stebėti šių sporto švenčiu, jie 
buvo visuomet labai sužavėti.

- Būdamas "Kovo" komandos kapi
tonas ir vienas iš jos “žvaigždžių”, 
ką galvojate apie kovieČių galimybes 
šiais metais?

- Aš nieko nežinau ir nenoriu Žino
ti apie manęs vadinimą “žvaigžde” 
bet kas liečia vyrų komandą, tai aš ga
liu pasakyti, kad šiais metais mes turi
me stipresnę komandą už praeitų metų, 
kada mes laimėjome pirmąją vietą. 
Švenčių metu nėra daug lengvų rungty
nių ir todėl paskiri Žaidėjai ir visa 
komanda, laimint pirmenybes, turi būti 
gerai pasiruošę ir to verti.

- Kaip “Kovo” vicepirmininkas, ką 
galite pasakyti apie dabartinį “Kovą”.

- Sydnejuje esu jau penkis metus ir
šiais metais aš matau stipriausį ‘Kovą’ 
koks jis tik yra buvęs. Mes esame labai 
laimingi dabar, kad "Kovo” valdyboje 
turime tokius puikius ir taip kruopščiai 
dirbančius žmones, kuriė taip rūpestin
gai tvarko visus klubo ir. paskirų žaidė
jų reikalus. r

- Kokia jūsų nuomonė apie du 
sporto klubus Sydnejuje?

- Aš tikrai norėčiau matyti Sydne
juje vieną sporto klubą. Aš žinau, kad 
tam įvykdyti yra Šiokių tokių problemų, 
tačiau jei mes susijungtume, turėtume 
didžiausią ir stipriausią lietuvių sporto

•' klubą Australijoje.
- Kas jums patinka ir nepatinka 

mūsų Sporto Šventėse ir kaip galima 
būtų jas pagerinti? .

- Nors čia tas ne nuo manęs pareina, 
tačiau daugiausiai man nepatinka nuo-. 
latiniai keitimai, pridėjimai ir išmeti-’ 
mai Sporto Švenčių taisyklių. Aš ma
nau, kad visi neaiškumai ir pakeitimai 
turėtų būti sutvarkyti daug anksčiau 
prieš šventes. Iš žaidėjo taško žiūrint, 
nieko nėra blogiau kaip atvažiavus į 
sporto šventę, būti įveltam į tarpklubi- 
nius ar švenčių taisyklių ginčus. Bet 
neskaitant šių smulkmenų, aš visuomet 
buvau labai patenkintas sporto šventė
mis.

- Per visus tuos metus, kai jūs 
žinote lietuvius, kokius geriausius 
10-tį žaidėjų jūs išrinktumėte?

Tekus žaisti ir vėliau stebint, 
Amerikos lietuvius,iš jų, mano nuomone 
geriausi buvo: Varnas, Čekauskas ir 
Modestavičius. Iš Australijos lietuvių 
krepšininkų aš išrinkčiau: Ignatavičius 

Dargis (Amerikoje), Palubinskas, Gum- 
bys, Milvydas, Andrikonis, Gasiūnas 
(Amerikoje), Lukoševičius.

(Žinoma Donas, būdamas kuklus 
sportininkas, savo asmens neištatė, 
tačiau mano asmeniška ir visų kitų man 
žinomų gerųjų žaidėjų nuomone, jis , 
būtų ne tik pirmojo dešimtuko aukštoje ■ 
pradžioje, bet taip pat galėtų būti ir 
vienas iš mūsų geriausių trenerių. A.L.)

- Ka jūs norėtumėte palinkėti vi- i 
siems 21-sios SportŠventės dalyviams 
Melbourne? .

- LinksmųSvenčių, Laimingų Naujų- 
Metų ir geros sportinės laimes visiems 
šventės dalyviams ir ypatingai mano 
draugams koviečiams.

A. L-tiS

<ęr

wMj
Sale Seniūne............

■ 1 - ‘’WWW

iiii®

Mielus Sale seniūnijos tautiečius sveikinu
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

linkėdama visiems geriausiosĮsėkmės ir laimės.

Visus Brisbanės ir auksinio pakraščio lietuvius sveikiname 
Šv. KALĖDŲ proga 

ir linkime visiems šviesių ir saulėtų 
NAUJŲJŲ METŲ

Brisbanės Apylinkės Valdyba

Visus Hobarto, Tasmanijos ir Australijos tautiečius sveikiname su 
šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS

linkėdami džiaugsmo, sėkmės ir gerovės.
Hobarto Apylinkės Valdyba

A. Laukaitis j
Sporto Skyriaus Redaktorius I

■ivoXnoX.fi .ėiioiiąėii - (ėltfxČivmfK.is-i£r)

Vietoj Kalėdinių ir Naujųjų Metų : 
sveikinimų skiriu $5.00 Australijos 
Liet. Kultūros Fondui, ' —;-

Prieteliams, pažįstamiems ir 
geros valios tautiečiams siunčiu ge
riausius linkėjimus 1971 metams.

Č. Liutikas, N.Zelandija
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Žinia - Kalėdos tai Kalėdos, 
Bet ir po jų - tos pačios bėdos. 
Lyg po Kalėdų būt’ geriau? 
Ir Nauji Metai! Ak, sakau! . . .

Kas kam linkės, ar nelinkės. 
Greičiausiai - nieko nepadės 
Ir man, atrodo, paskutinė 
Proga atverti kakarinę . . ?

Kagi! Bijau ir pagalvoti
Melbourne kai pradės žaibuoti; 
Ar maž’ Sydnejuj lietaus buvo! 
“Pastogė” permirko ir . . . griuvo.

Buvo pirma , o - paskutinė
Taip išsireiskus - “kazokinė” . .
Ateina nauja redaktūra,
Nauja Valdžia - nauja cenzūra! . .

Priimkit paskutinę(?) eilę, 
Išreiškiama Kukučio meile, 
Linkėjimai visoms, visiems 
Kalėdų Šventėms ir Naujiems!

- ***
Be teatrealų, be vaidybos. 
Bendruomenei linkiu Valdybos, 
■Kuri Išneštų darbo naštą, 
Sujungti sugebėtų Kraštą.

Naujai Valdybai - idealų 
Ir išmintingą, net be galo . . I 
"Pastogei” žmogų redaguoti 
Kurį galėtų visi joti ... 

MAN OF THE YEAR

Gt &
w į

Sportas Geelonge
Šių metų vasaros sezono Geelongo 

tinklinio varžybose žaidė dvi Vyties 
komandos - vyrų ir moterų. Per sezoną za 
sužaista dvylika rungtynių. Abidvi 
komandos laimėjo po astuonias. Prieš- 
finalinėj žaidimo lentelėj vyrai užėmė 
ketvirtą vietą, o moterys antrą,

Pirmą pusfinalį Vyties vyrai 
laimi prieš australų komandą Jaguars, 
bet pralošia antrą pusfinalį prieš Kats, 
tai maišyta komanda, susidedanti iš 
estų, latvių ir australų, kuri ir laimėjo 
pirmenybes. Šiame turnyre Vyties vy
rai užima trečią vietą; Už Vytį žaidė: 
A.BertaŠius, V.Breneizeris, R.Lus- 
combe, K.Starinskaė, S.Šutas, G.Wolf ir 
R.ZenkeviČiūs (treneris ir kapitonas).' 
Geriausias žaidėjas tai R.ZenkeviČiūs 
- Australijos LiėtuviĮl Tinklinio Rinkti
nės žaidėjas.

Moterų komanda pasiekė kiek 
geresnį rezultatą, nors ir pralošė pirmą 
pusfinalį, bet laimėjo antrą ir pateko j 
finalą. Nors finalą ir pralošė 3-1 santy
kiu prieš Rebels (australių komandą), 
mūsų merginų žaidimas buvo geras; 
Rebels laimėjo tik dėl geresnio smūgia- 
vimo. Ųą moterų komandą Žaidė: S.. 
Lipšiene-'- sekcijos vadovė, N.Wolf 
(Bratanavičiūtė) - kapitonė, R.Zenkevi--

čienė, Lily Lučkutė, Lucy Luckutė; tai 
visos Australijos Lietuvių Moterų Tink- 
limio i Rinktinės žaidėjos; ir A.Bun- 
gardaitė su J.Salajan. Geriausia 
žaidėja šiame sezone N.Wolf.
1970 m. VYTIES TINKLININKŲ-IŲ 

ĮNAŠAS I. AUSTRALŲ SPORTĄ
R.Zenkevičius išrinktas įGeelon- 

go Rinktinę ir šios rinktinės komandos 
kapitonas. Šita rinktine dalyvauja 
Viktorijos Provincinėse Varžybose Ben
digo mieste laimėdami čempionatą. 
Dalis rungtynių buvo rodomos per tele
viziją.

R.Zenkevičienė ir Nijolė Wolf 
išrinktos £ Geelongo Moterų Rinktinę 
- šios rinktinės kapitonė N.Wolf. Pro
vincinėse varžybose taip pat laimi 
pirmą vietą.

Galime pasidžiaugti, kad mūsų vy
resnis jaunimas ne tik gerai pasirodo 
aikštėje, bet ir sugeba užimti atsakin
gas vietas valdom.' locganuore. Būtėnų 
j sekančių metų Geelongo Tinklinio 
Mėgėjų. Sąjungos Komitetą išrinktos 
N.Wolf - vicepirmininkė ir R.Zenkevi
čienė - iždininko pavaduotoja. Ši są
junga turi virš penkių Šimtų finansinių 
narių.

K.S.

Naujam redaktoriui - sėkmės. 
Stiprybę semt iš praeities . . . 
Ir visą šimtą, bendradarbių 
Inteligentų ir . . . bedarbių!

Mokėti taip išlaviruoti 
Kiti kai baubia - nesuloti. 
Bučiuoti ranką, net - ir batą, 
Kai iš spaustuvės laukan meta.

Senam, už dešimt darbo metų: 
“Pasiilsėk, bala nemato!” 
Tavęs nelaižė - nelaižys, 
Buvai tik "NuodėmiųOžys” . . ..

***
"Aidams” taipogi linkiu gero! 
Išbrist per pliurę ir per Yarrą. 
Žąsis kur gano piemenų. 
Gudresnių net kaip Daktarų . . !

Prisukti Agnei vieną šriubą, 
Galų gale - suteikti Šliūbą. 
Dabar, gi, va! "Nei šis, nei tas” 
Bučiuoja drebančias rankas . . .

Grynai dėl "techniškų kliūčių” 
Ramovei aš tik tiek linkiu: 
“Pakelt į.Generolus Vadą!” 
(Nebus gėdos jums per paradą . . .)

Sydnejaus Klubui - pamatų!
Užteks tų posėdžių, kalbų; 
Vis virsta metai į gadynes 
Greičiau sulauksim Engadinė’s . . .

PADĖKA

Dėkoju ponui Pusdešriui UŽ puikaus termino “Romos žąsys” panaudo
jimą savo polemikoje.

Sutinku, tos žąsys tiek prigageno, kod joms tinka prancūziškas "bete 
comme oiel” epitetas.

Sulaukėm, va, kaip kitados 
Ir “.Žurnalistų Sąjungos”! 
Kaip nepasveikint, nelinkėt? 
Tik kur “Lašiuką i” jiems padėt?

*♦*

"Keliams” linkėtina liktarnos, 
Kad nelakstyt’ kaip Avos varnos . . . 
Ar. gal, greitesnio Oro Pašto 
Su katinais į Gimtą Kraštą? . . .

Žvakę ansambliui - chorui liktorių, 
Į abu stočiau aš savanoriu!
Lietuvoj buvo dvi Kalvarijos . . .
Kuri, gi, Broniaus, kuri - Marijos?..-.

KALĖDINES DOVANOS

■■

nailono arba cottono vyriški išeiginiai marškiniai,' arba moteriška blįuskutė, 
2 poros moteriškų arba vyriškų vilnonių arba nailoninių kojinių.
Siuntinio kaina {skaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas yra <80.00.

DOVANU SIUNTINYS 1. (1970). ... - A i
3* 1/3 jardo, angliškos vilnonės geros rūsiės kostiuminės medžiagos, .3 Jardai1 
crimplene medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam kostiumui, arba dviem . 
suknelėm, 3 jardai vyriškam arba moteriškam paltui, exportines rūšies veluras 
arba wool ir cashmere medžiaga, 2V4 jardo vilnonės suknelei medžiagos, 1

. Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet, artejančių Kalėdų.'^Veučių {Aoga 
siūlome specialiai sudarytus siuntinius kurie* bus. maltaiit praktiška dovana JO 
su artimiesiems.

Žodis primestinas už sportą . . .
Sako,suvalgęs aš Šitą tortą?
Taigi - "suėdžiau’,’ mielas brolyti, 
Bet . . . nereikėjo tešlą maišyti . . .

Ar sporte pešasi vaikai?
Tai kas mums seniams? Negerai?
Ir taip palikim sportą - Sportą, 
Užuot vis lipdami į “tortą”

> ***
Melbourne kągi? —tiltas griuvo 
Ir Šiaip veiklos vis buvo. Buv 
O, sako, kad kitus primynęs 
Skaidres vis veža iš tėvynės . .

Kiti - žinai gal ■ nutautėti, 
Visus parduot, suraudonėti . . 
Jisai? Nu, ne! Todėl linkiu 
Toliau kovot prie “Waterloo”.

Visiems kitiems doros Širdies
Linkiu ramybės, išminties!
Užbaigt remontus ir statybas 
Ir negalvot apie skyrybas . .

Panašiai (paskutine) eilę 
Ir Geelongui išreiškiu meilg. j- 
Ir {Kiniai keliu kepaliuŠą. 
Tai - kur išlaiko radijušą! . .

***
Visai, gi, būtų negražu 

i Neprisimint geru žodžiu 
Miestelį,kur tikra kultūra. 
Kaip nauja blizga politūra.

DOVANU SIUNTINYS 2. (1970).
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu nailono lietpalčiai, crimpleno medžią- 
ga dviem puikiom suknelėm, vyriškas arba moteriškas mągstukas, vilnonis arba 
acryleno, 3 1/3 jardo vilnonė kostiumui medžiaga su įrašu “AU wool made in 1 
England”, viena puiki gėlėta vilnonė skarelė..
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra < 80.00. ‘
Taip pat, mielai dadedame i, šiuos arba kitus rūbų siuntinius dalykus, kurie 
Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi 0
Dirbtinio Mink (audinis) kailio paltui viršūs, <35.00, vilnonės gėlėtos skarelės,? 
<4.00, vyriški arba ^moteriški nertiniai <10.00. nailono marškiniai <7.00, f 
nailono lietpalčiai <9.00, gėlėtos nailono skarelės, <1.80, nepermatomo nailono v 
medžiaga suknelei <8.00, puikūs ilgi vilnoninai moteriški šaliai <8,50. it "it.
UŽ <24.00 pasiunčiame maisto siuntinį iš specialiai parinktų produktų. Priima-,

1 me užsakymus auto mašinoms, motociklamš, dviračiams, televizijos aparatams.
i persiunčiame pinigus ir t.t." '

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

*21 Hackney Rd.. London. R 2. Irief. 
01 739 873*.

a at urn

Stasys StankūnaviČius

Namai, koplyčia ir muziejus, 
Knygynai, kioskai LAS'o vėjas . . . 
Kur tik nueisi - ten alaus!
O ko , gi, norite daugiaus?

Nebent Valdybos viso Krašto? . 
Nebent Žmogaus mąstingo rašto? 
Bet tai! Kur dėsite iš vis, 
Tą, kur gagena už žąsis? . . .

***

Pakelsiu savaja stikline
Už “Aušrą”, "Vilką” ir sostinę! 
Pakelsiu skrybėlę aukštai 
Už Wollongongą ir Bulli

Laimingų Metų jums,tautiečiai, 
Geros širdies Naujapiliečiail 
Ir Linksmų Švenčių, Albury - 
Vis su trispalve gyventi!

Visuomet buvo Žodis tartas,
Visus prisimenant - "Hobartas”;
Visai Tasmanijai bendrai -
Gyvuoti dar ilgai, ilgai!

Linkiu visoms, linkiu visiems . . .
(Net ir Mt.Isa užmirštiems!) 
Ir tiems kur melžė Pauliaus Ožką 
Po seną, rusišką armoŠkąt . . .

***

Perthas-aš dar net (nebuvau, 
Apie Brisbane - tik skaičiau
Po šito bus man “šienapiūtis”, 
Ir taip "Bye, bye!” - Jūsų Kukutis.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

Išrūpinta, kad per Liet. Dienas 
Melbourne visos žinios, liečiančios ( 
Liet. Dienas, bus kasdien perduodamos 
žinių metu. Taip pat stotis užtikrino. | 
kad pusvalandį tęsiant ir toliau, po 
švenčiųį bus skirta laiko pranešimams 
ir žinioms perduoti lietuvių kalba!

Pusvalandį išlaikyti iki Šiol 
pavyko dėl to, kad mūsų visuomenė jį 
pakankamai finansiniai rėmė, tačiau 
dabar lėšos baigiasi ir gali tekti šį 
pusvalandį nutraukti. Tad ir kreipiuosi 
į visus paremti šį pusvalandį, paremti 
finansiniai. Pusvalandžio ateitis | pa
lieka jūsų rankose,!, ir tiktai jūs, mieli 
tautiečiai, galite nutarti, ar reiks Už
pūsti pirmų metų Žvakutę, ar leisti jai 
liepsnoti ir toliau, nes šis pusvalandis 
nėra vien Geelongo lietuvių radijo pus
valandis, bet visų Australijos lietuvių. , 

Elena Jomantienė, jun.
ALB Geelongo Apyl. V-bos narė ir 

radijo pusvalandžio vedėja

SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuviškas . radijo pusvalandis 

per Geelongo 36L-13.50 pakeičia trans
liavimo laiką! nuo gruodžio 19 d. bus 
transliuojama nuo 7.30 - 8.00 val.vak.

Šis pakeitimas, tikimasi, patenkins 
daugelį niūsų tautiečių, kurie dar nėra 
praleidę ne vieno lietuviško pusvalan
džio, tik kartais nusiskundė, kad turi 
pavėluoti į balius arba atsinešę tran- 
sistorių į pobūvį negali ramiai pusva
landžio išklausyti.

Mieli tautiečiai, siųsdami pus
valandžio išlaikymui aukas "Money 
Order” prašyčiau siugti Geelongo paš- 
tan, nes man yra didelių nepatogumų 
pinigus atsiimti iš Bell Park pašto 
įstaigos.

Siųsdami "Postal Note" nepamirš
kite pasirašyti po "payees signature”. 
Aukas siųsti šiuo adresu: 135 Anakie 
Rd., Bell Park, Geelong, Vic. 3215.

*♦*
Gauta žinių, kad Geelonge veikiąs 

lietuviškas radijo pusvalandis ne vien 
tik klausomas Viktorijos lietuvių, bet 
ir toliau. Taip p.p. Pociai Adelaidėje 
sąžiningai seka šį pusvalandį per 
specialius priimtuvus. Lygiai šis pus
valandis atidžiai išklausomas kiekvie
ną šeštadienį p.p. Simanauskų namuose 
Hobarte. Būtų įdomu sužinoti, kiek kas 
domisi šiuo pusvalandžiu kitose valsty- 
jose ir kokiomis priemonėmis tai pa
gauna.

GEELONGO LIET. RADIJO PUS

VALANDŽIUI AUKOS:

Dainos Sambūrio rinkliava $30.24
Geelng. Liet. Mot. D-ja $24.00
ALFAS Valdyba $20.00
Sale Seniūnija $15.00
Geelng. Liet. Mot. antra

rinkliava $13.00
A. Treikleris $11.00
V. Šeštokas $10.00
Melb. vyrų Oktetas $10.00
kun. P.. Vaseris $ 5.00
Jurgelaičiai $ 5.00
V. Mačiulaitis $ 5.00
N. Butkus $ 5.00
p. Bertašius, senj. $ 5.00’
p. Norvydas $ 5.00
A. Sadauskas $ 4.00 1

“DAINOS” CHORAS DĖKOJA
“Dainos” choras savo metinio koncer 

to metu 1970 m. lapkričio 14 d. susi
laukė įvairios paramos pinigais, maisto 
produktais, įvairiais darbais ir kitokia 
pagalba.

Nuoširdžiai esame dėkingi žemiau iš 
vardintiems tautiečiams, mus ir musu 
veiklą taip didžiai parėmus:
p.p. K. Belkui, S. Norvilaičiui, J. Kari- 
tonui, V. Daniai, S. Šatkauskui, Kond-

Visiems savo nariams, 
-į taupytoįams ir bičiuliams nuotaikingų

Įjį/ ■
MIUIm naujųjų metų

Šv. KALĖDŲ ir sėkmingų

nuoširdžiai linki

Koop. Kredito Draugija “TALKA1

Z. Raudys 
V.T.X.
S. Žakas
K. Balkauskas
E. Šidlauskas 
p.p. Česnai 
p. Vaičekauskas 
p. Luckus 
p. Pikelienė 
p. Makulienė

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

4.00 
4.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00
1.00 
1.00

Geelongo Apyl. Valdyba reiškia 
gilią padėką visiems tautiečiams bei 
organizacijoms už aukas.

Geelongo Apyl. Valdyba

NEWCASTLE
DISKUSIJŲ KLUBE

Gruodžio 6 d. Dr. G.Kišono na
muose įvyko paskutinis 1970 m. Dis
kusijų Klubo susirinkimas. Tam vaka
rui kviestas svečias prelegentas p. R. 
Cibas iš Sydney negalėjo dalyvauti. ' 
Dėl laiko stokos nespėjus vietoj svečio 
kitam pasiruošti paskaitai, vakaro dis
kusijos buvo daugiau ar mažiau spon
taniškos: kiekvienas narys kalbėjo ne
pasiruošęs, loterijos būdu ištraukto 
bilietėlio pastatytuoju klausimu. 
Klausimai buvo įvairiom temom, kaip 
‘Kas geriau - alkoholis ar marihuana?' 
‘Ar lietuviai geriau gyvena Australijoj 
ar Amerikoj’, ‘Kalėdų papročiai Lie
tuvoje’, ‘Pinigas nėra viskas’, ‘Kaip 
šiomis dienomis galima atskirti vyrus 
nuo moterų’ bei aktualūs televizijos 
"įtakos” ar "pūtimas į maišelį” 
klausimai. Kai kurie klausimai buvo 
svarstomi iš jumoristinės pusės, kiti 
sukėlė tokiu gyvų diskusijų, kad pirmi
ninkui p. A.Ivinskiui kartas nuo karto

Mielus Sydnejaus Lietuvių Klubo narius, bičiulius ir rėmėjus sveikiname 
šv. KALĖDŲ proga ir linkime visiems sėkmės ir gerovės 1971-se METUOSE.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Visus savo draugus, pažįstamus ir klientes sveikinu su 
šv. KALĖDOMIS

ir visiems bei visoms linkiu sėkmingų ir saulėtų 
NAUJŲJŲ METU

0. Meiliūnienė
Moterų grožio galionas "Dalia”, 
380 South Terrace, Bankstown. tel. 70 6644

Visus savo mielus bičiulius, pažįstamus bei pacientus sveikinu 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 

linkėdama visiems daug laimės ir sveikatos 
1971Į-SE METUOSE

Valerija Laukaitienė 
Chiropodistė

1st Floor, 134 Burwood Rd., Burwood, tel. 747 5269

*

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų - Savanorių Sąjungos

CENTRO VALDYBOS ŠVENČIŲ PASVEIKINIMAS
Mieli laisvės kovų broliai,

Laiko tėkmėje artėjame-į Naujuosius 1971-sius Metus, praeičiai palik
dami senuosius 1970-sius. Su širdgėla tenka konstatuoti, kad ir pastarieji ;, j 
metai mums nebuvo palankūs,ir mūsų retos gretos tapo dar labiau praretintos. 
Apgailestaudami prisimename tuos Lietuvos laisvės kovų draugus,kuriuos 
pereituose metuose Praamžius išrovė iš gyvųjų tarpo. Tai amžinos atmin- ,
ties kūrėjai - savanoriai, mūsų sąjungos nariai: Vaclovas Alksninis, Petras .ti
Asauskas, Simas Narušis, Juozas Sabaliauskas, Juozas Šarūnas ir Sergejus 
Reutas. Jų atliktieji garbingi žygiai gyvųjų draugų tarpe ilgą laiką bus su 
pagarba minimi, o jų šeimoms ir artimiesiems šiuo reiškiame gilią ir nuo- ; 
širdžių užuojautą. '5

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metu proga Centro Valdyba siunčia visiems 
sąjungos nariams ir jų šeimoms nuoširdų ir šventišką pasveikinimą ir ge- / 
riausius linkėjimus asmeniškos laimės, stiprios sveikatos ir ilgo amžiaus 
sveikiems sulaukti tekančios aušros prisikėlimui, iš sunkios rusų okupacinės 
priespaudos, laisvam ir nepriklausomam gyvenimui, mūsų Tėvynei 
Lietuvai.

CENTRO VALDYBA: Pirm-kas Jonas Švedas, vice-kas Leonas Balzaras, 
sekr. Matas Klikna, kasin. Juozas Vilutis ir vald.nar. 
Kostas Karoblis.

MELBOURNEteko jas apriboti, kad nėpritrūkus laiko' 
ir kitiems leisti pasisakyti. Žodžiu,, 
buvo padiskutuota, pasijuokta ir taip 
gražiai užbaigta 1970 m. Diskusijų 
Klubo veikla.

Tuo pačiu norėčiau pridėti, kad 
Newcastle Lietuvių Diskusijų Klubas 
gali pasidžiaugti savo darbia veikla: 
susirinkimai buvo reguliarūs ir uoliai 
visų narių lankomi, paskaitos įdomios, 
kruopščiai paruoštos ir įdėmiai iš-: 
klausomos. Tad skirstomės atostogų 
pasiryžę šią veiklą tęsti ir ateinan
čiais metais. Pirmasis 1971 metų susi
rinkimas įvyks vasario 21 d. 6 vai. vak. 
p. Lizdenio namuose (17 McMichael St. 
Maryville). 
Kišonas.

Paskaitą skaitys Dr. G.

V. Kristensen
Diskusijų Klubo Sekretorė

rackams, Vilkaičiams, A. Plakui, J. Bi- 
retui, A. Zduobai, A. Laukaičiui, A. Luk
šytei, E. Rašymui, BadauBkams, V. ir 
K. Bitinams, Simniškiams, už auką, pa
vardė neįskaitoma, ačiū Jums, P. Alek
nai, M. Sakalauskienei, Juzėnienei, Šat
kauskienei, Migevičienei, Marašinskams, 
Grybams, Grosams, V. Kasperaičiui, Stat
kums, JOragiams, R. Špokienei, E. Nar
butienei, Pauliukoniams, O. Kyzelienei, 
BantkevRJdnei senj., Staugirdienei, A. 
Eismontienei, Gintalaitei-Sweeney, Jan
kauskienei, Narušienei, Vėteikiams, And
riukaitienei, Stošiui, B. Jūrevičiui, Lė- 
verienei, J. Šidlauskienei, Cibienei, Vi- 
nevičienei, Paulėnienei, Biretienei, Gilie- 
nei, Jarmalavičienei, R. Petrikui, B. 
Romanienei, I. Lašaitienei ir kt.

Mūsų didi padėka visiems atsilankiu
siems j šį koncertą-vakarą. Jūsų ne tik 
moralinė bet ir materialinė parama “Dai
nos” chorui buvo tikrai gausi. Sutelkta 
gražaus pelno, kas palengvins kelionę į 
Dainų šventę Melbourne, o taip pat ir 
tolimesnę choro veiklą.

“DAINOS" CHORAS SVEIKINA
Ta pačia proga nuoširdžiai sveikina

me šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 
visus mūsų rėmėjus, talkininkus ir vi
sus sydnėjiškius.

"DAINOS" CHORAS
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EPIDEMIJA MELBOURNE
Melbourne per paskutinius du-

tris metus įvyko visa eilė lietuviškų 
vestuvių. Si vestuvių epidemija dar 
nesibaigia. Štai lapkričio 23 d. užsi
krėtė dar viena jauna pora. Aukso Žie
dai sujungė melbourniškę Dalią Arą- 
nauskaitę ir sydnejiŠkį inž. Andrių 
Chodą. Taip Melbourne lietuviai pra
turtėjo dar viena gražia lietuviška S 
šeima.

*** ęygg
ŽMONA MOKYS VYRĄ

Ponia Jūratė Normantaitė-Tender, 
jei sutiks mokytojauti ateinančiais me
tais lietuvių kalbos pamokose, kurias': ' 
steigia Viktorijos Švietimo Departamen- 
tas, turės bent vieną nepaprastai pasi
šventusį mokinį - savo vyrą, estą. 
Ponas Rain Tender yra pasiryžęs isj 
laikyti lietuyiųkalbos egzaminus.

Nugirdau kadi.
Gintaras Kalpokas vesis sausio : 

mėn. 2 d., 1971 m. ? ....
Jo sesuo Giedra susižiedavo (su '' 

australu geologijos .studentu.), -’-į

DIDELĖ ŠEIMA, TUŠČIAS NAMAS ’

Melbourniskių ponų Malakūnų šei- , 
ma, nors per paskutinius dvejus metus 
padidėjo skaičiumi, paliko apytuštį - 
namą. Duktė Raimonda ištekėjo Vokieti”; .s 
joje ir apsigyveno Hamburge. Sūnus 
Henrikas vedė, pagimdė dukrelę ir apsi
gyveno gražioje Mt.Macedon apylinkėje. . 
O jauniausioji duktė, Milda, išsikraus- ; 
tetarčiau prie studijų ir darbovietės. 
Tačiau per MenoDienąs tuščius kamba
rius žada pripildyti daug svečių. f1’

mm pamgi
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Intui-

’M.P.” prenumerata: metams S 8, 
pusei metų J 4, 

Užsienyje matams J10, 
Atskiro Nr. kaina 20 centų.

Už skelbimų turinį nęatsakoma.
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