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A.LB-NĖ/RAMESNIUS VANDENIS MES PRAŠOME
Iz. Jonaitis

Gražiai ir nuotakingai prėjusios 
Lietuvių Dienos, o taip pat ir sunkio
se Australijos Lietuvių B - nes gyve
nimo sąlygose vykusio Krašto tarybos 
suvažiavimo pastangos, pasisakymai 
ir nutarimai yra labai reikšmingi ir duo
da vilčių, kad ateities ALB gyvenimas 
bus netik gyvas ir kūrybingas, bet ir 
darnus.

Ne paslaptis, kad pereiti metai 
mūsų bendruomenei buvo skaudūs. Ne
tekome Kr.Valdybos Pirmininko a.a.S. 
Narušio pkuris sėkmingai ir sumaniai 
vadovavo A.L.Bendruomenei. Jo tak
tas, darbštumas, asmeninis kontaktas 

su bendruomenės padaliniais ir pavie
niais veikėjais, bei organizacijomis 
bendruomenę išlaikė vieningą ir stip
ria. Jis suprato kad Bendruomenę su
daro visi lietuviai, kad ir skirtingų pa
žiūrų bei Įsitikinimų, todėl bendro gy
venimo labui ieškojo kompromisų, ne
sutariančių grupių derinimo. Bene dau
giausiai rūpesčio jam teikė Australijos 
lietuvių spauda. Teturime du laikraš
čius - ALB Kr.Valdybos leidžiama Mū
sų Pastogė ir Katalikų Federacijos Tė
viškės Aidus. Tų dviejų savaitraščių 
pulsapių niekad neužteko visų mūsų 
margos bendruomenės nuomonių išsi
sakymui, bet ypač Musų Pastogė, kaipo 
bendruomeninis organas, skirtas vis- 
eims lietuviams, o m knt vienai 
ideologinei ar pasauležvalginei grupei, 
nekartą savo neatsargiais ar kontraver- 
siniais pasisakymais iššaukdavo ne
pasitenkinimo arba tarpgrupines nesan- 
taikos. Labai didelėmis a.a.S.Narušio 
pastangomis, tie nepasitenkinimai ar 
nesutarimai būdavo išlyginami, užge
sinami, tačiau po jo mirties jie įsiliep
snojo i mus visus skaudžiai palietusį 
didelį nesutarimų ir nesantaikos gais
ra.

Praeitame Kr .Tarybos suvaziavi.- 
me ir dė"ta pastangos nesantaikai ir ne 
sutarimams pašalinti ir ieškota būdų, 
kaip jų ateityje išvengti. Kr.Valdyba 
iškelta j Adelaidę, į ją išrinkti nuosai
kus bendruomenininkai, kurie savo pir
mininko žodžiais pasisakė už santai
kos, vidurio kelio ir visų grupių bendra* 
darbiavimo siekimą.

Reikšmingiausias, o drauge ir op
iausias Kr. Valdybos darbas be abejo 
yra M.P. leidimas, nes leidėjai ir re

dakcija turi rasti būdus savo laikraš
čio skiltyse leisti pasireikšti Įvairiau
siom nuomonėm, bet kartu ir išvengti 
savitarpio užgaudinėjimo bei nesan
taikos kėlimo. O tam reikia ir nepap
rasto akylumo bei atsargumo, ir di
džiulės tolerancijos. Pereitų metų pa
tyrimas rodo, kad tos savybės netaip 
jau lengvai išlaikomos.

V.Kazokui pasitraukus iš M.P. re
daktoriaus pareigų, Kr.Tarybos suva
žiavimas kreipėsi į Dr.A.Mauragį kad 
jis perimtų M.P. redagavimą, o sau į 
talką kviestųsi rekakcinę kolegiją. Tos 
kolegijos uždavinys yra netik talkinin- 
vimas laikraščio leidimo ir redagavimo 
darbe, bet, ypatingai, sudarymas foru
mo, kuriame būtų galima svarstyti išky
lančias problemas,, bendrai tartis dėl 
laikraščio vedamos linijos ir spręsti 
abejones. Todėl į tą kolegija pakvies
ta ir numatoma ateityje kviesti žmones 
iš įvairių, įr skirtingų pasaulėžvatgi- 
ginių bei visuomeninių grupių 
Nemaža takto ir išminties pareikalaus 
į Mūsų Pastogę įvedimas Krašto Tary
bos suvažiavime skatinto Skaitytojų 
atvirų laiškų skyrelis. Tokio skyrelio 
išsilaikymas turbut priklausys daugiau 
nuo pačių rašančiųjų negu nuo redak
cijos. Gal gi jau būsime pasimokę iš 
praeities klaidų ir tokiuose pasisaky
muose sugebėsime išlaikyti demokra
tinę dvasią ir kultūringą, asmeninį už
gauliojimą išvengiančią forma,.

Išeivių gyvenime savos spaudos 
reikšmė ypatingai didelė. Visuomenės 
pasisakymai net ginčai dėl joje veda
mos linijos,ar dėl joje atstovaujamos 
ideologijos - tik ir pabrėžia tą reikš
mingumą. Kur spaudos organų yra daug 
- kaip kad JAV lietuvių tarpe - skir
tingoms pažiūroms lengva be žalos pa
sidalinti įvairiuose laikraščiuose- 
Tačiau Australijos mažoje bendruome
nėje dar daugiau pasidalinti neįmano
ma, todėl bendruomeninis laikraštis ir 
turėtų atstovauti ne bendruomenės dau
gumą, ar mažuma, bet visumą. O kad 
tai būtų įmanoma įgyvendinti ir redakT 
cijai ir spaudos darbuotojams ir vis
iems skaitytojams reikia netik sukaup
ti visas pastangas, bet ir išmokti nau
jos tolerancijos.
******************

Prime Minister, Mr. John Gorton

REZOLIUCIJA

AUSTRALIJOS MINISTERIUI PIRMININKUI P. GORTONUI
Minėdami Lietuvos valstybinės nepriklausomybės atstatymo 53-jų metų sukak

ti, mes Sydnejaus lietuviai, susirinkę Bankstowne 1971 m. vasario 14 d.:
PRISIMINTI Lietuvos sostinėje Vilniuje 1918 m. vasario 16 d. paskelbtojo 

Lietuvos Nepriklausomebės Akto, atstatnčio suvereninę Lietuvos respublika,, sa
vo valstybingumą siejančią su 1251 metais įsisteigusia Lietuvos Karalija;

PAGERBTI Lietuvos laisvės kovotojų, padėjusių-savo galvas už lietuvių tau
tos išsilaisvinimą iš svetimųjų (caro ir sovietinės Rusijos) priespaudos 1812,1831, 
1833,, 1905, 1941, ir *1944-1952 metais;

IŠKELTI nepriklausomos Lietuvos Respublikos 1918-1940 metų laikotarpio 
politinius, kultūrinius, ūkinius ir socialinius laimėjimus;

PASMERKTI Sovietų Rusijos 1940 m. birželio 15 d. įvykdyta, okupaciją, supa- 
raližavusią lietuvių tautos suverenių teisių vykdymą, panaikinusią bet kokias as
mens laisves ir siekiančią likviduoti lietuves tautą sovietinio genocido priemonė
mis; ir

PAREIKŠTI, kad sovietinis okupantas niekad, nežiūrint jo naudojamo istori
joje dar neregėto nuožmumo priemonių, neįstengs užgniaužti lietuvių tatuos išsi
laisvinimo ryžto; tatai akivaizdžiai liudija laisvajam pasauliui paskutiniai paverg
tųjų lietuvių žygiai iš priespaudos į laisvę; tėvo ir sūnaus Bražinskų prasiveržimas 
į Turkiją ir Simo Kudirkos didvyriškas mėginimas patekti į laisvos Amerikos žemę.

GILIAI IŠGYVENDAMI Sovietų Rusijos okupuotos Lietuvos kančią ir turėdami 
(jausdami) šventą pareigą kalbėti už pavergtuosius savo brolius, mes Sydnejaus 
lietuviai,

SMERKIAME Sovietų Rusijos agresiją ir nusikaltimus, vykdomus okupuotoje 
Lietuvoje:

1. lietuvių žudymą ir deportaciją (apie 400,000) į darbo vergų stovyklas Sibire 
ir kitose lolimose Sovietų Rusijos srityse;

Lietuvis jūrininkas Simas Kudirka ir jo žmona Genelė. Nuotraukas 
paskelbė kongreso užsienio reikalų tyrinėjimo pakomisija.

2- neteisėtą lietuvių ėmimą į Sovietų Rusijos kariuomenę ir kasmet vykdomus, 
jaunimo maskuotus išvežimus vergų darbams į Sovietų Rusiją;

3. Lietuvos kolonizaciją, atgabenant iš Sovietų Rusijos daugiausia komunistų 
ir suteikiant jiems visokiausias privilegijas Lietuvos žmonių sąskaiton;

4. Lietuvos žmonių nuskurdinimą, laisvus ūkininkus prievarta suvarant į Sovie
tinių vergų kolchozus bei sovhozus,, išnaudojant darbininkus ir apiplėšiant 
lietuvių tautą sovietinio biudžeto machinacijomis;

5. tikėjimo persekiojimą,, suvaržant religinės praktikos atlikinėjima, ir užda
rant maldos namus

6. lietuvių tautos kultūros prievartinį menkinimą, verčiant ja, įsilieti į Sovie

tų Rusijos kultūra ir be atodairos varžant kūrybos laisvę.

MES REIKALAUJAME, kad Sovietų Rusija veikiai atitrauktų iš Lietuvos 
savo kariuomenę, administraciją bei atgabentus komunistus; kad lietuvių tauta gai
lėtų laisvai pati valdytis.

MES PRAŠOME Australijos vyriausybę kelti Lietuvos išlaisvinimo iš Sovie
tų Rusijos okupacijos klausimą Jungtinėse Tautose bei įvairiose tarptautinėse 
konferencijose ir remti mūsų pastangas, siekiančias pasmerkti Sovietų Rusijos 
agresiją prieš Lietuvą ir panaikinti Sovietų kolonijinį rėžimą Lietuvos žemėje.
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VARGO MOKYKLOS

Nėra kultūringame pasaulyje nei vie
nos valstyvės, kurioje nebūtų mažumų. Įs
tatymais yra apsaugojama mažumų teisės, 
suteikiama joms kultūrine autonomija, ir 
mes Australijoje naudojamės kultūrine au
tonomija savo bendruomenei išlaikyti ir 
ugdyti. Kiekvienos kultūringos bendruo
menes yra pirmas rūpestis, kaip save iš
laikyti, o tai reiškia, kaip savo mokyk
las sutvarkyti, kaip savo vaikus išmoky
ti, ir išugdyti, kad jie jaustųsi esą lie
tuviais, mūsų bendruomenės nariais.

Šis didysis rūpestis mūsų bendruo-

gų suprantama ir be didelio pasiruošimo 
atsiekiama, prieinama^visokio lygio ir iš
silavinimo jaunimui. Čia ne tik genijai, 
bet ir talentai nereikalingi. Kiekvienas 
gali JTukauti nuo scenos žemyn Pr.VAI 
CAIČIO “Ten prakaitas aplieja žmones 
prie vasaros sunkių darbų ir prastas pa
rodas marškonis, apdengia sąnarius visų' 
Koks didelis skirtumas. Vargšas Pranas 
Vaičaitis, tikėkime , kad jis neapsivertė 
grabe, nes jis gimė 1876 m. Jis dainavo 
apie tą Lietuvą, kokia jis matė ir pažino 
iki jis buvo pakirstas džiovos, 1910 m., 
kur šių dienų jaunajai kartai niekė nerei- 
škia. Jaunoji karta turi vėžį vietoj džio
vos. Jaunąją kartą aplieja prakaitas žai
džiant sporto salėse ar “sąuosh“ ir trum
pos kelnytės vos apdengia jų uodegytes. 
Tai buvo skaudus pasityčiojimas iš Vai
čaičio, kurio šitas eilėraštis pavirto man 
į maldą; įpinti jį,į negrų ir indėnų lauki 
nę primityvią žemą kultūrą. P.Vaičaičio 
poezija iškelia mano sielą virš purvinos 
pigios, suktos kultūros į žydrias, skais
čias padanges. Parodė man gyvenimo pia- 
smę ir tikslą, duoda man jėgų toleruoti 1a 
gilią purvo kempynę, kurios net patys ne
grai ir indėnai ne bemėgsta, nes ji yra 
taip perdirbta, taip isnieknta taip išprie
vartauta patenkinti kitiems reikalams ir 
geismams, o ne primityvaus negro ar in
dėno natūraliam džiaugsmui išreikšti ir 
susikaupusiai energijai išlieti. Pas Syd- 
niejiškius matėsi didelė to teatro šedev
ro “Hair“ įtaka. Reikia pripažint kad 
pasirodymai buvo atlikti su dideliu įsijau
timu ir savim pasitikėjimu. Žinoma, kai 
žmogus ką mėgsta, supranta ir tam tiki, 
tai ir pasitikėjimas atsiranda. Aš nežin
au ar kas begali užtvenkti tą upės bėgi
mą, nes bėga labai srauniai, bet, nors 
tiek gerai kad mes pamatėm savo vaikus 
kokie jie yra (deep down inside)giliai 
giliai sieloje.
Bent nereikės bereikalingų iliuzijų ir sa
ves apgaudinėjimo. Aš nežinau, ar kas 
nori dėl to ką daryti, bet daugiau negu 
aišku, kad mūsų vaikams lietuviškoji kul
tūra yra tik antraeilis dalykas. Daugiau 
pareiga atsilyginti tėvams už jų pastan
gas juos užauginus ir leidžiant į mokslus 
bei išmokslinus.

L.B.
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ŽYDAI RAGINA BOIKOTUOTI SOVIETŲ, 
PREKYBĄ, SPORTĄ IR KULTŪRINIUS

PARENGIMUS
NSW organizacijos Sovietų Žydų gel

bėjimui pirmininkas Mare Einfeld kreipė
si į Australijos prekybininkus ragindamas 
nustoti prekiauti su Sovietias.

Mr.Einfeld išvykdamas į pasaulinę 
žydų bendruomenių konferencija* Belgijoj 
pabrėžė, kad Sovietų Sąjunga, iki šiol ne
atkreipė dėmesio į protestus dėl diskri
minacijos prieš savo žydų kilmes pilie
čius: Jis sakė: “visiškai aišku, kad jei

gu laisvas pasaulis neįskaudins rusų ki
tomis priemonėmis, rezultatai pastangų 
gelbėti Sovietų Žydus bus labai maži ir 
pavėluoti.“ Jis ragino Australijos žydus 
nesinaudoti Sovietų turistiniais laivais 
lankančiais Australiją, įpatingai “Šota 
Rustavelli' ‘.

Kitame protesto susirinkime žydų 
bendruomenės nariams buvo patarta boi
kotuoti Maskvos Dinamo futbolo komand
os gastroles Austrlijoje. Žydų tarybos 
pirmininkas Mr.H.Goldstein šiuo atveju 
pareiškė, kad tai esąs kiekvieno žydo ir 
visų į laisvę tikinčių žmonių sąžinės rei
kalas: niekas neturėtų remti vienetų iš 
tokio krašto, kuriame praktikuojama než
moniškumas ir diskriminacija-

Australijos spaudoje plačiai aprašo
ma apie žydų rengtus protestų susirinki
mus ir demonstracijas JAV prieš ten be
silankančia Sibiro baleto trupę. Žydų ben
druomenės vadovai ir ten pabrėžė, kad me
niniai bei kultūriniai parengimai ateiną iš 
krašto, kur žmones baudžiami už savo ra
sę ar tautybę yra nepriimtini.

Prisiminus skaudžius Kudirkos ir Si- 
mokaičių patyrimus, ar nevertėtų ir lietu
viams pasekti žydų pavyzdžiu?

LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪ- rodo, kad yra vienšališki ir neobjektyvus. 
Tiek daug padarytų ties loginiai Mūsų 

Pastogės Redaktoriui užmetimų, kaip nu
tylėjimai-, neteisinga kritika, įžeidimai 
ir netiesa tenka priskaityti prie asmeniš
kumo.

Aš iš savo pusės turiu prikišti Tam
stai, pone Redaktoriau, neapdairumą po
no Almio Jūragio tokio pareiškimo ats
pausdinime.

Su tikra pagarba, Vladas Miniotas 
Sydney.

SŲ GARBĖS REIKALAS.

Didžiai Gerbiamas p.Redaktoriau,

Mūsų Pastogėj Nr.4 1971 m. 2.1 psl.
2. perskaitęs atvira pareiškimą r.A.Jūra
gio nustebau ir ne kaip negalėjau ir nega
liu save įtikinti, kad tai yra ištiktųjų po
no Almio Jūragio pasirašytas pareiškimas.

Poną Almi Jūragį pažįstu 20 ar dau- 
giaus metų ir ne kaip negaliu daleisti, . 
kad jis toks populiarus, garbingas žmogus, 
poetas rašytojas, na ir visuomenininkas ga 

menėje buvo ir tebėra antroje eilėje. Ne- lėtų tokius išsireiškimus, kurstančius 
turime laiko, lėšų ir tikro noro atsidėti vieną, bendruomene’s dali, prieš kitą 
savo vaikams. Kol vaikai sveiki, bėgio
ja, apsirengę, pavalgę to rodos ir užten
ka, tėvai neturi kito didesnio rūpesčio. 
Tėvai galvoja, kad vaikai maži ir dar nė
ra reikalo su jais per daug rūpintis, laiko 
daug prieš akis, ir jie ture's progos vėl
iau vaikus pamokyti ir suvesti juos su 
kitais lietuviukais. Panašiai galvoja ir 
mūsų bendruomene's vadovai; pakalba, pa- 
sibedavoja ir reikalą atideda vėlivesnie- 
ms. laikams. Todėl mes ir neturime nei 
tinkamų patalpų, nei mokslo priemonių, 
nei mokyklai vaikų, nes į viską žiūrime 
pro pirštus. Tik vieni mokytojai ir dva
siškiai jaučia patriotinę pareigą atiduoti 
savo, kas nuo jų priklauso.

Natūralūs dalykas yra- tėvams vai
kus mokyti namuose, šeimoje, tačiau to 
neužtenka, vaikas turi turėti aplinką ir tą 
aplinką sudaro būrys vaikų, bendros pas
tangos ir draugystė, kuri suartina ne reU 
ai visam gyvenimui, pagaliau ir mokyto
jo asmuo, kuris palieka vaikui atmintyje 
kaip idealus žmogus. Todėl labai svarbu 
mokyklose turėsi jaunus mokytojus, turbut 
svarbiau negu senus lituanistus.

Ir vėl turėtume savo žvilgsni nukrei
pti į žydus, kurie šioje srityje turi didelę 
patirtį. Jie savo sinagogas vadina mokyk" 
lomis (skalomis, šulėmis), o kunigus mo- 
kytojais-rabinais, Dvasininkų funkcijos 
neatskiriamai yra susijusios su moKymu, 
ir bažnyčios su mokykla. Tai išplaukia 
is pačio pašaukimo. Faktas yra kad ir 
mūsų bendruomenės mokyklos yra daugu
moje parapijos suorganizuotos ir išlaiko
mos, su tuo skirtumu, kad ne visi nori 
savo vaikus leisti į parapijines mokyk
las. Ir ten, kur kitokių mokyklų nėra vai
kai palieka be lietuviškos mokyklos. Ne
tenka abejoti, kad tai daroma didelė žala 
ne tik vaikams, bet ir visai bendruomenei.

Ar ne laikas būtų suprasti, kad kiek- ,.,r. -
viena lietuviška mokykla yra gera, kuri ko daugiau į priekį, tarytum, berniukai 
ugdo lietuviška dvasią ir kultūra ir kad 
visi privalome įsitraukti į jų rėmimą is iš
laikymą, tik ne vien projektais, programo
mis, o taip pat realia pagalba organizuo
dami^ vaikus, transportą ir lėšas.

Šios mano mintys tegul bus priimtos 
kaip diskusinės ir aš lauksiu pasisaky- 
mų-laiškai redakcijai.

PRIIMTI į SYDNĖJAUS UNIVERSITETUS 
Kiekvienam lietuviui, jau nekalbant 

apie tėvus, širdžiai darosi šilta ir malū
nu išgirdus, koks gražus būrelis mūsų ber 
niūkų ir mergaičių, siekia aukštojo moks
lo. Štai, pereitą savaitę, buvo paskelbtos 
mūsų jaunųjų pavardės, priimtų įSydne - 
jaus 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9
10.
11.
12.
13.
Geriausios sėkmės įžengiant į lietuviško 
elito eiles.
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savo oficialiniame pareiškime rašyti.
Padaryti priekaištai Krašto Tarybos 

nariams ir bendrai suvažiavimui aiškiai

DIENOS

MELBOURNE

JAUNIMO KONCERTO ĮSPŪDŽIAI.
Pasibaigus Geelong'o jaunimo pasirody
mui, aš pajutau, kad sėdžiu sulinkusi į 

kuprelę su į šoną palinkusia galva. As, 
besekdama kas dėjosi scenoje, pamėgd
žiojau artistus, persiėmiau tuo taip aiš
kiai atsispindinčiu jų nedrąsumu, nejau
kumu, kuris apima aktorius, kada jiems 
tenka atremti šimtinės masės žvilgsnius 
(face the audience).
Jaunimas yra panašus visur: dideliam mė 
ste ar 50 mylių už didmiesčio. Aišku, 
reikia sutikti, kad sąlygos ir aplinka tu
ri didelės įtakos į jaunų žmonių išsivys
tymą, bet tokio mas to> ir apimties pasi
rodymai, yra režisoriaus-rės kūryba, su
gebėjimas pristatyti jaunimą scenoje žiū
rovui, kaip savo asmeniško įsitikinimo 
ir individualaus supratimo apie Lietuvos 
kultūrą: liaudies dainas ir šokius.
Tokie jauni žmones yra kaip molis režis- 
orių rankose. Taip, kad ką nors patį jau
nimą, nieko negalima pasakyti, tik padė
koti ir padrąsinti. Scenoje mergaitės lin

go“, nesmerkia, o tiktai didžiuojasi ir 
džiaugiasi jų pastangomis ir jų entuzia
zmu, pasiryžimu, senimą palinksminta, 
jų sunkią dalią, svetimame krašte, pras
kaidrinti, nukelti juos nors trumpam lai
kui, į jų gimtą kraštą, sukeliant maloniis 
prisiminimus. Man asmeniškai, didžiaus
ią sentimentą sužadino Kryžius-Koplytė 
lė scenoje. AŠ, kaip ir jūsų tėveliai, bu 
vom laiminami ir globojami tų pakelės 
kryžių nuo pat vaikystės: ar tai į mokyk
lą ar į bažnyčią ėjom, turgun važiavom 
ar giminių ir draugų aplankyti. Taigi ge
ros scenovaizdės dekoracijos, taip pat 
labai svarbu.
Antra: kiekvienas artistas, vaidintojas, 
turi galvoti, kad jis, daro džiaugsmą ,iš 
scenos perduodamas žiūrovams Lietuviš
kąją kultūrą. Publika bus tik dėkingaJei 
aktoriai scenoje jausis patys savimi, su 
savo nuosavom-individualiom būdo savy
bėm: vienas linksmas, kitas išdykęs, tre
čias guvus, ketvirtas judrus, o penktas 
tylus ir 1.1., žiūrovai nudžiuginti

matyda
mi mūsų jaunimą tokį, koks jis yra savin 
se namuose su savo šeimair mokykloje 
su savo draugais.
Dabar didmiesčių išaugintas jaunimas, 
kuris parodė mums savo kultūrą,, pasis-

Universitetus: 
Bobinskas L.J. 
Bogušas J.N. 
Janavičius J.M. 
Jokantas A. 
Kazokas K. 
Kusta A.E. 
LUkas J.S. 
Naruševičius L.J. 
Mikus A.Ą.J. 
Saparas C.R. 
Špokas R.A.
Syirklys L.G. 
Žemaitis L J.

jas stumtų, stovėdami užnugaryje. Žino
ma tokiame amžiuje sunku nugalėti sce
nos baimę, berniukų artumą ir laisvai, 
drąsiai dainuoti, kalbėti ar net sėdėti. 
Pirmutinis žingsnis turėtų būti įkvėpimas kolintą, iš amerikiečių jaunimo5. Amerik- 
pasitikėjimo savimi ir nugalėjimas baimės iečiai pasisavino tą kultūrą iš negrų ir 
scenoje. Tas atsiekiama daug lengviau, 
kada tenka pasirodyti grupėje. Išvedant 
visą grupę į sceną, įgalina individual
ius vaidintojus priklausyti ir paremti vie- si tiek daug moksluose 
nas kitą moraliniai ir socialiniai,slėptis 
vienam kito užnugaryje. Repeticijų metu 
turėtų būti nors ir negausi, iš artimųjų 
ir draugų sudaryta publika, kuri vėliau, 
iškeldama trūkumus, padėtu,, duodama 
patarimus ir padrąsinimą.
Perth'o jaunimas neparodė scenoje 
kėčiau aprašytų trūkumų. Jie scenoje jau
tėsi laisvai, bet jie buvo taip pat vyres
ni amžiumi už Geelongiškius. Amžius, 
patirtis, taip pat didesnis ir nuolatinis 
santykiavimas (contact) su žmonėmis:

indėnų.
Senesniojų amerikiečių karta, būdama la
bai ambicinga, veržli, pažangi, atsieku- 

(science), tech
nologijoj, ekonomijoj, pasisavinusi ir asi 
miliavusi visų Europos tautų kultūrą, iš
mokslinusi didžiausius kadrus intelektu
alų, pasigedo dar daugiau atsiekti per sa
vo vaikus ir anūkus. “The high expect
ations“ - tokie aukšti užsimojimai paši

au- rodė nepakeliami, neįveikiami vidutinių 
gabumų jaunosios kartos. Jie ne tik pali
ko mokyklas (drop outs), bet nusigręžė 
nuo aukštos kultūros, papročių, religijos 
ir savo šeimų.
O yra sunku pamilti net ir surasti Betho
veno muziką ar pamėgti operą, grožėtis

Uni NSW Arts
" <■ Medic.

.< Arts
i' « Arts.

- Appl.Scmokykloje, organizacijose, sueigose, su veno muziką ar pamėgti operą, grožėtis
" -Arts buvimuose, padaro žmogų labiau socialiu Shakspyro veikalais. Persiimti tokio au-
“ " B.Juris sutvėrimu. Tuo pačiu ir savimi pasitikę- kšto lygio kultūra ir sukurti net dar auk-

Syd Engin. jimas išauga. štesnius kultūros šedevrus, civilizuoto
NSW Science Kadangi jaunimas-vaikai vaidino, otėvai pasaulio (Amerikos ir Europos) jaunimas
Maq. Full T. sėdėjo ir žiūrėjo, man norėtųsi atkreipti neišaugino didesnių genijų už turimuos-

Syd Sciencedėmesį i,būdus ir metodus, kaip jie gale- įUs (Beetels buvo didžiausias atsiliepi-
NSW Medic, tų padėti vaikams, išugdyti jų pasitikė-

Syd Dentis. jimą savim kiekvienu metu, kiekvienoj
- į vietoj, net ir scenoj. Pirmiausia, reikia

įsąmoninti, kad žiūrovai artistų “neval-

mas ir atradimas). Nenuostabu, kad Mel
bourne ir Sydnėjaus jaunimas pristatė 
amerikiečiu pasiskolintą kultūrą, kuri 
yra primityvi, lengvai be dideliu, pastan-
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POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas

KARAS LAOSE

Dar vienu bandymu Washingtonas 
mėgina pakreipti pašlijusią pietryčių 
Azijos padėti į savąją pusę. Šiuo nau
jausiu karo manevru amerikiečių c 
sąjungininkas pietų Vietnamas Įžygia
vo Į siaurės Vietnamo ir Facet Lao te
roristų valdomą Laoso dalj. Savo nau
ja strategija, ir galbūt paskutinį kartą 
masyviai didesne ofenzyva Indokinijos 
kare, Washingtonas mėgins atkirsti 
komunistų tiekimo kelius į teroristų ve
damą karą Kambodijoj, Laose ir p.Viet
name.

Prez .Nixon varžomas savo pažadų 
ir (kongreso nusistatymo) daugiau neį- 
velti Amerikos sausumos dalinių už Viet
namo ribų, vis tik negalėjo išvengti ne
suteikęs visokeriopos oro pajėgų para
mos prieš teroristus kovojantiems sąjun
gininkams.

Perkėlus ofenzyva į Laosą atsive’- 
re naujas frontas su naujais pavojais ir 
galimybėmis pietryčiu Azijoj. Karo stra- 
tegikai Amerikoje sako, kad tokiu veik
smu nebus užbaigtas karas, bet laiki
nai sumažyta komunistų akcija Kambo
dijoj ir p.Vietname.

Invazijos kritikai pranašauja kitaip, 
Buk tai Amerika atvėrė’ dar vienas du
ris į kitą karą ir į antrą frontą su pa
vojais visoje pietryčių Azijoje,

INFLIACIJOS REIŠKINIAI
Ne vien Australija, bet ir pramo

nes galiūnai Japonija, Amerika ir kiti 
šiuo laiku daug rašo ir kalba apie, in
fliaciją. SĮ žodį išvertę lietuvių kalbon 
gautume ilgoką sakinį. Tai būtų algų 
kilimas ir tuo pačiu pinigų daugėjimas 
ir pinigų vertės kritimas. Produktų kai
nų infliacija gali reikštis keliose for
mose.. Pavyzdžiui, lėta produktų ga
myba nespėjanti patenkinti pareikala
vimą iššaukia kainu kilimą ir duoda 
pradžia juodajai rinkai. Tokia infliaci
ja amžinai serga Sovietų Sąjunga. Lai
svasis pasaulis dažniausiai pergyvena 
kitos rūšies infliasija, kaip pinigų per- 
tekliu gaunamu algomis, paskolomis ir 
panašiai, kurie perpildo normalia pini
gų apyvarta.

Tikrumoje pati infliacija nieko blo. 
go nepasako, tačiau jos padariniai.jei 
laiku nesukontorliuojami gali skaudžiai 
atsiliepti krašto ekonomijoj. Blogiau
sias reikalas, kad infliacija nekeliau
ja per pasaulį viena, ja dažniausiai ly. 
di kita žiauresnė partnerė - depresija . 
O šita, kaip žinome, dažniausiai palie
ka katastrofiškus rezultatus: bedarbys
tę, kainų kritimą, neturto didėjimą; su
kelia vargą ir kartais atneša badą.

Kaip ir prieš visas ligas, taip prieš 
infliaciją yra įvairus kovos būdai. Ir 
jeigu simptonai nenustatyti iš anksto, 
o blogiausiai jeigu ligonis krenta į pa
niką, gali gautis visai liūdni rezultatai. 
Čia tenka prisiminti pasaulio depresi
ja 1929 ir 33 metais, kada beveik vie
nas trečdalis viso pasaulio dirbančių
jų neteko darbo. Žinoma, tokiais rūpes
čiais neserga Sov.Sąjunga, kadangi chro
nišką ligą išgydo tik karstas.

Viena paprasčiausių priemonių ma
žinant infliacijos grėsmę remiasi bed
arbių skaičiaus didinimu. Tokiu atve
ju varžomos paskolos, keliami valsty
biniai mokesčiai, didinami bankų nuo
šimčiai, mažinami ar visai nevykdomi 
valstybiniai darbai, kas galutiniame 
rezultate gimdo ir daugina bedarbyste. 
Gi bedarbystė, tai viena is skaudžiau
sių socialinių blogybių , kuri paliečia 
darbininko kišenę, eikvoja jo sutaupąs 
ir atsiliepia tiesioginiai Į jo šeimą ir 
sveikatą.

Neskaitant priemonių kuriomis vy
riausybe didina bedarbystę yra ir kitų 
kovos metodų prieš infl iacija. Vienas 
jų, tai smarkus gamybos kėlimas pra
monėje ir žemes ūkyje. Šiuo metodu 
kiek Įmanoma vystomas darbingumas, 
keliama produktų gamyba ir drauge dir
bančiųjų algos. Pastarąjį būdą, deja,

Nuotr. L.. Kanto

pritaikyti Australijai, kadangi 
krašte ekonominius varžtus už-

sunku 
šiame 
deda profesinės sąjungos.

Neperseniausiai teko skaityti ame
rikoniškame žurnale gan įdomu straip
snį apie Australiją. Ziurnale rašoma , 
kad australai mėgsta statyti naujus re
kordus nesvarbu kur. Ligi šiol nesu
muštas rekordas kaip tik yra profesi
nių sąjungų streikai su visokiausiais 
reikalaimais. Žiurnalas pažymi, kad 
Australija yra vienintelis kraštas pa
saulyje kur tris minutes darbininkai iš
eina į streiką, arba sustabdo darbą taip 
vadinamais “stop work meetings“.Ka
dangi Australijos pramonės gamyba ne 
kyla lygiagrečiai su mokama alga, at
seit alga visuomet pirmauja, del to ir 
randames šiandien ant finansinės kri- 
ze’s krašto.

Kitas gi būdas infliacijos mažini
mui, ir kuris daugiausiai tiktu šiam kra
štui, būtu kuo mažiau išleisti pinigų 
smulkmenoms ir kuo daugiau taupyti 
bankuose, statybų sąjungose, valsty
binėse paskolų investavimuose ir pa
našiai. Šiuo būdu bendroje apyvartoje 
issisemtų kapitalas, o investuotas pi
nigas paskolinamas kur daugiausiai nau- iš mūsų pažystamas ir labai daug rašąs 

spaudoje).Nariai pp.J.Adamski. T.Biels
ki, F.Dangel, B.Kurnatowski, J.Prociuk 
ir J.Redler, be to Švietimo Komisijos pir
mininkas p.J.Leczucki. Mūsų tautiečiai 
dirba Pavergtų Tautų Organizacijoj bei 
Vidurio - Rytų Europos Federacijos Ta
ryboj su daugeliu siu asmenų dirbo pra
eityje ir juos pažysta, kaip clraugiškus 
mums lietuviams. Tapo išrinkta ir Revi
zijos Komisija, nevardinu. Jos sudėtyje 
gaugeliui mūsų pažystamas p.J.Dunin-Kar 
wicki, ilgametis lenkų savaitraščio “Wia- 
domosu Polskie“ leidėjas ir redaktorius. 
Ta proga drįstu paminėti, kad šis savaitra
štis yra ypač'Įdomus, duoda daug žinių iš 
rytų Europos ir iš Lietuvos.

Kaip įdomu faktą turiu paminėti, kad 
lenkų “Vadovybės Tarybos Prezidiumo“ 
metinis biudžetas buvo priimtas: sumoje 
$1600. Tai palyginus, su mūsų Krašto 
Valdybos disfonuojamom sumom-biudžetu 
yra nedaug. Taigi nors mūsų lietuvių Aus
tralijoj priskaitoma tik 10.000, mes savo 
ALB Krašto Valdybai esam žymiai duos- 
nesni.

dingas. Šio būdo, tačiau netenka taiky
ti Australijos lietuviams, kadangi mes 
esame pakankamai taupus! Faktas yra, 
kad mūsų taupumą liudija neparduotos 
ir sudulkėjusios lietuviškos knygos, 
pamirštas Tautos Fondas, metami cen
tai bažnyčiai, oką bekalbėti apie dides
nes sumas — jos kovoja prieš infliaci
ja australiškame banke.

Infliacijos mažinimas.

MUSU KAIMYNAI LENKAI

Australijos Lenkų Bendruomenė išrinko 
naują vadovybę vadinamą “Vadovybės 
Tarybos Prezidiumą.“

Australijoj gyvena lenkai, jų duome
nimis šiuo metu apie 129.000 asmenų, t.y. 
apie 1% visų Australijos gyventojų tau
tiniai tvarkosi kiek kitaip negu mes, Len
kų Bendruomenės organizacijos kaip mu
sų Australijoj nėra. Tačiau plačiai pas
klidusios po visą Australiją egzistuoja 
eilė visokių lokalinių bei bendro pobū
džio organizacijų.

Šios organizacijos, tam tikrais perio
dais rengia savo bendrus atstovų suvažia 
vimus gana panašiai kaip mūsų Krašto Ta
rybos suvažiavimus - sesijas. Jie vadina
mi “Zsazd Delegatow Polskich Organi- 
zacii w Australia.“

Sausio 30-31 d. 1971 m. Lenkų Na - 
muose Ashfield (Sydney) Įvyko toks XIV 
Lenku organizacijų atstovų suvažiavimas. 
Šis suvažiavimas išrinko naują “Prezi- 
dium Rady Naczelney“. Jo sude’tis: pir
mininkas Plk.A.Racięski ( kaip kuriems

Jungtinių Tautų Organizacijos 25 me
tų sukakties proga Lietuvos Diplomatijos 
šefas buvo pasiuntė^ Generalinės Asam- 
lėjos pirmininkui rasta apie Lietuvos pa
dėti sovietų okupacijoje.

S.Lozoraičio gautas i ši rastą atsa
kymas dabar yra papildytas pranešimu, 
kad jo raštas yra perduotas žmogaus tei
sių komisijai.

***
JIS TENORĖJO STIKLO ALAUS

“The Sydney Morning Herald“ š.m. 
vasario 10 d. žinutėje iš Neujorko aprašo 
kaip ištroškusio jūrininko noras pasis’alin - 
ti iš laivo, ir išgerti alaus bei pasidairy
ti į,mergaites, sukėlė galvosūkio Baltuo
siuose Rūmuose.

Jugoslavas jūrininkas išlipęs Į JAV 
krantą užėjo į barą ir čia skundėsi, kad 
jam mirštamai atsibodęs darbas laive, ir 
teiravosi, kur galėtų rasti imigracijos val
dininką, kuris jam pagelbėtų nutraukti dar
bo sutartį su laivu.

Bare buvę vietiniai amerikiečiai pa - 
galvojo, kad jūrininkas prašąs politinio 
prieglobsčio, jie telefonavo atatinkamom 
Įstaigom ir žinia greitai pasiekė krantų 
sargybą, Imigracijos ir Valstybės Sekre
toriaus departmentus ir pagaliau Baltuo
sius Rūmus Vašingtone.

Imigracijos valdininkas atvykęs į ba
rą rado jogoslava. girtą ir nuvedė ji į jo 
laivą.

Bet prieš pat laivui isplaukaint Val
stybės Sekretoriaus departmentas prisi - 
minęs gruodžio mėn. Lietuvio jūrininko 
mėginimą pabėgti iš Sovietų laivo, įsakė 
imigracijos valdininkui jugoslavą jūrinin
ką išsivesti iš laivo.

Po ilgoko nesusipratimo vertėjas pa
dėjo reikalą išsiaiškinti. Jugoslavas jū
rininkas tenorėjęs išgerti alaus ir pasi
žvalgyti į mergaites. Jis griežtai paneigė 
norėjęs ar prašęs prieglobsčio teisių.

Atrodo, kad žiauriai paaukoto lietu
vio pavyzdis bent privertė amerikiečius 
valdininkus būti atydesniais, nors si 

karta ir be reikalo.

V.Šliogeris
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SIMOKAITIS IR ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA

Vytautą Simokaitį nuteisus mirties 
bausme, šalia kitų organizacijų protestavo 
ir Tarptautinės Pagalbos Komitetas New 
Yorke/International Rescue Committee, 
Inc./ Sausio 23 d- paskelbtame rašte, Ko. 
mitetas apgailestauja nuosprendį Vilniu
je ir nurodo: greičiausia bylos negalėjo 
stebėti visuomenės ar spaudos atstovai 
ir galima spėti, kad Simokaitis buvo nu -

teistas pagal Rusijos Federacijos bau
džiamosios teisenos 64 str., kurio bėgi 
iš krašto laikomasdidžiuoju nusikaltimu.

Šis straipsnis, pabrėžia Komitetas, 
ryškiai pažeidžia dėsni, kuri visi 
turi teisę apleisti savp gyvenamuosius 
kraštus. £is dėsnis įrašytas ir J.Tautu 
priimtoje Žmogaus teisių deklaracijoje.

Pjrmoji pagalba.
: 'r ‘
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PERKŪNSARGIAI ŠEIMOJE

Modernus auklėjimas leidžia vai
kams bežaidžiant išlieti pykt j, išlais
vinti agresyvumą. Architektai planuo
dami naujus namus, vaiku kambariuo
se Įrengia specialius kampus, kur jie 
savo vaikiškas emocijas galėtų, nurea- 
guoti. O ka apie suaugusius?’ Šeimos 
padangę užslinkus emocijų pritvinku- 
siems debesims reikalingas koks, nors 
perkūnsargis kylančios audros žaibams 
•.sukontruliuot-i, sielos Įtampa atleisti.

Prieš savo tikruosius priešus,ci
vilizuotame pasaulyje nebegalime išs
ilieti ten, kur tikrai nereikėtų - na
muose. Kur mes priklausome nuo darbo, 
darbdavio, nuo judėjimo taisyklių. Net 
ir atostogose, nuo ko nors priklausome. 
Namuose mūsųsielos spaudimas tuoj
au ieško ir randa ventili: žmona, ar vy
rą. Geriausias šeimos perkūnsargis yra 
barnis, sako psichologai. Kadangi ne - 
ra namų be durnų, todėl karas šeimoje 
netik galimas, bet ir reikalingas, tik 
reikia išmokti teisingai kariauti.

Krizės gali žudyti, jeigu jos tik 
plėsis ir negaus progos išsilieti sti
presniame barnyje, Širdies ligų tyrinė
tojai konstatavo, jog uzilgintą Įtampos 
padėtis išsaukia širdies infarktą. Trum
pas, praenantis krachas namuose svei
katai visai nekenkia. Ne vien širdžiai 
pavojinga ilgai besitęsianti įtampa; il
gai savyje pyktį valdydami galime gau-- 
ti skilvio žaizdas (ulcerių), migrena 
ir depresiją. Kenkia vyrams ir mo terims. 
Ypatingai antroje amžiaus puseje.

Bauginantis anglų psichiatro Dr. 
Alan Porter tyrinėjimo rezultatas; esą 
vedusios moterys 60—imt kartų daž
niau tampa depresijos aukomis, negu 
merginos 35 ir 45 metų.

Šiandien iš vedybų tikimės dau
giau, negu ankstyvesniais laikais, nes 
vedamės iš meilės. O meilės vedybos 
yra sunkiau funkcionuojančios, 
kaip išskaičiavimo vedybos.

Didžiausioji vedybų problema yra 
tarp patriarchališkai galvojamčių. vyrų 
ir modernių emancipuotų moterų. Daž
niausi šeimos trynimosi pagrindai;- Ko
va dėl pirmavimo namuose, nuomonių 
skirtumai kyla iš skirtingos socialinės 
kilmės, išsimokslinimo, pasaulėziū- 
ros ir sexualines problemos. Amerikos 
psichologai sutartinai sutinka, jog nuo 
70 iki 80 procentų vedybų Amerikoje yra 
neurotiškos. Vedybinius konfliktus rei
kia pergyventi, o ne jų vengti. Vedybos, 
kuriose kartais kyla barnis, išsilaiko 
ilgiau. Patartina vengti tik per ne - 
lyg “karšto“ karo, lygiai ir “šalto ka
ro“.

Karštas karas - tai dažniausia dėl

gyvenimo vąndenis į pirmąją , kelionę. . •
Nr.7; 1971. 2. 22; psl.4

menkniekio kilęs beprasmingas spro
gimas, kuris išauga į toki baisų “bal
tą karštį“, kada jau ne vienas iš part- 
nerių^nebežino, dėl ko jie barasi.

Saitas karas - kada partneriai pa
sislepia už nepermatomos stiklinės sie
nos ir savaitėmis nesikalba. Toks pat 
beprasmis, kaip ir karštasis karas.

Prasmingiau ir teisingiau kariauti 
tobulais šeimyninės dvikovos ginklais . 
Šitoj dvikovoj jokiu budu negali būti 
Įveltas trečias asmuo. Abu partneriai 
turi vienas kito išklausyti, įsijausti į 
antrojo padėti ir stengtis ją suprasti.Kal
tinamasis turi galėti šaltai pakartoti, 
kuo jis yra kaltinamas, Abu turi laiky
tis pirminės ginčo temos, o ne iškasi
nėti senas nuodėmės ar prikelti iš pra
eities senus ginčus ir jais naudotis. 
Vaikai, giminės ar draugai ginče iš 
principo negali dalyvauti. Verbalinis 
smogimas že miau diržo griežtai drau
džiamas, nes partneriai žino vienas 
kito silpnąsias vietas, kuriose leng
vai sužeidžiama. Griežtas, griežčiau
sias tabu nes tai gali mirtinai, nedo - 
vanojamai sužeisti. Ironija, kaip pa
vojingas nuodas -neleistina. Jumoras 
priimtinas ir reikalingas, kaip gera su- 
sitikymo priemone.

Šitoji terapija atpalaiduoja sielos 
ir skyrybų teismus. Teismų, kaip ir 
psichiatrų, pirminis tikslas yra sutai
kyti. Kelias į tą tikslą - išvėdinimas 
susirinkusių sunkių jausmų kilnioje 
kovoje.

Kyla klausimas; nejau meilė ti
krai yra barnių pagrindu? Nors ir la
bai keista, bet psichiatrai sako: taip. 
Iš senos medaus mėnesio patarlės: 
“Kas mylisi, tas ir pešiojasi“, išeitų: 
“Kas mylisi, tiems reikia ir šeimos 
perkūnsargio - barnio“.

O.Galkytė.

sgĮį gįį waįį sĮįrCĘsrCĮs

Šypso Vėjas

Mano žodžiai, kaip miške, 
Tavyje pasiklysta 
Mano balsą šypsąs vejas 
Išnešioja po laukus.
Praeitį, lyg rožes, pasodinęs 
Į palangės lysvę
Ašaromis laistei, laukdamas žiedų. 
Aš ė’inu , ei nu, viėną
Ir vėjo šypseną nešuosi....
Vakaras ateina toks pasenęs ir vėlus. 
Gal man rausvą žiedą dovanosi?.. 
Is daržo tavo sulėtu dienu...* /
Naktis juoda, sunki, pavargus 
Pirštais šaltais užmerks mano akis. 
Žvaigždes atnešiu tau prie vartų. 
Rasa, lyg ašaros, tavo sode nukris. 
Aš išeinu... ir šypso vėjas...

PER GYVENIMĄ...
Tikrai rimtai suaugusi pasijutau, 

kai Lietuvoje mirė tėtis. Mamos nete
kau dar būdama maža. Tas suaugusios 
jausmas atėjo palyginti labai vėlai, tė 
vui mirus pati jau buvau motina be
veik suaugusių vaikų. Ir staiga:- tu 
jau nebe vaikas! Pati už save atsakin
ga.-

Kol nors vienas tėvų tebėra gyvas, 
mes vis negalime visiškai nusipurtyti 
to gimtojo kiaušinio lukšto. Nors tė
vas buvo nepasiekiamai toli ir jokios 
fizinės globos suteikti nebegalėjo; bet 
jausmas, kad tėtė dar yra, kad varge 
galiu jasti paguodą niekad neapleido.

Žinoma, turėdama greta savo vai
kų tėvą, ilgo bendro gyvenimo draugą, 
turėjau daug seniau jaustis pilnai su
brendusi, tačiau tas tėvams priklauso
mumo jausmas neapleido ir jaučiau mo
ralinį atsakingumą už savo gyvenimo 
būdą. Dar vis atrodė, kad tėtė gali bar
tis..

Meilė vyrui skirtinga nuo meilės 
tėvams. Su vyru pradedame gyventi 
galbūt jau nuo pirmojo susižavėjimo 
gražiomis akimis, ar gražia šypsena 
ir romantiškais žodžiais. Meilę tėvams 
ilgai nelaikome meile: “nemylime“ jų 
iki sulaukiame savo vaikų.

Būti suaugusiu yra gana kompli
kuotas procesas, kuris kartais išsitem
pia per ilgą metais neišmatuojama lai
ko bėgi. Suaugti pradedame nuo pirmos 
ilgos suknelės, nuo pirmų aukštesniais 
kulnim batukų, nuo pirmos kirpykloje 
gautos šukuosenos. Tada labai norė
jome būti suaugusios ir net užsidėda- 
vom akinius, kad veidas atrodytų nors 
truputėlį senesnis. Norėjome eiti drau
ge eiti su tais, kurie atrodė galį savo 
gyvenimą tvarkyti savarankiškai. Jau
nystė irgi nelengva padėtis; daug sun
kesnė už suaugusio padėti. Kol jauni 
turėjome sunkumų save pažinti, spręs
ti apie kitus. Jaunos biologinės prob
lemos, romantika, o apie ekonominius 
sunkumus nėra ko nei kalbėti. Kova 
su autoritetais, tėvų ir mokytojų ir įvai
rių kitų, kurie norėjo, kad būtume kaip 
tik tokie,o nee kitokie Jauni žmonės yra 
.gerokai kitų stumdomi, įvairių instan
cijų pešiojami.

Kas gražiausia jaunystėje; tai pil
ni fantazijos planai ir viltys. Visos du
rys atviros, visi keliai platūs; tik ge
ro noro, atrodo, tereikia ir gali būti, 
kuo nori. Vientik asmeniško apsispren
dimo ir visas pasaulis tau po kojomis. 
Suaugimo procesas pamažu priverčia 
nujausti nuosavas galimybes ir savo ri
bas. Tas yra gerai, Nors gal nevisada 
malonu; bet kiekvienu atveju aiški gy
venimo pagalba. Iš pasakiškų pilių per- 
sikeliame į paprastą kasdienį gyvenimą, 
kurį stengiamės sukurti galimai pato-

gesnį. Su augančiais patyrimais, leng
viau susitvarkome su gyvenimo proble
momis. Pažįstame viršūnes ir gilumas, 
spalvos ir formos parodo, kiek ir ko 
galime tikėtis. Išmokstame savo emo
cijas ..analizuoti ir sugebame išvengti 
katastrofinių situacijų. Per draugystę 
su žmonėmis išmokstame su jais drau
gauti. Tampame tolerantiškesni, bet 
drauge ir skeptiškesni. Mažiau iš kitų 
tikimės, rečiau esame nustebinti ir dar 
rečiau apviliami. Viena iš gerųjų su
brendimo ypatybių; kad iš anksto gali
ne savo troškimus sureguliuoti.

Suaugę žinome, kad galime daryti 
ką norime; bet daryti nebenorime. Jau
nuolis siekia pilnos laisvės, atsipa
laidavimo nuo bet kokių ryšių, pilno 
savarankiškumo, pilnos nepriklausomy
bės nuo įvairių nuostatų ir nurodymų, 
bet tai yra tik idiliška anarchija. Šian
dien esu laisva daryti, kas jaunai bu
vo draudžiama ar nepatartina, bet jau 
nebeįdomu ir nebesvarbu.

Jauna būdama labai savęs nemė
gau; visi kiti buvo už mane geresni. 
Daug kam esu pavydejusi ir stengiausi 
būti kuo nors kitu, ne savimi. Brendi
mo procese kas nors kur nors nuslydo 
ir susijungė, todėl savęs jau nebebijau 
ir nebeniekinu. Aš visai mielai esu aš. 
Galbūt todėl man ir patinka būti suau
gusia,kad jau tikrai esu suaugus.

Elena Tūbytė

BADAS-VIENAS MALONUMAS

Sveriau.žinote, jau virs 14 stonų. 
Daktaras ėmė nerimauti dėl mano šir
dies, kraujotakos, sukalkėjimų ir šiaip 
dar įvairiausiais baubais mane gąsdi
no. Todėl nutariau nerimauti ir aš. Iš 
prigimties esu visokiems susilaikym
ams labai silpnos valios, iš manęs vi
ską galima lengvai išgauti, niekuomet 
neatsispiriu jokioms pagundoms, todėl 
svorio numetimui daktaras paguldė ma
ne trims savaitėms i tokia specialia ba
ido kliniką.

Pirmą djeną dar nieko, nes buvau 
iš namų prisivalgiūsi rezervo. Antrą 
diena jau buvau labai blogame upe; ką 
manote, sėdžiu visai tuščiu pilvu su
šalus ir laukiu daktaro, kad galėčiau 
jam pasakyti, jog niekaip nebeišlaiky
siu, jau darosi visai silpna, net akys 
raibsta. Kada labai.ko laukį, niekad ne 
sulauki. Pati sau pulsą tikrinu; ar dar 
tebeplaka sirdis, ar dar tebesu gyva? 
Galvoju apie kokį nors streiką. Pavy
džiu bado streikininkams, trecią diena 
per kraują prievarta maitina, arba nu
sileidžia jų reikalavimams. Bet kaipma 
čia skelbti bado streiką, kad nors kar
ta duotų gerai pavalgyti. Vandens, gry
no vandens, galiu gerti kiek tik noriu, 
nors ir per visą dieną. Aplink mane taip 
pat daug vaitojančių ir dūsaujančiu, ko
legių, lygiai vienodai su manim ken
čiančių.

Po trijų dienų visuotino bado “gy
dymas“ prasidėjo su stipria doza skonio 
karčios druskos ir dar baisesnes akci
jos radikaliam išvalymui visų mano pra
eities lėbavimo palaikų. Nuo to tapau 
tik labiau pavargus ir melancholiška, 
bet į tai niekas nekreipė jokio dėmesio. 
Galvojau apie pabėgimą, bet jau nebe
turėjau jėgų. Tris savaites čia jokiu 
būdu neišlaikysiu - maniau.

Ketvitrą dieną 7 vai. ryto davė žo
lių arbatos dar tebesant lovoje. Tik 
vieną vienintelį puodelį. Prieš pietus 
galėjau imti masažus, vonias ar molio 
pakavimus .Aš niekam jau nebeturėjau 
jėgų ir pradėjau verkti, kai viena atė
jo tokia tvirta ir linksma ir pasigyrė 
10 dienų čia esanti. Aš 10 dienų jau 
nebeisgyvensiu.

Pietums davė tik vieną stkilą dar
žovių vandens, įvyniojo į šlapias pa
klodes ir liepė miegoti. Užmigau, pa
tikėkit, tikrai užmigau! Po pietų davė 
puodelį tikros arbatos su šaukšteliu 
medaus. Vakarienei galėjau pasirinkti: 
stiklą daržovių ar vaisių sunkos arba 
maslionkų (Battermilk). Jeigu dar esu 
alkana,, galiu ir toliau gerti, kiek tik 
noriu vandens.

(Nukelta į 5 pusi.)
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AR JUS KNARKIAT?
Kiekvienas aštuntas žmogus knar

Sargas labai nustebo, nes Faruk“as ta 
rėjo įproti pusryčiams apdovanoti bran
gakmeniais savo žaidimų drauges. Dėl

kia! - Tai sako įvairiu tautų medicina- 
rai. Jeigu tas apskaičiavimas tikras, 
tai reiškia kad Australijoje knarkia kas 
naktį pusantro milijono žmonių. Pusan, 
tro milijono miegamųjų užpildyti gar- 
galiuonjačiu, švilpiančiu, urzgiančiu 
ir įvairiausiu kitokiu į malku piovimą 
panašiu triukšmu. Tai reiškia, kad ly. 
giai tiek pat yra ir nemiegancių, ne
laimingų to koncerto klausytojų. O .jei
gu dar pagalvoti apie nesiskundžian
čius ir tą nežinoma, skaičių pridegus, 
tai gali būti ir keletas milijonų.

Tikrai problema, ir mokslininkai 
is kartos i karta stengėsi ja išspręsti. 
Pirmasis, " ka jiė atrado, tai esą mote- 
rys knarkia tiek pat, kaip ir vyrai.Jos 
tiktai knarkia tyliau ir ne visada pa
gaunamos.

Antrasis jų svarbus darbas buvo 
knarkiančius suklasifikuoti į defekto 
knarkėjus ir “įpročio“. Defekto knar
kė jas turi vilties išgydymui, nes jis 
knarkia dėl polypų ar kitokių suaugi
mų nosyje, kurie trukdo laisva kvėpa
vimą. Gali būti nosies sienelė pasisu
kus, tonzilai ar kitokie prigimties tru
kumai, kurie būtų to garsaus miegoji
mo priežastimi. Tuos visus trukdymus 
galima chirurgo peiliuku lengvai paša
linti. Po operacijos kvėpavimas su - 
normalėja, ir knarkimas visai sustoja.

Gaila, kad įpročio knarkėjams ne 
taip lengva, o jie knarkiančiųjų armi
jos didžiausioji divizija. Jie knarkia 
mediciniškai žiūrint, be jokio reikalo. 
Galbūt dėlto ir vaistų jiems nėra. įpro
čio knarkėjai gali knarkti bet kokioj 
miego pozicijoj; nesvarbu, ar jie gulės 
ant nugaros, ant pilvo, ar ant bet ku
rio šono. Galima jų gerklę piaustinėt, 
ar mėginti nosį tvarkyti - jie knarks. 
Galima žandikaulius surišti, kiti net 
Įvairias kvėpavimo gimnastikas mėgi
na - bet viskas veltui. Naktis į naktį 
jie *piauna'r šimtamečių ąžuolų girias 
nesijaudindami.

Vienas toks nepataisomas knarkė- 
jas buvo Amerikos tankų generolas Geo
rge Patton. Nepaisant visų bandymų jį 
pagydyti, jis praknarke' kiekvieną an
trojo pasaulinio karo naktį. Karininkai 
turėję jį ryte pažadinti, užprotokolavo; 
esą jis taip garsiai knarkė, jog jie ne
galėjo girdėti priešo artilerijos ugnies.

Antras žymus įpročio knarkė jas, 
galėjęs išknarkti net labai ilgas laiko 
distancijas, buvo Parūk'as II. Kai dar 
jis buvo Egipto karaliumi, vienas iš jo 
asmens sargų rūmuose kartą naktį pas
tebėjo dvi labai nusiminusias mergi
nas slenkant iš karaliaus miegamojo.

Kai sulute užspigina būnant Yarros pakrantėje negi spėsi nusirengti...
Nuotrauka R?Milašo

to ir užklausė, kodėl Nylo dukterys taip 
anksti valdovą apleidžia? - “Jis taip 
žiauriai knarkia ir taip neharmoniškai,
- sako viena, - jog mes geriau atsisa
kom deimanto, negu dar ilgiau jo knar
kimo klausytis.“ -

Martha Mitchell, US-Generalstate- 
attorney žmona, sako;- Mano vyras da-\ 
ro naktį triukšmo daugiau negu aš die
ną. Jeigu visas tas valandas būčiau 
miegojusi, šiandien atrodyčiau dešimt 
metu jaunesnė.- __ w

Galbūt užuojauta vargšams knarkė- 
jams inspiravo vokietį moksininka ga
na orginaliai"' knarkimo teorijai. Jis 
praktikuojantis vaikų psichoterapeutas 
Stuttgat'e ir jo mintys pasklido po vi
są pasaulį. Knarkimą jis lygina su gy
vulių išsireiškimo forma. Pagal jo me
todą, esą dvi skirtingos grupės. Vieni 
knarkia piktai: urzgia ir pučia, o kiti 
labai lygiai, ramiai, kaip murinančios 
katės ant kelių.

Urzgiantis, piktas knarkimas esąs 
neišlietų, per .dieną susirinkusių agre
sijų poreiškis. Klaidingas išauklėjim
as, nemalonumai darbe; svarbiausia, 
neharmoniškas vedybinis gyvenimas 
gali būti urzgimo, atsiprašau, knarkimo 
priežastimi. Pasąmonės agresijos ant 
gyvenimo partnerio išsilieja nejucio-i 
mis ir dažnai budintis draugas turi bė
gti iš kambario arba Apsiprasti.'

Solidžios vedybinės laime’s žen
klas, esąp lygus, harmoniškas knarkim. 
as, kuriuo išreiškiamas saugumo ir liz
do šilumos jausmas. Šiuo atveju knar
kimas yra prisipažinimas meilėje, ku
riam išreikšti dieną sunku surasti tin
kamus žodžius.

Gerasis Stuttgart'o daktaras pata
ria moterims (ir vyrams) kurie dėl part
nerio knarkimo kenčia; nesijaudinti ir 
nepykti. Porą naktų įdėmiai klausytis 
jų knarkimo tono. Jeigu knarkia piktai 
tuomet aiškus ir alarmuojantis ženklas, 
kad tą žmogų reikia nuo kokių nors sun
kumų atpalaiduoti. Lygaus, gražesnio 
tono knarkėjams reikia tik truputi dau
giau meilės parodyti dienos metu.

Stuttgart'o daktaro teorija iš pir
mos dienos surado rimtų pasekėjų. Dau
guma daktarų jam pilnai pritarė. Vie
nas New York'o gerklės, nosies ir au
sų ligų daktaras prideda: - Mes visa
da galvojome, kad knarkiantieji yra ypa
tingai jautrios sielos žmonės.-

Viena moteris, nežinodama tų vi
sų teorijų, užklausta ką ji mananti apie 
knarkimą, atsakė: - Man tai gražiau
sia gyvenimo muzika.-

Moteris buvo našlė. AGA

Badas - vienas malonumas
(Atkelta iš 4 psl.)

Pilvas negurgia - per tuscias, kad 
būtų kam gurgti, bet ateina valanda 
pusryčių ar pietų, taip ir matau steiko 
gabalus, salotų lėkštes, keptas bulves 
ar pusdienio pyragaičius. Apima toks 
gilus liūdesya, kad net paširdyje die
gia. Vienintelis džiaugsmas šiame nu
liūdusiųjų kieme, tai rytine svetimos i 
procedūra. Gana iškilmingai visi susi- 
stoja į eilę ir laimingai stebime savo 
svorio korteles, vis žemyn vingiuojan
čia linija. Pirmomis dienomis aš nusi
vokdavau rytinį apsiaustą, nusiauda- 
vau šliures, net ir laikroduką nuo ran
kos nuėmiau; kad tik daugiau uncijų nu
metus. Ta vingiuotoji linija tikrai vie
na, kuri dar palaiko gyvybę, duoda drą
sos gyventi. Po savaites svoris mato
si ne tik lape, bet jaučiasi ir aiškiai 
galima užgriebti prie juosmens. Vie
nas ar du svarai į dieną numesti, tai 
ne juokas ! Labai stori vyrai numeta, net 
po tris ar keturis svarus j dieną.

Galbūt tas aukštas, galima saky
ti, kilnus jausmas, žiūrint į kasdien la
biau smunkančias kojines ir jaučiant 
rubus kabant, kaip ant kuolo, sukelia 
ūpą gyventi .Pradedu eiti su kolegė
mis pasivaikščioti. Savitvarda, taip 
labai reikalinga pradžioje, dabar atro
do visai nesvarbi; nes einame pro py

Pakavimas bent kokiai kelionei 
yra savos rūšies ritualas, o ypatingai 
išvykimui atostogoms. Jau savaitę 
prieš išvykstant reikia sudaryti sąra
šą ko ir kiek reikalinga pasiimti.

Kai kuriuos iš tų reikmenų gali - 
ma lengvai surasti namuose, kitus rei
kia ištraukti iš salkos pastogės ar ga
ražo spintos.

Vieni iš tų reikalingų daiktų dar 
turėjo prilipusių liekanėlių nuo praėju
sių metų vasarviet lės, o kitus suradus 
tenka apgalvoti ar jie dar išlaikys vie
noms atostogoms, ar gal geriau juos da 
bar išmetus.

Kada visas ieškojimas ir supirki
mas užbaigta , tada ateina lemiama 
valanda vyriškai galvai apsvarstyti at
siradusią problemą; kaip visa tai su
pakuoti į turimą vietą mašinoje.

Čia ir prasideda ritualas. Nesun
ku nuimanyti kas seka: “Ar tau visų ši
tų daiktų reikės? Mes gi neišvažiuoja
me metams!''

Juokingas dalykas! Ar beliks mums 
vietos atsisėsti. “Ar tu tikra, kad nie
ko neužmiršai? Aš nenorėčiau, kad jus 
moterys dar surastuųief ką nors.pasku® 
tinę minutę.“ Ir taip toliau...

Tik ką užtikrinus, kad nieko dau
giau nereikia aš prisiminiau, kad gal 
reikėtų paimti ilgas kelnes ir pora šil
tų megstukų, juk Australijos oras toks 
apgaulingas. Reikėtų ir aštrųjį virtu
vinį peilį pasiimti, pakietelį bandažu, 
ir kelis kitus daiktelius, kurių tikrai 
priteikęs. Bet šiuos daiknis as paslap
čia įkišau į pajūrinį krepšį ir nekaltai 
pastačiau ant grindų prie mano kojų.

Šiais metais duktė ir tėvas sugud
ravo naują “triką“. Po to kai aš darba
vausi kelionei iki 4 vai. ryto, kad galė
tume kaip buvo planuota 5 vai. pajudė
ti, jie mane paglostė per petį ir pasa
kė: “ Tiktai įspėjimas Mama - šok į 
dušą ir buk gatava, nes tu žinai, mes 
visuomet turime tavęs laukti paskutinę 
minutę.“

Ačiū labai. Aš galėjau pabrėžti, 
kad ta visad vėluojanti, nespėjanti ma
ma, pati pirmoji atsikėlė ir viską pa
ruošė, kad gerajam tėvui lengviau būtų 
supakuoti ir sudėti į mašiną.

Kai mes galiausiai viską iškraus- 
tėm musų vasarnamyje, kiekvienas dai
ktelis tvarkingai sudėliotas ir paruoš
tas visokiam atsitiktinumui ir pareka- 
lavimui. Aš pažįstu tuos klausymus: 
“Ar mes atsivežėm bandažų ir antisep
tinės mostelės? As susižeidžiau koją, 
“arba“ kur yra dantų pasta“ Ka mes 
valgysime pietums?“ arba“ Ar kas no
rs paėmė kortų kalade?“ 

ragų ir delikatesų krautuves ir nesi
jaudiname. Nebenuostabu, kad stiklas 
arbatos ar sunkos padaro tokia gyva, 
beveik šokinėjančia mergina.

Po savaitės pasninkavimo nume
čiau 10 svarų. Pradėjau žaisti stalo 
tenisą. Atvažiavęs vizitui mano asme
niškas ^gydytojas rado gera kraujo spau
dimą. Žarnos pačios susidėliojo į savo 
senas viršiknimo vietas ir širdis jau 
nieko nebebaugino. Kas man nelabai 
patiko; tai, kad jis visai nelaikė ma
nęs ligoniu ir siūlė eiti plaukti ar ir
kluoti. - Reikia muskulus sustiprinti! - 
Pasakė.

Po keturiolikos dienų pasnikavi- 
mo, paskutiniąją mano “gydimo“ sa
vaitę, vėl pamažu pradėsime valgyti, 
kad grižus i normalų valgomą gyvenimą. 
Tai turi vykti pamažu. Pilvas, kaip 
naujut naujuntelaitis organas, tur but. 
vėl išmokintas dirbti. Kolegės pasako- 
ja, kad pirmąją grįžimo dieną duos pa
vandeniavusios bulvių sriubos, sekan
čią diena, jau duos 800 kalorijų; todėl 
manau suprantate, kad jaučiuosi kaip 
askete, nes rūkyti irgi nebesinori. Ka/ 
kada nors valgysiu vėl keptą mėsa su 
bulvėmis ir įsivaizduoti negaliu.

Uz trijų savaičių, jeigu kokiame 
nors subuvime liesa nepažystama mo
teris jus užkalbins ar sveikins, nenu
bėkite! Ten busiu as.

Veronika S.

C# i* keri
Niekas nesistebi ir jie galvoja, 

kad visi šitie dalykai ATSITIKTINAI 
at vežti. Visi daiktai, kurie jiems at- 
redė NEBUS REIKALINGI, pasidarė 
reikalingi.

Mes gyvename name, kuris stovi 
prie pat pajūrio. Sėdint salionėlyje ir 
žiūrint per langą, jaučiasi lyg sėdėtum 
laive. Negali sąmoningai galvoti apie 
kokią namo struktūrą, nes matos tiktai 
bangos ir begalinis okeano tolis. Ret
karčiais pasirodo prie horizonto iš lė
to judantis tankeris ar keleivinis laivas.

Mes čia sėdėjome daug valandų,kai 
oras buvo vėjuotas ir nepalankus. Sau
lei pasirodžius einame į pajūrio kopas 
pasikaitinti saulėje. Čia guli ant smė
lio ir stebi, kaip per kaleidoskopą de
besėlių judėjimą, o jūros ūžimas ne 
leidžia mintims koncentruotis. Taip 
ramu ir gera, rodos gyveni kitame pa
saulyje, kur nėra skubėjimo, nėra rū
pesčių. Vaizduotėje atsirąnda kadaise 
matyta malonūs veidai...vietovės...gė
lės...Medinė katytė iš Filipinų - Daug- 
žadanti burtininkė - atgyja, ir rodos, 
jauti jos aštrių nagų drėskimą į atmes
tą.' ranką. , 
Stiprus šaltas vėjas papūtė iš pietų 

ir išblaškė pasiklydusias mintis.
Žiūriu, tas gražus margai taškuotas 
šuo, pagriebęs vieną mano šlepetę,bai
gia užkasti ją smėlyje. Aš surikau, o 
jis žiūri į mane nustebęs, kaip kad no
rėdamas pasakyti:“Tu ne mano šeimin
inkė.“ Bet kai aš jį draugiškai paglos
čiau, jis patenkintas prispaudė nosį 
prie mano kojos vizgindamas savo trum
pą uodegyte,.

Iki pasimatymo Melbourne.
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UŽGAVĖNIŲ PAPROČIAI

Iš senų laikų Lietuvoje buvo stip
riai įsišaknėję Užgavėnių papročiai. Dau
gumas jų buvo giliai pagoniški prietarai, 
linksmi karnavalai ir manlous savo ne
kasdieniška nuotaika. Užgavėnės tai buvo 
tam tikra tautos švente, kurioje jungėsi 
krikšcoiniškasis ir pagoniškasis pradas, 
kurių įtakoje kūrėsi papročiai ir tauta iš
gyvena savotiškų malonumų “tikėdami“], 
burtus, dalyvaudama pramogose ir pasi- 
linksminimuose.Siais burtais,žinoma., ne 
visi tikėjo, kaip netikėjo ir tais maskara
dais , Užgavėnių bubėmis, bei žydais vadi* 
namais. Lygiai taip, kaip šiandien Kalė
dų Senelis, niekas į jį netiki, o vis tiek 
jį palaiko, kai malonų paprotį. Tokių pap* 
ročiu senovės lietuviai turėjo daug, čia 
kelis jų paduosiu (išL.E).

Užgavėnės paskutinysis antradienis 
prieš gavėnią, prieš Pelenų dieną. Užga
vėnės nėra i švente, ;> tačiau buvo manoma 
kad tą dieną tam tikrų darbų reikia veng
ti ir priešingai, tam tikrus darbus dirbti. 
Sakoma, kad negalima verpti, nes mėsa 
griauš kirmėlės ir vasara ariant jaučiai- 
seilėsis, pelės audeklą sukapos, pirštai 
tvinks ir pn. Tačiau negalima palikti pra
dėto verpti kuodelio,nes ateis Užgavėnių 
senis ir prispiaudys kuodeli. Dar negali
ma malti, nes vėjas trobų stogus nuneš ir 
t.t. Tai vis analogija paremti tikėjimai. 
Tačiau reikia per Užgavėnės važinėti, ta
da geriau užderės linai, todėl sakoma, kad 
vaŽioja linų pratęsti.Dar ir dveigius ku
melius pravažinėja, pirmą kart kinkyda- 
mu į vežimą, ar roges. Besivažinėjančius 
stengiamasi aplieti vandeniu, išvirsti ir 
pasivolioti sniege, tai linai bus stori ir 
iš viso bus geri metai.

Užgavėnėse reikia daug kartų(iki 12j 
ir riebiai valgyti. Seniausias Užgavėnių 
valgis yra šiupinys: tai žirnių ir kruopų 
košė, išvirta su kalulės galva ar uodega

"VENTOS"PASTOVYKLEJE 
PASISVEČIAVUS

Skaučių “Ventos“ pastov; 
stovyklavo apie 55 paukštytės, skautės 
vyr. skautės bei jaunimo atstovės. Pas 
tovyklei iš pradžių laikinai vadovavo 
melburniškė v.s.v.si. Rasa Milvydaitė, 
vėliau ėjusi pastovyklės adjutantės pa
reigas. Pastovyklėje Australijos did
miesčiai buvo gerai reprezentuojami - 
čia dalyvavo’skautės iš tolimojo Per- 
th‘o, Adelaidės, Geelong'o, Hobarto, 
Melburno ir Sydnėjaus. Taip pat dalyva
vo viešnia iš JAV sktn. Kalvaitienė.

Per pirmas dvi dienas skautės spė
jo įsikurti ir pasidaryti visus reikalin
gus įsirengimus ir papuošalus, bet bai
giant darbus atsitiko nelaimė-“Nemunas“ 
taip patvino, kad net “Ventą“ apsėmė!.. 
Kitaip sakant užėję smarkūs lietūs ne 
tik “pakrikštijo“ papuošalus ir “atgai
vino“ darbininkes, bet nuplovė visus 
įsirengimus ir suardė visų pagražini - 
mus... Segančią diena, po visų “katas
trofų“ į stovyklą (pavėluotai) atvyko pas 
tovyklės viršininkė, v.s.v.si. Liuda Apir 
nytė ir jos pavaduotoja - v.s.sl. Graži 
na Zygaitytė. Skautėms nereikėjo daug 
pasakoti savo viršininkėms apie vaka
rykščius įvykius, nes “Nemuno“ krantų 
vis dar nesimatė, bet merginos greitai 

ė ir sutvarkė savo pastovvklę.

kodėl? Sesės viršininkės, mat, buvo su
kurta‘'teorija“ apie sekmingesnį kūno 
lavinimą per vienodo ritmo išlaikymą. 
Po mankštos sekdavo vėliavų pakėlimą 
ir palapinių inspekcija; čia buvo duoda
mi taškai, įpkaitomi į bendros stovyklos 
konkursą. Verta pminėti, kad pirmą vie
tą Šiame konkurse laimėjo Geelong'o 
“Voveraites“, antrą - Adelaidės “Var
lės“. “Varlės“ buvo dar visai mažos 
“varliukės“, bet nustebino visus savo 
pavyzdingu darbštumu ir paklusnumu.

Stovyklos užsiėmimai buvo dažniau
siai bendri skautams ir skautėms. Iš 
Šių užsiėmimų geriausiai prisimenamas 
buvo “smogiamųjų dalinių kursas“ 
(“Commando course“). Siame “kurse“ 
reikėjo statyti daug dalykų, bet sesėms 
buvo paskirta “molio vonia“. Bet ir 
čia kai kurios sesės parodė nuostabų 
“patyrimą“ šiam užsiėmimui ir dar net 
“apiprausė“ keletą brolių skautų. Nak
tiniai žaidimai sesių tarpe nebuvo popu, 
liarūs - jos aiškino, kad nakties metu 
jas gali užpulti vaiduokliai, gyvatės, 
vorai, uodai ir kiti baisūs sutvėrimai. 
Tarp “Ventos“ pastovyklės atskirų už
siėmimų buvo reiškimasis lietuvių kal
ba ir tautinių raštų pritaikymas - skau
tės dažė tulpeles, kryžiukus ir kitus ra
štus ant savo darbinių bliuzelių.

Vakarais sesės visada linksmai da
lyvaudavo tradiciniuose laužuose, o 
dviejų vakarų metu vyko pasišokimai 
prie moderniškos muzikos. Šiai progai 
sesės buvo gerai išsipraktikavusios per 
rytinę mankštą. Tarp kitko - per pasku
tinį šokių vakarą trims melburnietėms 
skautėms teko dar daugiau pasimankš
tinti. Broliai jas pririšo valandėlei 
prie medžio, kad jos atsimintų, kur pas
lėpė visos skautų pastovyklės batus! 
Paskutinę dieną ne viena ašara nurie
dėjo sesių skruostais, kai rekėjo griau-

arba gaidžio pasturgaliu. Kiti riebus Už
gavėnių valgiai yra: Lašiniuočiai, vėda
rai, žemaičių kiunkis, arba šutinė, kuge
lis. Dabar iė’jo madon blynai jr spurgos, 
bet jie nėra lietuviškos kilme's. Geriama 
alus ir degtinę,-kas gers vandenį, tar vi
sus metus vargins troškulys. Su Užgavė
nių valgiais daug būrimų, nes tikima, 
kad juose gludi magiška jėga.

Svarbiausia Užgavėnių pramoga yra 
persirengeliai ir kaukininkai, kurie po
piet pradeda būriais vaikščioti. Mėgsta, 
rengtis išverstias kailiniais, veidus išsi- 
suodinant arba prisidengiant kaukėmis, 
vaizduoja “žydus“ rečiau “čigonus“,pe 
rsirengia ožiu, arkliu, gerve, meška vai
zduoja velnią ir giltine. Žemaiciuse 
vežioja parengta Kotrę, vidurio Lietuvoj 
daro vadinamąjį Užgavėnių diedą, arba 
tiesiog “čiūčelą“, rytų Lietuvoj daromas

XPOPTAS
(atkelta iš , 7 psl.) 

nėra buvę. Krepšinio visai sekcijai labai 
gerai vadovauja, kartu ir vyresniuosius 
treniruodamas, tai D.Atkinson, kai -jam 
padeda jo kiti treneriai: G.Sauka, S.Motie. 
junatie-Gustafson, Gr.Meškauskaite-New- 
man ir kt. Kovo vyrai jau antri metai lai
mi Australijos lietuvių krepšinio pirmeny. 
bes, tuo pačiu labai gražiai pasirodydami 
ir australų pirmenybėse.

Ankščiau kiek apmiręs tinklinis vėl 
šiuo metu labai atsigavo ir įgauna vis di
desni populiarumą sportininkų tarpe. Ilga, 
metis vadovas ir treneris K.Krapauskas, 
šiuo metu vadovauja visai N.S.W.Tinkli
nio S-gai, nors daug padeda ir savajam Ko
vo klubui. Šiuo metu Kovo tinklininkams 
vadovauja veteranas sportininkas J.Eis- 
montas, kuris ne tik kad gerai vyrus tre
niruoja, bet ir pats dar yra vienas iš pag
rindiniu žaidėjų.Tinklininkai taip pat šiais 
metias laimėjo lietuvių varžybas.

Stalo tenisas klube yra labai permai
ningas, Jis iškyla, sublizga, tai ir vėl 
apgesta. Šiuo metu stalo tenisininkai tu
ri dvi komandas, reguliariai treniruojasi 
ir žaidžia Stalo Teniso Centre dviejuose 
klasėse. Visai sekcijai nenuilstamai va
dovauja ir pats žaidžia V-Binkis. Šiais 
metais kovietės moterys irgi laimėjo ko
mandines lietuvių pirmenybes ir R.Araitė 
ir N.Grincevičiutė-Wallis individualiniai 
laimėjo I-ją ir II-ją vietas. Šiai sekcijai 
reikalinga daugiau prieauglio.

Šachmatų sekcija yra viena iš pasto
viausių ir jai jau ilgus metus sėkmingai 
vadovauja V.Augustinavičius, su savo žai
dėjais atsiekęs labai daug gražių perga
lių.

Bendrai paėmus 20-ji Kovo gyvavimo 
metai yra užbaigiami labai gražioje, drau
giškoje ir stipriai sveikoje aplinkoje. Šian
dien koveičių vardas ne tik Sydnejuje, bet 
ir visoje Australijoje minimas su pilna 
pagarba, kai paskiras kovietis turi jausti 
garbę, būdamas šio senojo savo klubo na- 
rys. Džiaugiantis tokiais gražiais 20-čio 
vaisiais, aš noriu tik palinkėti ateinan
čioms valdyboms ir visiems sportininkam 
išlaikyti ir toliau šį musų sporto klubo 
Kovą pagarbioje aukštumoje, nes kaip ir 
ankščiau, taip ir ateityje jis buvo ir bus 
ne tik mūsų sportinis bet ir lietuviškas 
atramos taškas jaunimui.

A.L-tis.

per kaimą “Gavėno varymas“ .kuriuo esti
apsirengęs vaikinas. _ Puošiame stovyklos stalą.....  Foto - ps.kun.P-Dauknio

Užgavėnių papročiai ture’jo tikslą uz
tikrinti gerą derlių, ypač linų,,kurie se- Geriausiai seksis suprasti pašto- ti palapines, išžarstyti papuošalus ir 
niau kaime buvo svarbus pajamų šaltinis, vyklės gyvenimą, jei pradėsime su die- atisveikinti. O namo vežėmės daug nuo- 
Seima ir vaikai buvo vertinami, užtat bu- nos pradžia. Pažadintos 6.30 vai. ryto, trukų, ■ nubrozdintu alkūnių, saulės aps- 
vo pajuokiamos ir varginamos senmergės sesės skautės atvykdavo į įprastinę vilintų nosių ir kitų įspūdžių...
ir senberniai, gal buvo norima iš jų išva- mankštą - vienos tekinos, kitos dar už- Praeis daug laiko, kol IV-tos rajo- 
ryti “nevaisingumo demoną“. ‘. Žmonės simerkusios. Bet mankšta buvo ne kai nines stovyklautojai pamirš “Nemuną“.

pasiekė sodybą tėvukas.
Tyliai nesikeikdamas iškasiau ma

šiną iš ■ sniego. Ne tik man bet ir mano 
“vilkam“ buvo linksma. Pasišoknėdami 
mašinos prozektorių šviesoje jie vedė ma
ne apšalusių ausų ir nosies atšildyti ma
lonioj kambario šilumoj.

Tą naktį aš ligai žiūrėjau į laukais 
bėgantį sniegą. Vėjas Įsuko ir darė gy
vas permatomas skulptūras. Kambaryje 
buvo šilta ir gera.

Leonas Urbonas

įsivaizduodavo , kad žiema yra savotišk* 
as demonas, kurį reikia nubaidyti, išvary
ti ir.sunaikinti, tada praside’s pavasaris. 
Tą žiemos ir vasaros kovą vėliau pakei
tė kova tarp pertekliaus ir pasninko, Mes* 
inio ir Kanapinio.

kitais kartais - su juostelių muzika! O v.s.v.sl.L.Apynitė. KORP! ROMUVA INFORMUOJA

S.M.
tau Kanada! pagalvojau.

. krantėse, meškerioja tropiskas žuvis, o Korp! Romuvos lituanistinio lavinimosi 
saulė kepina nosį kaktą. Bent taip jis sa- fondui iki 1971.12.29 buvo suaukota (ne 

$370, - kaip buvo klaidingai astpausdinta 
“Musu Pastoges“ 1971.1.8. Nr.1-2, bet ) 
$368,- 
Iki 1971.2.6. aukojo sekantieji asmenys:

vo atviruke man sake. Ka gi daryti, jei 
esi atostogose? - Meškerioti, maudytis. 
Ką aš daryčiau jei aš būčiau Sydney?Bet 
gi aš nesu Sydney. Aš esu Kanadoj ir ma
no mašina, kaip banginis ant kranto, 
Ii sniege pasinėrus ir net motoras

UŽPUSTYTA KRYŽKELĖ
Suūžė, skersas paėjo ir įstrigo ševro- 

lėtas į šviežio sniego pusnį, Nei pirmys 
nei: atgal.

Štai
Išlipau. Kaip banginis ant smėlio 

užšokę'S visu savo pilvu gulėjo mašina 
sniege and kryžkelės.Vėjas švilpė šaltuosnebeužsiveda. Perkaitinau.

Apsiginklavau dideliu kastuvu. Pa- Matukevičiai, C. ir A Melb.

gu-
ant Jakutis V. Melbourne

Kateiva A. Perth
Ontario porvincijos laukuos. Per sniego Apsiginklavau dideliu kastuvu. Pa- Matukevičiai,C. ir A Melb. 
uždanga tolumoje pašvaiste: Toronto mi- leidau abu šunis nuo grandines. Jaučiau- Stankūnavičiai Z ir S. Melb. 
lijoninis miestas.

Prieš valanda laiko aš buvau tenai.
Buvo daug žmonių. Jie susirinko mano iš
leistuvių parodos pažiūrėti. As tenai bu
vau jos atidaryti. Tai mano aštunta paro
da vienu metu bėgyje. Man. ji svarbi, ji 
Kanadoj sukurta ir paskutine.

Įstrigo. Nei pirmyn nei atgal. Aus
tralijoj saulė ir šalta. Nuo to man nesi- 
daro lengviau. Nieko nepadeda mintis, 
kad man tos pusnys ir laukais bėgantis ,davo. Jis tiek keikdavos kad ir už mane ,
sniegas primena tėvynę: Obelius, Zarasus.atsikeikė. As‘ tyliai savo nesekmes pasi- 4 Robert st. Nth.Balwyn, 3104 

Namai netoli, kokia mylia. Bridau tinku.
per sniegą kastuvo atsinešti. Tai mano . Pagailo kaimiečiam besikeikiančio 
draugo Stasio namai. Jis atostogose. Van. tėvo. Atėjo ir išstūmė’ rąstų vežimėlį, pa- 
to savo šonus Jamaikos smėlingose pa statė ant kelio. Melodija niūniuodamas

Mūsų Pastogė Nr.7; 1971. 2. 22; psi.6

si, lyg ir saugus dviejų pilkų vilkų lydi- Verbyla J. Melbourne 
mas. Pasinešiauužpustytos kryžkelės link Zdanavičius K. dr. Melb.

Atsimenu, kadaise mes su tėvu me
džius vežėm netoli Antažovės. Sniegas 
buvo gilus. Du vežimai susitiko. Reike’- 
jo lenktis iš siaurų vežu. Mano tėvo ve
žimas buvo mažesnis, jam reike'jo pasuk
ti. įklimpo arklys iki pilvo ir vežimas ant 
šono atsigulė. Keikėsi tėvas. Jis visada 
keikdavosi, kai kas nemalonaus atsitik-

Zaikauskas J. Melb.

$3,- 
$2,- 
$10,- 
$10, 
$5,- 
$5,- 
$5,-

$40,- 
$408', ■Viso suaukota:

Visiems aukojusiems Korp! Romuva nuo
širdžiai dėkoja.
Sp! Henrikas Antanitis , xx!,
Korp! Romuvos lituanistinio lavinimosi 
fondo iždininkas,

6



REDAKTORIUS ANTANAS IAUKAITIS
18 Miller Ave.,Aghfield,N.S.W.2151 

Tel. 798 o5o6

“KOVO” XX-TIS
SYDNEJAUS "KOVUI" 20-tis METU.

Gyvenimo raidoje, atrodo._20 metų jau kus. Nebuvo nieko ir viską reikėjo pradė- 
nera taip ilgas laikotarpis, tačiau organį- nuo pradžiy. Daug klubui stengiantis pa- 

Buv.Kovo tautiniųšokiu grupe', Viduryje sėdi is.kaires muzikos vadovas A.Plukas, 
buvęs pirmininkas A.Laukaitis ir Grupės vadove A.Kapociene.

zaciniame, kaip kad ir mūsų tremties iš 
išeivijos gyvenimo sąlygose, tai yra tix-« 
krai didžiulis laikotarpis, pareikalavęs 
paskirų žmonių, o jų per ta laika buvo ti
krai nemažai, pasišventimo, nesuskaičiuo 
jamo darbo, vargų ir rūpesčių.

Taip, šių metų kovo mėn. 4 dieną su- baa gerai pasiruoše.s sportininkas...Jo pa-

dėjo mūsų dabartinis Sydnejaus klebonas 
ir Kovo garbės narys kun.P.Butkus, kuris 
savo jaunystėje pats buvo labai geras spor
tininkas ir vienintelis iš visos Lietuvos 

‘ kunigu išlaikets Kūno Kultūros sidabrinio
Ženklo normas, ką galėjo padaryti tik la-

stangomis buvo gauta bažnyčios parapijos 
salė nuolatiniam savo naudojimui, kur bu
vo ziadžiama stalo tenisas, repetuojama 
tautiniai šokiai ir kt. ir kas gi si, vetera
nu Kovo sportininku neatsimena tu, vakarų, 
kai į stalo teniso treniruotes prieidavo

iš eilės trejus metus pergalės pirmąją vie-i Lietuvių Namus.
ta, gavo savo nuosavybėn pirmąją pereiną Be sportinio .gyvenimo koviečių tarpe 
mąją komandinę taurę.Tuo laiku eilė me- buvo ir gana nemažai kultūrinio. Eile metų 
tų koviečių pirmąją komandą treniravo Kovas turėjo savo tautinių šokių grupę, 
buvęs Šiaulių ir Kauno JSO gerųjų koman- kuriai kartu ir su teatro mėgėjų būreliu, 
du žaidėjas V^Daudaras, kai pajčią kamon-.pastačius kelius savo viešus parengi - 
dą sudarė: V.Sutas (kap) V.Koženiauskas, mus nenuilstamai ir gražiai vadovavo A. 
V.Bernotas, V.Vasaris, R.Genys, D.Krau-Bernotaitę-Kapočienė.
cevičius, A.Bačiulis, B.Geciauskas ir A. Trumpai pervertus Kovo 20-ties metų 
Laukaitis. Į pirmąją Australijos lietuvių gyvavimo eigą, galima be jokių abejonių 

pilna salė žaidėjų ir buvę vadovai V.Binkis rinktinę iš Sydnejaus yra išrenkama V.Su- matyti lr tvirtinti kokį didz'iuli įnašą šis 
B.Saltmiras ir kiti negalėdavo visų šutai- tas ir A.Laukaitis. ’ Sporto klubas davė visam Sydnejaus lie-

eina lygiai 20 metų, kai Sydnejuje veikia 
dabartinis “Kovas“, išaugęs ir užgimęs 
iš ankščiau buvusio Sydnejaus Lietuvių 
Sporto Klubo, davusio pirmąją sportinę 
pradžią Sydnejuje. Tai buvo sekmadienis, 
išklausę pamaldas, dar tuo laiku laikomo
je Camperdowno bažnyčioje. į parapijos 
sale susirinko '19 sporto entuziastų, no- . 
rinčiųjų Sydnejaus lietuvių tarpe ir vėl 
atgaivinti sportinį gyvenimą, kurio tuo me
tu buvo labai pasigendama.

Dalyvaujant pačiam tuometiniam Aus
tralijos Lietuvių B-nės Krašto Valdybos 
pirmininkui J.Vaičaičiui (prieš kelis me
tus mirusiam Amerikoje) šio viso reikalo 
sumanytojas A.Ustijanauskas (dabar irgi 
gyvenantis Amerikoje) atidarė šį steigia
mąjį susirinkimą. Be jokių ginčų ar tarpu
savio nesusipratimų, turint tik vieną ir tą 
pačią mintį, šie sporto entuziastai Įsteigė 
ir oficialiai į musų lietuviškąjį gyvenimą 
įvedė šį naują sporto vienetą. Kiek ilgiau 
kaip atmenu, buvo sustota dėl vardo pa
rinkimo. Siūlymų buvo visokiausių, tačiau 
galų gale, tapo priimtas trumpas “Kovo“ 
vardas, duotantis sportinės prasmės - ko
vingumo reikšmę. Pirmoji valdyba pasis
kirstė sekančiomis pareigoniis: A.Ustija
nauskas - pirmininkas, Vl.Sneideris - vi
cepirmininkas, V.Šutas - sekretorius, J 
Kapočius - iždininkas, L.Makarovaite - 
moterų'skyriaus vadovė ir Vl.Daudaras - 
reikalų vedėjas.

Iš pirmosios valdybos šiandien akty
viai dar reiškiasi tai dabartinis Kovo pir
mininkas Vladas Daudaras ir šachmatuo
se J.Kapočius. Kiti buvę valdybos nariai, 
nors aktyviai ir mažai reiškiasi, bet yra 
širdyje geri koviečių bičiuliai.

Pirmasis pirmininkas klubui vadova
vo tik pačius pirmuosius metus, nes neu-

Sporto klubas davė visam Sydnejaus lie
tuvių gyvenimui. Pažvelgus į sportines 
dvidešimtmečio nuotraukas, pastebėsime 
tiek daug tu jaunų veidų, vienu ar kitu me
tu gynusių paskiras sporto šakas, dayva- 
vusių valdybose, vaidinusių, šokusių tau
tinius sokius ar kita.. Šiandien, duagumas 
iš jų jau, turėdami savo prieauglio, turi tu
rėti, garbę ir pasididžiavimą,'kad ir "jų vai
kai gali;dalyvauti ir atstovauti ta, pati klu
bą, kuri pries keliolika metų tėvai Įkūrė 
ir išlaikė ta, visą dvidešimtmeti.

Pačiame savo tiek sportiniame, tiek 
ir vidujiniame gyvenime, Kovo klubas per 
tą 20 metų pergyveno labai daug. Buvo 
labai gražių, pergalėmis išpuoštų dienų, 
kada koviečiai sportininkai skindavo lai
mėjimą po laimėjimo, kada sportininkų var
das buvo Sydnejaus pasididžiavimas, bet 
buvo ir tokių sunkių dienų, kada mažai be 
truko ir visas sportinis Kovo gyvenimas 
būtų labai lengvai subyrėje.s. Ne mano tik
slas yra tą visą praeitį kelti, aš, kaip ir 
daugelis kitų, dirbusių šiame klube žmo
nių, žinome labai gerai, kad ne visuomet 
paskiri žmones buvo kalti, bet daugumoje 
tuometinės sąlygos, žmonių kūrimasis ir 
kita, buvo labai daug padarė. Reik sutik
ti tik su tuo, jog per visus 20-tį metų, ko

Klupi: A.Kapočius, V.Gilius, H.Sliteris V. Burokas, E.Lašaitis.
Stovi: Grosas, A.Ruša, J.Karalius, Baikovas, M.Vasaris(miręs) St.
Norvilaitis. Buv. Kovo futbolo komanda.

Be pirmosios vyrų komandos tuoj patpinti net prie dviejų stalų.

tralijos lietuviu, meisterius J.Šliafertaitę

tik i antrąja valdybą ateina naujų jėgų ir
jai jau vadovauja dabartinis pirmininkas sėje ir labai dažnai daromos išvykos į šios
Vladas Daudaras. i

tai veikia koveičiai šachmatininkai, davė

- *-* • • . . • . • , . bliY. oil LUU, J j/d Vloud fCU bl 111CLLI, AU

Su krepšinio salėmis buvo labai sun-Įsikūrė ir antroji ir dar vėliau buvo pradėti kia bebuv0 valdyba, koks jos pirmininkas 
ku. Daugiausiai treniruodavosi žaidėjai organizuoti moterys ir jauniai, iš kurių ir kokie žaidėjai tuo metu žaidė, visų pa- 
Camperdowno aikštelėse ir šeštadienių vėliau buvo išauginta labai gerų žaidėjų, rindinis tikslas ir noras buvo kaip nors 
rytai būdavo šiose aikštelėse visuomet gynusių Kovo ir lietuvių spalvas. Nuo pat savaji kluba pastatyt aukščiau, ji iškelt 

__ x____ _________ _____ ,______  užpildyti koviečiais. Pradėjus savo žaidi- Pirmųjų įsikūrimo dienų be krepšinio, labai .
žilgo išvažiavo su savo šeima ir šiuo me- mą koviečiams truko dveji metai, kol jie populiarus buvo stalo tenisas,įdavei Aus
tu Amerikoje yra gerai įsikūręs. pradeto- įgkop'ė į pirmąsias eiles ne tik lietuvių, tralijos lietuvių meisterius J.Šliafertaitę
ji vaga jau nebuvo toliau apleista. Kaip bet ir australų tarpe. Buvo žaidžiama pa- V.Binkį, V.Karpavičių, R.Araite. kai per

čioje aukščiausioje Sydnejaus lygos kla- tuos visus metus labai pastoviai ir tvir-
jtai veikia koveičiai šachmatininkai, davė ■

— ------------ valstijos paskirus provincijos miestus . tąlp pat ne vieną iįiūsu meisterį: V .Patašių ,
Pirmieji veiklos metai buvo gana sun-Lietuviu pirmenybėse koviečiai, pasiekėm J.Dambrauksą, I.Venclovą, V-.Kozeniaus- 

ką ir kitus, kai komandiniai Kovas yra ei
le metų laimėje^ ne tik Lietuvių, betirPa- 
baltiečių bei kitas varžybas.

O kas gi neatsimena buvusių didžių
jų Kovo balių, ypatingai Naujųjų Metų. 
Nenuostabu, kad ankščiau Sydnejaus lie
tuvių tarpe buvo toks posakis, kad pas spor
tininkus niekad blogai nebus, todėl ir jų 
parengimų negalima praleisti. Ir tikrai dau 
kartų tekdavo vadovams atsakyti žmones 
nes nebūdavo vietų visus sutalpinti. Šian
dien yra labai lengva gauti visokiausių 
gėrimų, bet pries 17-ką metų, ypatingai 
alaus, būdavo tiesiog neįmanoma gauti, 
tačiau krepšininko H.Medučio uošvienė,tu
rėjusi hotelį, koviečiams visuomet alaus 
parūpindavo, kas labai ir labai padėjo val
dybai jos finansiniuose reikaluose. Pra
džioje klubas didesnių piniginių trukumų 
niekada neturėjo ir vienu laiku B.Saltmi- 
ro iniciatyva buvo pradėta rinkti pinigai 
savam žemės sklypui ar namui pirkti. Ti
krai gaila, kad tas planas nebuvo įvykdy
tas, o jau šiandien, palnuojant įsigyti sa
vo kluba, tokia vieta but labai pravarti. 
Nupirkus Lietvių Namus Redferne, su
rinkti pinigai klubo vardu, buvo pervesti

ir saviems žaidėjams duot ko geresnes 
sąlygas. Kaip kam tas sekėsi, tai jau yra 
kitas klausimas ir jo aš čia negvildensiu.

Per tuos 20-tį metų Kovo valdybų pir
mininkais yra buvę: A.Ustijanauskas,. VI. 
Daudaras, A.Laukaitis, V.Binkis,. V.Šutas 
S.Jūraitis, S.Pačesa, S.Stribinskas, J.Kar
pavičius, A.Simaitis, H.Meiliūnas, D.Krau- 
cevičius, V.Augustinavičius.

Šiandien žengiant į antrąjį savo dvi
dešimtmetį, pergyvenus vienokią ir kito
kią savo gyvenimo krizę,. Kovas vėl sti
priai atsistojo ant kojų. Siu metų valdyba 
kuriai vadovauja jau antri metai veteranas 
Vladas Daudaras, ir kuria sudaro: D.Atkin 
^on-vicepirmininkas, O.Maksvytienė-sek - 
retorė, J.Dambrauskas-iždininkas, V.Bin- 
kis-jaunių mergaičių vadovas, V.Gulbinas 
jaunių berniukų vadovas, A.Laukaitis ats
tovas spaudai, A.Katarais, V.Kasperaitis 
ir N.Mikalauskas-valdybos nariai.

Pati valdyba savo pirmuoju tikslu prieš 
du metus turėjo kuo daugiau į savo eiles 
įtraukti sydnejiškių jaunių, kas reikia pa
sakyti, lake dviejų metų jiems gražiai 
pavyko. Šiuo metu krepšinyje žiemos tur
nyrui yra registruota trys vyrų ir trys mo
terų, į tai įskaitant ir jaunius, komandos 
ir gal greitu laiku reikės ir daugiau koman
dų sudaryti, nes šeštadienių popietėmis, 
vykstančiose treniruotėse susirenka virs 
60 jaunuoliu, ko iki šiol dar niekuomet.

(Nukelta j 6 pusi.)
Buvę Sydnejaus Kovo krepšininkes. Stovi Giliene, Karpavičiene, 
Laukaitienė, Arienė. Gečiauskiene’,klupi Daubarienė, V.Binkis 
komandos treneris ir Kapočiene.
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SYIXNTEY mylių“ ir “Tėvynę Lietuvą.“ Abu pasiro
dymai buvo labai gerai išpildyti mūsų jau- 

. nujų artistu ir publikos buvo sutikti su
VASARIO 16-sios MINĖJIMAS SYDNEJUJ audringais plojimais.

. Po to sekė Taitiniu Šokiu grupė va-
Sventė prasidėjo pamaldomis, kurias dovaujama p.Marinos Cox-Osinaitės. Gru- 

atlaikė kun.P.Butkus ir pritaikyta šventei pė išpildė “blezdingėlę“, akordeonu gro
jo p.A.Plūkas.

Dekoracijos , kurios .džiugino žiūrovų 
akis lietuviškos gamtos vaizdeliais, buvo 
taip pat naujai nupaišytos Al. Pluko.

Minėjimas užbaigtas Apylinkės 
mininko žodžiu išreiškenčiu padėka 
siems prisidėjusiems prie minėjimo 
rengimo. Sugiedotas Tautos Himnas. 

Tuoj po minėjimo buvo rodomas

pamokslą pasakė kun.P.Martuzas. Laike 
pamaldų .giedojo Dainos choras, diriguo
jamas p.Br.Kyverio. Bažnyčioje organi- . 
zuotai su vėliavomis dalyvavo skautai 
ateitininkai ir sportininkai .Tautiečiai 
pamaldose skait lingai dalyvavo. j

Tą pačią dieną 5 vai. Sydenjaus Apyl. < 
Valdyba suorganizavo iškilmingą minėji- i 
mą. Minėjimą atidarė Apylinkės pirminin
kas p.A.Reizgys, trumpu žodžiu pasverki-atsiųstas iš Amerikos. Filmas buvo 
no susirinkusius ir paprašė atsistojimĄir susuktas stovykloje 50 metų skautybės Lie. 
vienos minutės susikaupimu pagerbti žu-...................".......................
vusius už Lietuvos nepriklausomybę.

Dienos žodžiui tarti buvo pakviestas 
Newcastle Univr. lektorius P.A.Ivinskis 
M.A., kuris savo kalboje nušvietė šios 
dienos reikšmę, jos prasmę jungdamas su 
musu tautine veikla bei ateities darbais.

'Po paskaitos Apylinkės pirmininkas 
perskaitė paruoštą rezoliuciją ministeriui 
pirmininkui Gortonui ir prašė ją priimti, 
Auditorija išklausiusi pranešimo audrin
gais plojimais priėmė. (Rezoliucijos tek
stą spausdiname atskirai Red.)

Meninėje dalyje gražiai pasirodė Ro- _______ ___ __ ,
ma ir Violeta Maksvytytės piano ir smuikvoariui Gečiauskui, p.Marinai Cox, Tauti- 
išpildė valsą iš operetės “Waldmeister nįų šokių Grupės šokėjoms ir p.A.Plūkui 

_Johann Strauso. . už meninės dalies išpildymą.
Gražina Zigaitytė ir Darius Gečiaus- Valdyba

kas .gitarai pritariant, sudanavo : “500

pir- 
vi-
pa-

fil-

tuvoje įsikūrimo jubiliejui atžymėti. Fit 
mas buvo įdomus ne tik jaunimui, bet ir 
kiekvienam žiūrovui, kuris indomau jas i jau
nimu,bei skautišku gyvenimu.

PADĖKA

Sydnejaus Apyl.Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Vasario 16-sios minėjimo daly - 
viams už programos išpildymą, ypač p.A. 
Ivinskiui uz paskaitą, Ramutei ir Vijole- 
tai Maksvytytėms, Gražinai Zigaitytei,

Kaziuko Mugė

A.L. Kat.Kultūros D-ja ir Sydnejaus Lietuviškos Organizacijos rengia šm ko- 
7 d. Tradicinę Kaziuko Muge. Dainavos salėje po lietuviškų pamaldų.

Mugėje veiks turtinga liotęrija, lauko virtuvė, vaisvandinių gaivinantis baras 
laimės ratas ir kt. Įvairios prašmatnybės. Pardavinėjama bus riestainiai, bulkutės 
ir pienas, ledai ir kt. sknaumynai.

Taip pat bus įstatyti parodėlėj: tautinių rankdarbių, gintaro dirbinių, medžio 
drožiniai, spauda, lietuviškos plokštelės, jaunųjų menininkų darbai ir filatelijos 
bei numizmatikos rinkiniai.

Visus fantus ir daiktus prašome pristatyti į Dainavos salę sekmadieni kovo 7 
d. iš ryto, kur bus paskirtytos vietos bei stalai.

Norintieji paaukoti fantus loterijai prašome įteikti prie baz'nyčios Lidkombėje 
p.K.Daniškevičiui.

Visais, mugės rengimo reikalais prašom kreiptis i Kat. Kultūros D-jos pirm, 
p.J.Dirginėjus telf. 792183.

Mugėje stipriųjų gėrimų nebus pardavinėjami, nes klubas yra užvedęs licenzi 
jai gauti bylą, norintieji gali kiekvienas pasirūpinti sau.

Mugės pelnas skiriamas mokyklos reikalams, visus kviečiam, kuo skaitlingiai 
dalyvauti. „ •. .J Rengėjai

RENGIAMĄ SAVO SUKAKTUVINI X

CIU KLUBO SALEJE, 11CHURCH ST. LIDCOMBE

SYDNEJAUS SPORTO KLUBAS "KOVAS" MALONIAI JUS KVIEČIA

ATSILANKYTI I SIU METU VASARIO MEN. 27DIENĄ (.ŠEŠTADIENĮ) UKRA1NIE- <•

bus renkama “Kovo“ XX-čio — baliaus gražuole

P.L.B-nes Valdybos pirmininkas p.. Šio menesio pabaigoje Australijoje lanky- • pRORAMOjE; ^KILMINGASIS AKTAS, GARSIOJI JAUNŲJŲ MELBOURNO "BE <• 
;, kad kovo me-sis svečias is Vokietijos Ur.Jonas Nor- V|Lg|^« DAINOS GRUPĖ,LIETUVIŲ. DIENU. METU JAUNIMO KONCERTE MEL-" 

: nuo vasario 28 iki kovo 5 a. sve- iBOURNE , NEPAMIRŠTAMAI ŽAVĖJUSI VISUS, BE JOKIO AMŽIAUS SKIRTUMO."
• PUIKI MUZIKOS KAPELA, GERAS IR TURTINGAS BUFETAS, LOTERIJA. , ,

St.Barzdukas praneša mums
nesi 13T6 d. atvyksta į Australiją p.Mil- kaitis 
da Lenkauskienė, P.L.B-nės Valdybos jau- čiuosis Melbourne, o vėliau keletą dienų, 
nimo reikalams vice-pirmininkė, ir sustos užtruks Sydnejuje. Atvyksta tarnybiniais u 
Sydnejuje Chevron Hotel, kartu atvyksta reikalais, bet mielai norėtų susitikti ir su(> 
ir jos vyras p.dr.Ed.Lenkauskas, kuris savo senais pažįstamais, studijavusiais i 
yra JAV Liet.Tarybos Preziudiumo vice Tuebingene, Vokietijoje.
pirmininkas. Su jais atvyksta ir daugiau 
lietuvių gydytojų.

Ponia Milda Lenkauskiene nori susi
tikti su lietuviais visuomenininkais ir ypač 
su jaunimo atstovais su kuriais galėtų pa
sikalbėti II-jo P.L Jaunimo Kongreso rei
kalais.- kuris ivyks 1972 metais JAV.

Kovo 14 d. ji išskris į Canberra ir 
Melbourną, kur norės pasimatyti su jauni
mo atstovais.

■Pakeliui p.M.Lenkauskiene sustos
Auklende kovp 9T2 d.

Newcastelio Apyl.Valdyba praneša, 
kad VASARIO ŠEŠIOLIKTOS minėjimas- 
susirinkimas įvyks sekmadieni, š.m. 28d.
12 vai. Broadmeadow katalikų parapijos 
salėje, tuoj po liet, pamaldų. Programoje 
Apylinkės pirm. St.Žuko žodis, dr.V.Do- 
nielos pranešimas apie ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimą klausimai ir pastabos-

Taip pat visi, iš arti ir toli , yra kvie
čiami į, VAKARĄ, kuriame p. J.Maksvyčio 
vadovaujama Sydnejaus Meno grupė pasi
rodys su “Kontinentaline Kavine“. Da
ta - šeštadienis, kovo mėn. 6 d. Plačiau 
žiūr. skelbimą šiame nr. 

t

PAIEŠKOJIMAS

Valdyba

BALIAUS PRADŽIA 7.30 VAL.VAK. PROGRAMOS - PUNKTUALIAI 8.30 VAL. 
Jėjimas : Suaugusiems $43.00., Besimokančiam Jaunimui ir Pensininkams S 1.50 
• Bilietus įsigyti pas-V.Daudaras tel. 92 3921z V.Binkis tel. 913 3789

“Varšuviškis Kazimierz Maloszczyk pa
ieško kauniškius Anastaziją ir Petrą Ce 
ponius. Prašoma rašyti:
c/o C.Marlow,
35 Hull st.
OAMARU
New Zealand.

Paieškojimas

Is Lietuvos Ona Laukaitytė - Natkevi
čienė ieško sesers Janutės Laukaity
tės kilusios iš Pajavonio v. Vilkaviš
kio apsk.
Pati paieškomoji, arba ką nors žinan
tieji pras'ome kreiptis į MP Redak
ciją.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Vasario mėnuo yra melbourniškiųdar-Susirgo buvęs Vyties klubo sekreto- 

bo metų pradžia. Su juo pasibaigė po Lie-rius R.Sidabras ir gydosi Q.E.H. 
tuvių Dienų Kermošiaus vasaros atoslū
gis, visi sugrįžo iš atostogų ir pamažu 
vėl pradeda judėti. Pirmas parengimas 1970 metais p.Valė NEVERAUSKIENE 
13 vasario abiturentų šokių vakaras, 14d. baigė Technologijos Institutą Adelai-
- vasario 16-tos minėjimas, 20d. - Liet, dėje ir įsigijo Chiropody - Podiatrydi- 
Dienų Rengimo Komiteto vakariene, 21d. plomą. Tai yra kojų ligų ir daugelio
- Soc. Globos Moterų d-jos metinis susi- kojų iškrypimų suaugusiems ir vaikams 
rinkimas, vyrų oktetas 26d. važiuoja į gydymas, pritaikant reikalingastechniš- 
Hobartą vasario 16-tos minėjimui progra- kas priemones. Sveikiname.
ma pravesti ir 1.1. m

*** Vijoleta Bitinaitė sulaukusi 21 metu
Melbourne kalbama, kad Įvyko pasikeiti- gražiai atšventė savo subrendimo am- 
mų Melb.Liet.Klubo Taryboje. Nuo š.m. žiu tėvelių ir savo draugių, bei draugų 
sausio mėn. 1d. iš pirmininko pareigų pa- maloniame subuvime. Buvo gražiai pa
sitraukė p.A.Jokubauskas. Nauju pirmin-’silinksminta ir padainuota. Sveikiname 
inkų yra p.A.Bladzevičius. Tačiau Klu- mielą Viloletą ir linkime graz’aus gyve- 

~ ‘ ......................... ' ', nimo.vo T-ba iki šiol nėra viešai pranesusi.
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įėjimas $1.50, moksleiviams ir pensininkams 50c.

Programoje Sydnejaus Meno Grupės 
“Kontinentaline’ Kavinė“, vėliau šokiai, 

bufetas, loterija, ir tt.

TCewcasTeTio’^pyTT^aTcTyba kviečia visus į
š.m. kovo 6 d., šeštadieni, Charlestown 
Community saleje. Pradžia 7.30 vai.vak.

LINKSMA VAKARA» •

Neprasilenkiant su tiesa, kad ne
liktų neatžymėtais Lietuvių Dienose 
Melbourne dalyvavę kai kurie asmenys, 
verta ir apie juos paminėti.

Vienas visuomenininkas, gal pu
blicistas, paliko atmintina bei Įsidėmė
tiną savo įraša. Melbourne Lietuviu Na
mų reprezentacinio kambario svečių 
knygoje. Del šio įrašo “kūrybinės ver
tės“ Klubo Taryba “operaciniu“ būdu 
ji iš svečių knygos amputavo ir šiukš
lių dėze'je “užkonservavo“.

***

Baliaus dalyviai, sutikdami Lietu- 
vių Namuose Naujus Metus, geroje nuo. 
taikoje vieni kitus sveikino linkėdami 
ateičiai sėkmės. Tačiau būta ir tokiu 
kurie dėl nesėkmės ar apmaudo aštriu 
stiklu briaunomis “glostė“ minkštų 
kėdžių sėdines taip, kad keletas iš ju 
visam laikui paliko plačiai “išsišie-* 
pusiorpis' ‘ ir neužsiciaupiančiomis.

Šias “kultūrines“ apraiškas pas
tebėjo pošventinių Lietuviu Namu visu 
kampų plovėjai ir valytojai- 
Bukime malonus, spaudoje jiems 
nedėkokime 
nekime.

ir jų pavardžių nemi-
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metais L.Deikute baigė 
Teachers College ir paskirta mokyto
jauti savo gyvenamoje vietovėje Cabra- 
mattoje.
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