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SU NEPALAUŽTA DVASIA *
I PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO

KONGRESĄ.
Čia spausdiname Vytauto Neveraus- aideje, mes esame jau labai pasikeitęs, 
ko, Krašto Valdybos pirmininko, pa- išprusęs ir skirtingas būrys.
skaitą skaitytą Adelaidėj Vasario Pirmiausiai, visi esame asmeniškai 
16-sios proga.

Visų musų akys krypsta į jaunimą, turės tautinius jaunimo uždavinius pa- 
pasikeitę. Dvidešimts vieni metai paliko Ir suprantama kodėl: jis užima vyreniųjų pildyti, praplėsti, pagilinti ir vykdyti.

Paskaita dėl savo aktualumo pėdsakus, nors ant savęs, mes patys, ro- vietas, perima jų dirbamus darbus, kuria Kongresas turės sutraukti daugiau jaunime 
yra verta gilaus dėmesio besirūpi- dosi, nepastebime, na, ir dažnai susitik-----" **---- ~~ ------ ................ . ✓ _
nant lietuvių bendruomenės ateitimi, darni, viens kito lyg taip ir nematome.

Bet vienus gyvenimo vargai, kitus 
to paties gyvenimo džiaugsmai, trečius 
pripratimas prie šio krašto kartais mums 
dar vis neįtikėtinos asmeninės laisvės, 
ketvirtus - gyvenimo saulėlydis pakeitė,

Red.
V-Neverauskas.

Prieš kalbant Vasario 16d. mintimis, 
noriu atkreipti Jūsų dėmėsi į, šiuos faktus: 

Pirma: Tautai esančiai Lietuvoje yra 
besąlyginiai užginta Nepriklausomybes 
Šventės minėjimas. Todėl ši diena dar gyva

Laisvos,Lietuvos liudininkų širdyse,yra jiems tos bitelės, nešėme viską ką išmanėme, 
kaip mokėjome darėme, kad ne tik mes 
patys, bet ir mūsų vaikai išliktų lietu
viais. Tu mūsų pastangų rezultatai gra
žiai matosi didžiuliuose lietuviškų or
ganizacijų namuose, tų pačių organizac
ijų per daug dideliame gausume, savait
galio mokyklose, didingose Lietuvių 
Dienose, sporto klubuose, jaunimo organ-

asmeniška ir grynai privati šventė.
Antra: Lietuvoje auga nauja karta, kuri 

apie Lietuvos Nepriklausomybę žino tik iš 
istorijos knygų, pristatančių tą nepriklaus
omybę visai skirtingoj šviesoj. Jiems va
sario 16 - tik viena diena metuose.

Trečia: Tad lieka mums, čia esantiems, 
tęsti Vasario 16 d. šventimo tradiciją, mūsų
ir mūsų vaikų lietuviškumo labui ir Lietuvos 
laisvės idėjos populiarinimui plačiame pa
saulyje. Todėl ir šiandien njano keliamos 
mintys yra taikomos mums. Šios mintys 
nėra originaliai naujos ir turbūt musų ne 
vieno savyje ne kartą permąstytos.

Taip jau 53 - ji kartą minime Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo šventę - Va
sario 16-tą. Dvidešimts du kartus ją apvai
kščiojom laisvoje Lietuvoje - su iškilmėm, 
su pasidižiavimu, su planais ateičiai. Ir 
jau trisdešimts pirmą kartą minime kito
kiose aplinkybėse. Aplinkybėse, kurios 
keitėsi metai iš metų.Bet Vasario 16 -toji 
paliko mumyse gyva ir nemažesnės reik
šmes, kaip bet kada nors.

Pirmaisiais okupacijos metais 
Vasario 16-toji, o dėl to ir bet kuri 
kita tautine šventė, buvo proga išreikšti 
mūsų pasipriešinimą okupantui, gaivinti 

širdyse dar ir taip gyvą laisvės prisiminimą 
budinti savyje ateities viltis ir verkti, 
kaip tiems žydams prie raudos sienos, 
dėl prarastų s'viesiu dienu-

Ir kaip 1941 m. Vasario mėn. 16d. a.a. 
kun. Čibiras Sv. Jono bažnyčioje Vilniuje 
prabilo:

“Lakštingalėlė, gražus paukšteli, 
Kodėl nečiulbi anksti rytelį? 
Ka aš čiulbėsiu anksti ryteli, 
Piemens išdraskė mano lizdelį...“ 

Skausmas draskė musu širdis, ašaromis 
springo gerklės. Bet, nuo šių paprastų liau
dies dainos žodžiu, t r 
nai, mūsų viltis ir pasiryžimas augo. Ir už 
bažnyčios sienos vaikščiojančio okupanto 
kario durtuvas neatrodė toks aštrus esąs.

naują ateiti. Mums rūpi, kad ši ateitis ypačiai iš kitų kraštų. Turės apžvelgti 
būtų lietuviška ir atitiktų tuos siekimus, jaunimo dirbamą tautinį darbą ir pasiek- 
kuriais gyveno bei sielojosi mūsų tautos tus kūrybinius laimėjimus. Turės smaig- 
pirmtakai, ugdydami tautinę sąmonę, kur-styti gaires ateičiai. Todėl jam reikia 
darni tautinę kultūrą; organizuodami savą sudaryti moralinę ir materialinę atramą, 
valstybę. Tad ir mūsų jaunimas turės Tai kiekvieno lietuvio pareiga ir uždav- 
tęsti kovą už Lietuvos laisvę ir ,apsis- inys. Todėl kreipiamės i visų kraštų lie- 

sumažino energiją, atbukino gyvumą. Pa- pręsti už svetur gyvenančio lietuvio iš 
pratome daugiau patys sau tyliai svajoti 
ir skęsti prisiminimuose.

Per tuos metus mes dirbome kaip

likimą savo tautoje.
Siam dideliam tikslui yra būtina tur

ėti savo jaunimą organizuotą, sąmoningą 
ir suvokianti tautinę bei kultūrine savo 
ateities misiją. Tam jį visų pirma rengia 
jaunimo- organizacijos, ir joms turi būti 
skiriamas pirmasis mūsų dėmesys. Bet 
tam taip pat reikia ir platesnės tautinės 
jungties, ir tokia jungti sudaro pasaulio 
lietuviu jaunimo kongresai.

1966 m. įvykęs pirmasis pasaulio

Tai kiekvieno lietuvio pareiga ir uždav

tuvių bendruomenes, į visų kraštų organ
izacijas, i visų kraštų lietuvių spaudą bei 
radijo valandėlės, } visų kraštų paskirus 
lietuvius:

Stokime visi į II-jo pasaulio Jaun
imo Kongreso organizavimo talką!

Teikime visi šiam kongresui visą 
galimą moralinę bei materialinę pagalbą!

Ženkime visi kartu su savo jaunimu 
lietuviškos ateities keliu!

Stasys Barzdukas
Pasaulio Lietuvių Bend. Vai. Pirm.

izacijų stovyklose. Daug pastangų, daug 
pasišventimo, daug laiko buvo įdėta ir 
įdedama musu lietuviškam darbui.

Dabar, po 21 metų, mes dažnai pa
žvelgiame ir atgal. Ir tai šen, tai ten 
pastebime, kad gal ne taip darėme, kaip

Dr. Juozas Kazickas
II-jo PLJK Finanšų Kom. Pirm.

Romas Sakadolskis
II-jo PLJK Komiteto Prez. Pirm.

lietuvių jaunimo kongresas savo užda
vinį atliko. Jis parodė, kad jaunimo tau
tinis pajudėjimas visuotiniu mastu gal
imas ir reikalingas. Dabar esam-pakeliui 
jau į antrąjį kongresą, kuris įvyks 1972 m 
Sis kongresas remsis turima patirtimi ir

reikėjo, kad gal dažnai nesupratome vietos 
ir laiko sąlygų, kad dar dažniau nepajėgėme 
ir nepajėgiame atsikratyti ne esminiais, 
dar iš Lietuvos atsivežtais skirtumais, 
kurie yra tik stabdis ir kliudytojas mūsų 
darbui, o kartu ir didžiausias faktorius, 
darąs skirtumą tarp senosios ir jaunosios 
kartos. Gal prieš 18 ar 19 metų Adelaidėje 
buvo atsiradę žmonių, kurie skleidė mintį, 
kad lietuviai, kiek įmanoma, stengtumės 
.įsigyti namus ir įsikurti kompaktiniai. Net 
vieta buvo siūloma ir, kaip kurie žingsniai 
tuo reikalu daromi. Bet, iniciatoriai buvo^ 
mūsų pačių smarkiai sudrausti. Esą isikure 
ir įsigiję turtą kompaktiniai, mes neno
rėsime grįžti i laisvą Lietuvą. Taip, kad 
kiekvienas įsikūrėme sau. ir įsigijome tur
tą. Ne tik įsigijom, bet bendrai paėmus, 
lietuviai visai gerai ekonominiai įsitaisė, 
savo vaikus į mokslus išleido ir tebelei- 
džia. O laisvos Lietuvos dar nėra! Bet 
kiek būtu lengviau buvę, tautiniam išlai

kymui, tarpusavio vieningumui, savaitgalio 
mokykloms ir vaikų darželiams, jei būtume 
tų iniciatorių planus permatę ir i ateiti 
realiau pažvelgę.

Tenka prisipažinti, kad mums, gal 
taip pritainkintų die- kaiP kad buvo ir su rusų pabėgėliais iš Tė- 

’ ' vynės 53^- 54 metais, dažnai pritrūksta
realaus žvilgsnio į esama, padėtį ir dar la
biau - pritrūksta ateities numatymo. Čia

1971 Vasario Šešioliktosios d..

Su mumis į jaunimo šventę
Pilnai suprasti nepriklausomybes 

šventės gilią prasmę, didžią reikšmę tau
tos gyvenime, įvertinti ta dieną, kaip vi
sos tautos ir jos vadų šviesių aspiracijų į- 
gyvendinimą, gali tik tas, kuris pats yra 
nelaisvę patyręs, už laisvę kovojęs. Tp- 
dėl tas lietuvis, kuris statė savo gyvybę 
į pavojų kovos lauke, kuris matė ar mato 
okupaciją, kuris išgyveno Sibiro tremtį, 
kuris išbuvo rusų kalėjimuose, kuris ken
tė badą ir pažeminimą nacių kocentracijos 
stovyklose, kuris su kiekvienu saulės nu-

ir yra du klausimai, kuriuose mūsų jau
nimas dažnai mus apkaltina ir kur mes tik
rai turime vietos pasitaisymui.

Mintyse perbėgame per savo 21 ar 22 
metus Australijoj, kad ir čia pat Adelaid
ėje. Priešakyje kyla žmonių veidai. Tu, 1 • 1 n» • . , . ■ z-

sakojimu ir savaitgalio mokyklos vadovėlių. 
Tas jaunimas, niekados nematęs nelaisvės, 
dažnai tiesog nepatiki, kad kur nors, kas 
nors, gali žmogų versti elgtis prieš jo pa
ties valią. Tad perdaug nesistebėkime, jei 

z . mums ne visados tikima, arba tiesiog pa- 
kurie kalbėjo mums kad ir nuo sios scenos sakoma, kad mes esą perdedą ir laikai pa- 

..... __ sikeitę. Atsiminkime, kad prieš 32 metus,
mes patys netikėjome priešo baisumu, o bu-

Ministras Pirmininkas 
Canberra 

1971 Kovo mėn. 4d.

Gerb. p. Reisgyc
Atsakymas į Jūsų rašyta, laišką^

ar tai tautiniu švenčių progomis, ar susi
rinkimuose; ar tai dirbo Bendruomenės 
Valdyboje, parapijoj ar kitose lietuviškose vo jr tokiu, kurie sutiko okupantą, su viltimi. 1971m. Vasario mėn. 14d. ir persiųstą 
organizacijose. Stebimės, kaip žmonės " " 1

________ ________ ___ _____ ___________________į.keičiasi - vieni užleido vietą kitiems. Ir
sileidimu meldė Dievą laisvės, o su saules staiga pamatom, kad, štai, jau nauja karta 
tekėjimu iš naujo gaivino viltį,tik tas 
gali tikrai suprasti Vasario 16 Šventės 
pilnumą, didybę ir amžinumą.

Šiandien ar ne 21-mą kartą minime
Vasario 16 po pietų kryžiumi. Palyginu 
su tuo gana kukliu būreliu kuris pirmą 
kartą, ta proga susirinko, kad ir čia Adel-

reiškia teisių į vadovavimą lietuviškam
gyvenimui. Ne tik reiškia teisių, bet ateina kultūrinį) mes vis tebegrindžiame iš Lie
su kitokiomis idėjomis, supratimais, kito
kiais būdais, Ir čia, ar kartais, mes vyres
nieji, nenusigąstame daugiau negu reikia.

Per tuos 20 su viršum metų mūsų tar
pe priaugo daug jaunimo, kuris Lietuva, 
tepažįsta tik iš savo tėvu romantiškų pa-

Ir tik karčios realybės pamokinti, keliavome rezoliuciją^ kuri buvo priimta Australijos 
kuo toliau, kiek kojos nešė.

Tolaiu savo lietuvišką bendruomeninį
gyvenimą ( o kaip kuriais atžvilgiais ir

tuvos atvežtais politiniais įsitikinimais ir 
idėjomis. Deja, visiškai nekreipdami dėme
sio į tai, kad mūsų lietuviškos politinės par 
tijos ir jų ideologijos - pritaikytos buvu-

fnukelta j 5pslJ

Lietuvių Bendruomenės Sydnejaus Apy
linkės susirinkime, pareiškiu: Austra
lija nepripažino 1940 metais Lietuvos 
inkorporavimą į USSR ir iki šiai dienai 
nėra jokių pasikeitimų Australijos Vyr
iausybės nusistatyme.

Su pagarba,

J.G. Gorton.
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LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪSŲ GARBĖS REIKALAS.

vaikų darželių. , kur jaunos motynos iš
eidamos į darbą mielai palieka savo 
vaikus darželiuose ir už tai apmoka nu
statytą sumą pinigų,

Tokiems vaikų darželiams steigti 
turėtų susirūpinti Apylinkės Valdybos, 
pradžioje lėšas galėtų panauduoti iš 

Apylinkės kasos, o jau vėliau manau 
suras būdą toms lėšoms telkti.

Nėra abejonių kad sportas yra pat
raukiantis, uždegantis tiek sportojanti 
jaunimą, tiek ir stebinti sportai senimą. 
Tik reikia šia priemone mokėti naudotis 
ir tinkamai ją organizuoti. Sportas yra 
didelė priemonė išlaikyti jaunimą drauge. 
Jaunuoliai susitinka treniruotese, sporto 
aikštėse-aršioje kovoje už savo klubą, 
už savo vardą ir už savo tautą, už savo 
vėliavos spalvas, be to daug progų tūri 
susitikti ir bendrauti Įvairiose pramogose, 
pasilinksminimuos e.

Sportas kaip auklėjanti priemone 
yra senai pedagogų pripažintas ir užgir- 
tas. Jaunuolis išmoksta būti drausmingas, 
socialus, sąmoningas ir patriotiškas. 
Jus nerasite seną sportininką, kuris ne
būtu sąmoningas ir patriotas. Sporto vadai 
daro didelės Įtakos jaunimui, jie ne žo
džiais veikia jaunimą, bet savo elgesiu, 
savo gyvenimo pavyzdžiu.!. Todėl yra 
labai svarbu turėti gerus sporto vadus, 
kad jie būtų ne tik geri sportininkai, bet 
ir geri lietuviai.

Džiugu yra mums, kad mes turime 
gerus sporto vadus. Štai praeitame MP 
numeryje skaitomeSportoskyriuje, Varpo 
klube, buvusio A.L.F.A.S. pirmininko 
A.Blaževičius atsisveikinimo žodi ir 
likejimus naujai vadovybei: “...kad 
nauja A.L.F.A.S. vadovybė ir nauja 
Varpo klubo valdyba darytų viską kad 
klubo nariai pirmoje eilėje butų geri 
lietuvai ir brangintų savo kalba. Geras 
lietuvis yra mums svarbiau negu kokia 
nors sporto “žvaigžde”.

Panašias mintis esame gir
dėję ir kitame sporto klube Kovas jo dvi
dešimtmečio šventės proga. Tą pačią 
nuotaiką randame ir kituose mūsų sporto
klubuose. Ir tas mus džiugina. Matėme 
Lietuvių Dienose spotojantį jaunimą, 
mateme jo atsiektus rezultatus, matėme 
ir džiaugėmės.

Dažnai pasitaiko, kad jaunimo tarpe 
Įsigali blogi Įpročiai, kaip girtokliavim- 
as, o su tuo susėjęs ir drausmės pakrik
imas ir visos kitos nesėkmės. Šitokie 
dalykai greitai yra pastebimi visuomenės 
ir toks vienetas netenka populiarumo ir 
paramos. Tada skriauda darosi visuotina, 
visus lygiai paliečia. Su tais blogais 
įpročiais mes turime visi kovoti, bet y- 
pač sėkmingai gali kovoti sporto vado
vai, savo tauria laikysena ir gyvenimo 
pavyzdžiu.

Rūpindamiesi jaunimu, mes negal
ime nesirūpinti mūsų sportininkais. Rei
kia pasakyti, kad mes ne visada buvome 
tinkamai nusiteikę savo sportojančiam 
jaunimui. Iš šios vietos norėčiau sušu
kti daugiau dėmesio mūsų sportininkams, 
daugiau pagalbos jų veiklai.

PAMINKLAS MELBOURNE.

Vasario 14 diena Melbourne Įvyko 
didinga dvasinė šventė, kada Vasario 
16 d. minėjimo metu iškilmingai buvo 
pašventinta Lietuvių Karių Veteranų 
Melbourne Ramovės pastangomis ir vi
suomenės aukomis, Lietuvių Namų kon
certų salėje, įruošta paminkline lenta 
žuvusiems del Lietuvos laisvės pagerbti.

Paminklo šventinimo iškilmės pra
dėtos ramovėnų pirmininko p. Vytauto 
Salkūno išsamia ir prasminga kalba. Kal
bėtojas nurodęs mūsų tautos kančių is
toriją pastebėjo, kad toji kančia atvaiz
duota ir šitame paminkle kur prie Gedim
ino Stulpų fone esančio Rūpintojėlio, 
sielvarte suklupusi motina verkia žuvu
siųjų del Lietuvos laisvės.

Daug tūkstančių motinų verke savo 
sūnų ir vyrų kurie nebegrįžo nuo Vork- 
slos ir Žalgirio. Iš sukilimų ir kovų su 
maskoliais. Kiek daug nebegrįžo iš ne
priklausomybes kovų prie Dauguvos, 
Radviliškio, Augustavo, Vilniaus ir Klai
pėdos.
Mūsų Pastogė Nro10; 1571.3.

Gerb. Redaktoriau,

M.P. Nr. 7 paskelbta Rezoliucija 
Australijos Ministeriui Pirmininkui.

Šioje rezolucijoj manau, kad nety
čia yra Įsibrovusi didele klaida, būtent 
antrame posme pasakyta:

‘Pagerbti Lietuvos laisvės kovoto
jų padėjusių savo galvas už lietuvių tau
tos išlaisvinimą iš svetimųjų (caro ir sov 
ietinės Rusijos) priespaudos 1812, 1831, 
1833, 1905 ir 1944-1952 metais1.

Praleista kovotojų 1919 - 1920 ir
1923 m. pagerbimas. O'gi-tik 1919 - 1920 Gerb. p. Redaktoriau,
metų kovotojai buvo sėkmingi ir atkovojo MP Nr. 7 Tamstos iškeltos min-
Lietuvos laisvę. 1923 m. kovotojai iš- tys Vargo Mokyklos reikalu yra mūsų 
laisvino Klaipėdos Kraštą. Visų kitų visų nuolatos gvildenamos.
metų kovotojai buvo nesėkmingi, nes jo- Būdamas keturių vaikų ir aštuonis 
kių rezultatų nepasiekė. Reikalinga kl- anūkų tėvas tikrai esu susirūpinęs ju
aidą atitaisyti.

1919 - 1920 metų Lietuvos laisves 
kovotojas, galvos nepadėjęs, bet rašąs 
už tuos, kurie galvą padėjo.

Reiškiu pagarba.
V. Šliogeris, Sydney

Gerb. p. Redaktoriau,

Kaip gaila, kad p. V. Miniotas net 
klaidų atitaisyme Įžiūri kurstymą vie
nos bendRiomenės dalies prieš kitą ir 
smarkiai užsipuola del to Almi Jūragi. 
Jis, matomai, iš kaulo ir kraujo politi
kas. O aš labai džiaugiausi tokiu kruop
ščiu ir tiksliu bei drąsiu žurnalistinių 
klaidu ištaisymu. Tokių Liet. Dienų ap
rašymo palikimas būtų tiesiog nedovan
otinas.

metu, Melbourne.
Kiek daug motinų išverkė akys kai 

nebesulaukė savo vienturčio sūnaus 
grištant iš partizaninių kovų., iš Vokie
tijos ir Rusijos kacetų arba Sibiro trem
ties.

Paminklo apačioje urna su sauju že
mės tėviškės laukų ir gintarų nuo Balti
jos krantų.

Paminklas, - tai kūrinys jauno lie
tuvio skulptoriaus, Rimgaudas Bel- 
eišis jam pavesta darba atliko tikrai ge
rai ir meniškai. Maloniu yra pastebėti, 
kad skulptorius nors būdamas jaunosios 
kartos žmogus,bet gerai suprato paminklo 
reikšmę ir paskirtį. Reikia pasidžiaugti 
jaunosios kartos patriotiškumu. Skulp
toriui priklauso visos Melbourno lietuvių 
visuomenės padėka.

Paminklą atidengti buvo pakviesti 
Vyties Kryžiaus kavalieriai - savanoriai 
kūrėjai pulk. Bronius Paškevičius, A. 
Tamulevičius ir J. Giedraitis.

Šventinimo apeigas atliko kun. Pra
nas Vaseris, vėliau savo žodyje pasvei
kinęs Melbourno ramovėnus už tokio pui- 
15o; psltt2

Liudas Barkus, norėtų, kad viskas 
vyktų slaptai, net redaktorių pasitrauk
imas nebūtų skelbiamas.Mano manymu 
tai irgi klaidinga nuomonė. Tiesa, lab
ai gaila, kad A. Jūragis pasitraukė iš 
redaktorių, ir jo pasitraukimo motyvai 
vargiai priimtini ir kažin ar jo tą žygi 
Skaitytojai pateisino. Tačiau, kad jis 
tai padarė drąsiai ir viešai, tuo galima 

.tik pasidžiaugti.
N. But kūnas .Melbournas.

ateitimi - lietuvybės išlaikyme ir savo 
brangios lietuvių kalbos puoselėjimu.

Sydnejuje ir kitose kolonijose tir
ščiau apgyvenditose lietuviais vietose 
šis klausimas, gal būti ir netoks aktual
ius, nes ten prie parapijų jau veikia šio
kios tokios vargo mokyklos, bet turint 
galvoje Canberra, Wolongonga, New- 
Castelį ir kitas vietas, lietuviškas 
jaunimas jokios galimybės neturi vieni 
su kitais sueiti ir bent kokią draugystę 
tarpusavy palaikyti.

Mano manymu reikėtų steigti vaikų 
darželius, kas iki šiam laikui nebuvo 
praktikuota.

Pradžioje, aš manau nebūtų sunku 
surasti patalpas privačioje lietuviškoje 
šeimoje,, turint galvoje jauną šeimą su 
mažamečiais - vienu ar daugiau vaiku. 

Aš asmeniniai žinau keletą privačių

kaus sumanymo Įgivendinimą ir pakvietė 
visus panašiai kaip Kaime prie Než. Ka
reivio kapo susikaupus maldoje pagerbti 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

Kariai ramovenai, skautai, sportin
inkai ir tautinių šokių grupė Gintaras 
prie paminklo padėjo vainikus, palydėti 
mažyčių mergaičių su degančiomis žvakm 
temis. Šis momentas ne vienam suvilgė 
skruostus gailia ašara prisiminus savo 
kovos draugus.

Pakilią šventės nuotaiką truputį ne
jaukiai sugadino, kai vienam jaunuoliui 
prieš tarant jaunimo priesaiką tautai, kas 
tai iš senųjų “humanistų” pakeitė nu
statytą tekstą į. ilga, “taikos manifestą” 
labiau tinkamą Vietnamo Moratoriumui, 
bet ne tokiai garbingai šventei. Čia ne
kaltiname to jaunuolio nei jo organiz
acijos, bet smerkiame tuos, kurie pri
vertė ji tai padaryti,

Paminklo iniciatorius ramovėnus 
sveikino Melbourno lietuvių kapelionas 
kun. Pranas Vaseris, Liet. Kat. Feder
acijos pirm. p. J. Petraitis ir Lietuvių

Esant tokiam žydiniui , jau būtų 
padaryta didelė pradžia ir pastovi var
go mokyklai vieta.

Turint tokią užuomazgą be didelio 
vargo galima būtų atidaryti šeštadienio 
ar sekmadienio Vareo Mokvklą.

Gyvenimo praktika rodo, kad vaikai 
labai mėgsta tokias vietas lankyti kur 
yra dainos, muzika ir svarbiausiai 
sportas, todėl būtinai reikėtų busimoje 
vargo mokykloje Įvesti bent pradžioje 
sportą panašų Į vaiku žaidimą, tokiu 
budu manau, kad vaikai ir net suaugę 
mielai lankys pamokas, ir bus tikrai 
lietuviškas kultūrinis židinys.

Aš pilnai pritariu Tamsta, pone 
Redaktoriau, kad vargo mokyklai moky
tojus reikėtų parinkti iš jaunesnios kartos 
bet vadovybė turėtų likti Apylinkės Val
dybos priežiūroje ir atsakomybėje.

Su tikra pagarba, 
Vladas Miniotas.

Sydney.

Namų Tarybos pirm. p. A. Bladzevičius, 
o skulptoriui p. R. Beįeisiu! buvo įteikta 
gėlių.

Šventei pritaikytą gražią ir tikrai 
turiningą paskaitą skaitė jaunuosios 
kartos atstovas p. Rimas Šarkis. Paskai
tininkas dirba keliose liet, jaunimo or
ganizacijose būdamas jų valdybose. Ak
tyviai domisi ir dalyvauja bendruomenės 
veikloje, todėl ir jo paskaita buvo Įdomi, 
taikli ir verčianti susimastyti mūsų jau 
nimo ir lietuvybės išlaikimo reikalais.

Oficialiai paminklo šventinimo ap
eigų daliai baigiantys,ramovėnų valdybos 
sekretorius Alb. Pocius perskaitė pamin.

(Nukelta į 4 PSM

Lietuvos Nepriklausomybės 53 metinių 
: minėjime Melbourne, j Jun imas padeda 
gėles prie paminklo žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės.

2



POPIEŽIAUS ATSTOVAS

VYKSTA [MASKVA.

“Herald” pranešimas!is Romos.

Santykiai tarp Vatikano ir Romos 
gali įeiti i visai naują fazę ryšium su 
Arkivyskupo Agostino Casaroli, Šv. Sosto 
vyriausio eksperto Rytų Europos komu
nistiniams kraštams, vizitu į Maskvą.

Jis yra žinomas kaip Popiežiaus 
“Užsienio Reikalams Ministeris” ir yra 
Bažnyčios Tarybos Viešiesiems Reikal
ams sekretorius, Valtybės Sekretoriate. 
Tai pirmas aukštas Vatikano pareigūnas 
darąs oficialų vizitą Sovietų Sąjungai.

Jis taip pat, 1964 metais vedė dery
bas santykių pagerinimui tarp Vatikano 
ir Vengrijos, o pereitais metais, atidarė 
pilnus diplomatinius santykius su komu
nistine Jugoslavija. Nors Rusija neturi 
jokiu diplomatinių ryšių su Sv. Sostu, bet 
keletas aukštų Vyriausybines asmenybių, 
Įskaitant Užsienio Reikalų Minister} An
drių Gromyko, lankė Popiežių Pauliu Va
tikane. Iš kitos pusės, Vatikano pereigū- 
nai, Įskaitant Cardinolą Jan Willebrands, 
prezidentą Krikščionių Vienybės Sekret
oriato, neoficialiai vizitavo Rusiją. Arki
vyskupas Casaroli yra dabar Maskvoje 
specialiai pasirašyti sutartį dėl neišple- 
timo atominių ginklų.Sausio men. pra
džioje, Vatikanas paskelbė, kad pasi
rašys šią sutarti duodams moralinį pag
rindą principams, kuriais remiasi tarp
tautinis sugyvenimas.

Bet, prieš išvydamas is" Romos, 
Arkivyskupas Casaroli prisipažino, kad 
jis taip pat turės pasitarimus su Sovietų 
Vyriausybe. Tikimasi, kad jis turės aiš
kinamąsias diskusijas del kataliku rel
igines laisves Sovietų Sąjungoje ir bend
rai taikos klausimais. Dabartinei arki
vyskupo Casaroli misijai, italų spauda 
duoda labai didelės reikšmės pabrėždama 
kad ji buvo paruosta “ilgos politines 
akcijos” keliu.

Popiežius Paulius susitiko Mr. Gro
myko Romoje pereitą lapkričio menesį. 
Arkivyskupo Casaroli vizitas Maskvon, 
bus kaip revizitas Mr. Gromykui.

Vatikano šaltiniaijnurodo, kad pasi
rašydamas tą sutarti, Sv. Sostas daro 
daugiau kaip vien tik formalų žingsni. 
Jis pasidaro dalyvis šios sutarities “kurios 
tikslas nusiginkluoti ir sumažinti tarp
tautinę įtampą, visiškai sutinka su jos 
pačios taikos misija”.

Ir taip pat, jis tikisi duoti moralinę 
paramą ir padrąsinimą sutarties pasis
ekimui kiek ji reprezentuoja labai sva
rbų žingsnį pirmyn, siekant sudaryti si
stemą bendram ir visiškam nusiginklav
imui po efektyvia tarptautine kontrole.

Jo.

ROMOS LIETUVIAI.
Romos lietuviai iškilmingai paminėjo 

Lietuvos Nepriklausmybės Švente Lietu- 
yos Namuose prie Šv. Kazimiero Kolegijos. 
Sv. Mišias aukojo artimas Popiežiaus 
bendradarbis, Ameikos Lietuvis, Vys
kupas Paulius Marcinkus, Pamokslą pa
sakė žymus lietuvių bičiulis, Sakramentų 
Kongregacijos prefektas, kardinolas 
Šamote. Jis, tarpkitko, pažymėjo, kad 
Vasario 16 jungia užsienio lietuvius su 
tautiečiais Tėvynėje. Gi, Lietuvos drau
gai reiškia lietuviams solidarumą, mels
damiesi Sibiro lietuvaičių maldos Žodž
iais: "Marija, gelbėk krauju ir ašaromis, 
pasiaukojimu, pasiryžimais ir meile iš
puoštą žemę....”

Po pamaldų, salėje susirinkusiems 
dalyviams, kalbą pasakė Lietuvos atsto
vas Vatikane Stasys Lozoraitis jr. Jis 
visų lietuvių vardu padėkojo kardinolui 
Šamote už nuolat rodomą palankumą Lie
tuvai. Jus, kardinole, esate visuomet su 
mumis, kaip džiaugsmo taip ir sunkių 
bandymų dienomis. Tuo jus liudijate vie
ną labai paprasta, dalyką: Kas myli Kristų, 
tas myli visus kenčiančius, tas myli 
teisingumą, tiesą ir laisve. Jūsų pavyz
dys buvo konkretus krikščioniško tikę jimo 
įgyvendinimas!

Neprasilenksime su tiesa sakydami, 
kad visose srityse mes esame pasiekė

M. Ivanausko liepsnos tapybos paveikslas, kurį dailininkas padovanojo >kardinolui A. Samorei Romoje.

rezultatų, kuriais galima didžiuotis toliau 
pažymėjo Stasys Lozoraitis jr. Mūsų jėg
os nesusilpnėjo, mūsų balsas pasaulyje 
pasiliko tvirtas. Šiandien esame stipres
ni, negu buvom vakar. Mes esame įsitik
inę, kad kovodami už savo tautos teises, 
mes dalyvaujame teisingesnio pasaulio 
ir pažangesnės tarptautinės visuomenės 
kūrimeštai kodėl, esame tikri, kad drauge 
su visais geros valios žmonėmis, mes 
kovojame už visos žmonijos pažangą. 
Ši pažanga gali būti sulėtinta, bet nie
kuomet negali būti sustabdyta.

Mūsų pareiga ir toliau pasilieka 
kalbėti už tuos, kurie patys negali pa
sauliui pasakyti tiesą ir daryti viskąjtad 
tiesa nebūtų užgniaužta arba iškraipyta, 
baigė Lietuvos atstovas prie Sv. Sosto.

Po kalbos, Stasys Lozoraitis jr., 
įteikė kardinolui Samore ir vyskupui 
Marcinkui dovana: knygą “Lithuania 700 
years”.
Roma, 1971 m. vasario mėn. 27 d.

PAVERGTU. TAUTU. 
SAVAITĖ.

Pavergtų Tautų Savitės Komitetas, 
Sydnejuje, Žvelgdamas pirmyn į ateinan
čios akcijos metus, toliau tęs kovą dėl 
mūsų pavergtų kraštų laisvės ir tuo pačiu 
stengsis sužadinti mūsų viltis padedant 
užtikrinti laimingą Australijos gyvenimą.

Kovo men. 20d., įvyks metinės iškil
mės Argyle “The Rocks”.

Garbės svečias: Sydney Burmistras 
ir Ponia.

Procesija - 90 arklių traukiančių 
išpuoštus vežimus vyks per miestą ir 
parade dalyvaus visi didieji Sydnėjaus 
orkestrai, T.V. ir radio asmenybės iškil
mių kostiumuose, šokėjai etc.,

Daugelio tautų tautinių šokių grupės 
pasirodys su savo šokiais ir sale bus 
užimta Pavergtų Tautų Savaites Komi
teto parodai, išstatant didingą mūsų tau
tinį liaudies mena..

Pavergtų Tautų Savaitė Įvyks Syd
nejuje nuo liepos men. 11-tos iki 17-tos 
dienos, 1971 m., Leidimas jau yra gau
tas ceremonijoms prie Cenotaph, Martin 
Place, uždėti vainikui ant Nežinomo 
Kareivio Kapo. Žemesnioji Miesto Sav
ivaldybės salė yra užsakyta atidaromajam 
minėjimui, O Savaitės pabaiga bus už
daryta su Tarptautiniu Festivaliu, kuris 
įvyks Didžiojoje Sydney Miesto Savivaldy
bės salėje.

Sekretorius. Lia Looveer,

Juodos pranašystes pietryčių Azijai
CANBERRA.. — Kas treji metai 
susirenkantis tarptautinis orien
talistų kongresas šį kartą posė
džiavo Australijoje ir paprana
šavo tam regionui tamsią eko
nominę ir politinę ateitį. Eks
pertai tvirtino, kad pietryčių 
Azijoje lauktina daugiau krau
jo praliejimo net ir Indokinijos 
karą užbaigus.

Ūkinės gerovės pagrindas ta
me regione tebėra žemės ūkis. 
Jis ten tebėra primityvus, že
mė dažniausiai priklauso ne 
tam, kas ją knaisioja. Žemės 
reforma tame regione pasise
kė tik Japonijoje ir Taiwane, 
nes ji supuolė su bendra viso 
ūkinio gyvenimo reforma ir pa
žanga. Be to, vyriausybės ten 
buvo suinteresuotos ir turėta 
pakankamai specialistų kompli
kuotam procesui vairuoti. Vi
sur kitur žemės reformos ban
dymai ikšiol nepasisekė.

Politinėje srityje dominuo
jantieji veiksniai ten bus kom. 
Kinija ir Japonija.

Kurlink suks Kinija, kas 
šiandien galėtų pasakyti. Bet 
šiandien Kinija nebe ta, kuri 
buvo prieš 20 metų. Ją dabar 
tvarko centralizuota vyriausy
bė, ji jau atominė valstybė ir 
ginklų atžvilgiu- Svetimųjų eks
pansiją viliojančios vietos esan
čios Burma (ten kraštą skaldan
čios jėgos yra ginkluoti komu
nistai ir taipgi ginkluotos dvi 
etninės grupės), prie Tailando 
sienų veikią visokio plauko su
kilėliai, komunistų ir antiko - 
munistų jėgos yra pasidalinu
sios Laosą, nėra centrinės vy
riausybės autoriteto nė Kambo
džoje. Šitą klausimą analizavo 
prof. Butwėll iš American Uni
versity Washingtone ir paskel
bė tokią išvadą: Jeigu dabar-

Mūsų Pastogė 

tinės kryptys greit nepasikeis, 
tai kiti trisdešimt metų gali bū
ti daug tragiškesni ir kruvines- 
ni, negu paskutinis dešimtme
tis. Daug kur esantieji viduji
niai nesutarimai skatins išori
nes intervencijas.

Kinijos reiškinių stebėtojai 
matą, kad jos užsienio politika 
tikrai nerodo užsidarymo savo 
sienose ženklų. Nors dabar ji 
atsargi ir dažnai koreguojama, 
bet vis su tendencija gravituo- 
ti į užsienius.

Kongrese dalyvavo 1,200 į- 
vairių mokslininkų iš 50 vals
tybių. Posėdžiai vyko Australi
jos valstybiniame universitete.

Reikalas ar politika?
Ottawa. — Kanada elektrifi

kuoja kraštą labai skubiu tem
pu, įkinkydama atominę ener
giją į elektros gamybą. Prieš 
aštuonerius metus atominei 
energijai gauti vyriausybė pa
sirinko sunkiojo vandens meto
dą. Šiandien gal jau tuo reika
lu kitaip galvotų, nes to van
dens pradėjo trūkti.

Pati Kanada dar negali viso 
reikalingo kiekio to van
dens pasigaminti, turima sutar
tis su JAV irgi visos paklau
sos jau nebepadengia, nes 
perdaug to tipo elektrinių pra
dėta statyti vienų laiku.

Pereitą vasarą pirmas užsie
ninis pirkinys buvo padarytas 
Švedijoje, dabar nueita ubagau
ti į Maskvą — sudaryta sutar
tis dėl 55 tonų sunkiojo van
dens pirkimo. Pažadėta mokė
ti tuojau Kanados doleriais, vi
so 3.3 mil. dol. Pasaulio rinko
je to vandens svaras kaštuoja 
apie 30 dol. Nieko nesakoma, 
ar Kanada galės ką nors par
duoti Maskvai už gerą valiutą- 

Nro10; 1971.3.15 ; psl.3
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Taika ir Gerovė - Skulp. Vincas Jomantas

ŪSU'problema.

“TAIKA” IR “GEROVE”.
Tokiu vardu pasipuošė 

valstijos valdžios rūmai. Skulptorius 
Vincas Jomantas sukurė iš
8 pėdų aukščio skulptūrą vaizduojančią 
dvi moteris: viena rankoje laiko alyvų 
šakelę - taikos simboli, kita laiko nu
leidusi ragą iš kurio byra gerybės - ger
ovės simboli- Moterys laiko skydą ant 
kurio iškalta 5 žvaigždes Pietų Kryz"- 
iaus.

Vincas Jomantas 1968 m. buvo ap
dovanotas Comalco $3,000 premija už 
skulptūrą is aliuminijaus.

Viktorios

aliuminijaus

PAMINKLAS „ 
PULGIUI ANDRUSI'JI.

Kaip Australijos lietuviams yra 
žinoma, kad prieš pat Kalėdas Adelaid
ėje mirė rašytojas - laureatas Pulgis 
Andružis.

A.L.B. Adelaidės Apylinkės Val
dyba sudarė Pulgiui Andružiui Paminklo 
Statymo Komitetą, sekančios sudėties: 
pirmininkas-inž. J. Riauba, vice-pirm- 
ininkas arch. A. Lapšys, sekretorius- 
teis. J. Stepanas, iždininkas - VI. Ilgūnas 
ir narys - A. Bernaitis, Komitetas krei
piasi į Australijos lietuvius ir organiz
acijas su prašymu, kad Australijos lie
tuviai, pagerbdami rašytoją Pulgį And
ruži pastatytu jam lietuviškame styliuje 
tinkamą antkapi.

Komitetas, prisistatydamas Austra
lijos lietuviams, kviečia prisidėti prie 
antkapio pastatymo ir pražo visų organi
zacijų, o taip pat tautiečius, siųsti 
aukas Komitetui. Pinigus siųsti Postai 
Notes, Money Orders, arba čekiais, i- 
ražant “Pulgis Andružis Fund”c/o. 
J.Riauba, 9 Harrow St. Dover Gdns. S.A. 
5048.

Greitu laiku, komitetas paskelbs ant
kapiui konkurso sąlygas. Mieli tautiečiai 
pasitraukus mums iš Lietuvos a.a. Pul
gis Andružis buvo visą laiką su mumis. 
Jis mums rašė, o taip pat reiškėsi gyvu 
žodžiu, įvairiom progom skaitydamas 
savo kūrinius. Priėjęs savo ilgos kelio
nės galą, padėjo keleivio lazdą Adelaidėje 
19. 12. ’70. Todėl musų visų pareiga, 
pagerbiant jį, pastatyti jam tinkamą lie
tuvišką antkapį jo poilsio vietoje.

Aukotojai bus skelbiami Australijos 
lietuviškoje spaudoje, t.y. Mūsų Pasto
gėje ir Tėviškes Aiduose.

J.R.

AUKOJO MUSU PASTOGES SPAUSTUVEI

MP Spaustuvei Aukojo.
J. Vizbaras $ 25.00
E. Karblane n 5.00
A. Kalpokas 2.00
V. Dumčius 6.00
S. Paulauskas 2.00
J. Ruvelis 10.00
p. Šiukšteris 2.00

MP. ADM«-

K. Ališausko stambus veikalas “Kovos 
dėl Lietuvos Nepriklausomybes” 1 t., 
redaguotas Prano Čepėno, jau įpusėtas 
spausdinti. Knygoje aprašoma Lietuvos 
kariuomenės ir valstybes organizavim
asis, kovos su rusų bolševikais ir 
bermontininkais. Knygoje bus ir fotogra
fijų, o kautynių aprašymai pailiustruo
jami brėžiniais. Kietais viršeliais kny
gos kaina 12 doleriu.

Iš anksto užsisakydami, ir sumokė
dami už ja 12 dolerių, palengvinsite au
toriui ją išleisti. Knygos leidimo rėmėjai 
paaukoję ne mažiau kaip 25 dolerius ir 
knygos mecenatai, paaukoję, ne mažiau, 
kaip 200 dolerių, bus su dėkingumu au
toriaus paskelbti knygos pabaigoje.

Pinigus ir užsakymus prašoma siųs
ti: K. Ališauskas, 7312 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill. 60629.

Liudas DOVYDĖNAS. Mes valdysime 
pasaulį
Atsiminimai I ir II tomai. Per abu to
mus viso 517 psl. Kiekvieno tomo kai
na - $4.00. Išleido Romuva Ameriko
je 1970 m. Viršelis dail.P.Lapės.

Liudas Dovydėnas yra vienas iš 
labai stipriai dar nepriklausomoje Lie
tuvoje pasireiškusių rašytojų. Šiuose 
atsiminimuose autorius kalba apie sa
vo išgyvenimus jam bedirbant su bol
ševikais, kai Lietuvą okupavus jis bu
vo išrinktas į vad.Liaudies Seimą ir 
išbuvo to seimo vicepirmininku. Knyga 
yra šauksmas, kad visur ir visom prie
šintis komunistams, nes jie, siekdami 
savo tikkslų, nesiskaito su jokiomis 
priemonėmis.

Kas kietuviškai galvoja, 
tas po mišką neklajoja. 
Kas lietuviškai dainuoja, 
tas gražius sapnus sapnuoja. 
Pagaliau Vaidilai vaikai duoda paža 

mokytis lietuviškai kalbėti ir rašyti,da mokytis lietuviškai kalbėti ir rašyti, 
užtat jie tampa išgelbėti. Tuo baigiamas 
scenos vaizdelis “Du Broliukai”.

Visa pasaka parašyta labai sklandžiu, 
lengvu ir skambiu sueiliavimu - didelė 
lengvata mokantis roles. Veiksmas labai 
gyvas, patrauklus. Daug baleto, tautinių 
šokių ir dainelių. Pasakos turinys didak
tinis, tačiau įtikinantis: lietuvių tėvų 
vaikams lietuvybė būtina, be jos vaikai 
klaidžioja kaip miške. Pasakos pastat
ymas lengvas, pritaikomas kiekvienai 
scenai. Užtat savaitgalių lietuviškosios 
mokyklos turėtų į šiuos “Du Broliukus” 
atkreipti dėmėsi ir būtinai juos parodyti 
scenoje Būtų ko pasižiūrėti (ir pasimoky
ti) taip vaikams taip suaugusiems.

Anatolio Kairio “Du Broliukai” - 
vienas iš geriausių vaidinimų vaikams.

Kazys Almenas, “Šienapjūtė”, romanas, 
išleistas Vagos Vilniuje, 1970 m.

Šios knygos autorius išeivijos liet
uviams pažįstamas kaip gabus ir produk- 
tingas jaunesnėses kartos (gimęs 1935m.) 
rašytojas. Jau savo pirmuoju novelių 

rinkiniu, išleistu 1965m. “Nidos” leidyk
los, “Bėgiai” patraukė skaitytojų dėmė
si. Kaip ir “Bėgiai”, literatūriškai bran
dus sekančiais metais išleistas romanas 
“Upė i rytus, upė i šiaurę”; ir vėl po me
tų (1967m.)-naujas novelių rinkinys “Gy
venimas tai kekė vyšnių”.

“Šienapiūtė” išeivijos lietuvių skai
tytoją nustebino savo “gimimo vieta”. 
Žinome, kad šio romano autorius pasto- 

1 viai yra Įsikurdinęs Vašingtone (J.A.V.),

Lituanus, 1970 metų nr. 2,
Siam .Lituanus numeriui Įdomios, 

studijinės medžiagos yra pateikę šeši 
visų trijų Pabaltijo tautų autoriai: du 
lietuviai - Algirdas Antanaitis ir Vytau
tas Kavolis, du latviai - Ilze Skipsna 
ir Juris Silenieks ir du estai - Jyri Kork 
ir Ivar Ivask. Kiekvienas iš šių autorių 
savo straipsniams temas erne is savo priklauso užsienio lietuvių bendruomenei, 
tautos. Tai daugiausia kritiškai peržvel- roįos būtų normalu, kad ir knyga būtų 
giami ryškesnieji jų tautiečiai^- rašyto- išleista, užsienyje, o ne okupuotoje Liet

uvoje. Tačiau autoriui valia leisti savo 
kūrinį ten, kur jam atrodo geriau. Mums 
miela pasveikinti K.Almeną su nauju 
labai plačios apimties (trijų dalių, 485

jai ir jų svaresnieji veikalai. Taip Ilze 
Skipsna savo studijai pasirinkusi latvio 
rašytojo Martins Ziverts “Vara” (jėga, 
galybe), kurioje vaizduojamas Lietuvos ~__ _ _ ___
karalius Mindaugas. Juris Sileneks zvel- puslapiu) veikalu “Šienapiūte”.
gia į dabartine sovietinės Latvijos novelę Šiam romanui medžiaga imta iš mūsų 
Algirdas Antanaitis nurodo naująsias giliosios senovės - 18 šimtmečio pra- 
kryptis sovietinės Lietuvos dabartinio ąžios gyvenimo. Liečiama tuometinių 
romano. Vytautas Kavolis peržvelgia kaippOIUy4varininku įr liaudies-baudžianikų 
sovietinės Lietuvos literatūroje vaizduo- santykiai. Ryškiai vaizduojama dvarin- 
jamas jaunasis žmogus. Jyri Kork nagrinė-į^y tarpusavės rietenos, intrigos, gro
ja Estijos jaunųjų rašytojų - M. Unt ir ■- ... - '•
E. Vętemaa prozinius veikalus.

Sis Lituanus numeris ypač rekomen
duotinas mūsų humanitarams studentams 
dėl aukščiau išvardintų literatūrinių 
straipsnių. Straipsniai yra Įdomus, vai
zdžiai ir išsamiai parašyti.

buoniškos tendencijos, žiaurios peštynės, 
dvikovos, slapūniški kitų užpuldinėjimai 
ir t.t.

Romano centriniam veiksmui autor
iaus pasirinkta du kaimynai dvarininkai 
- Dabulskis ir Giedraitis. Pirmasis Sel- 
ionių dvaro savininkas, antrasis - Sala- 
paraugės. Abiejų dvarininkų tarpusavio 

AnatųlllUS—Kairys,_ “Du Broliukai”.- mirtinų kovų objektas-Skaudvilės pievos,
Trijų veiksmų pasaka, 1970 m. išleido į kurias abu dvarininkai jaučiasi turį ly- 
Amerikos Lietuvių vaiko ugdymo draugija gias teises; Šių pievų nuėmimas - šiena

vimas, didesnės naudos lenkimas į savo 
pusę, ir sušiaušia abu dvarininkus viens 
pries kitą, ir prasideda tarp jų nuolatinės, 
vienas kitą negailestingai teriojančios, 
kovos.

K.Almenas šiame šienapiūteš fone 
meniškai, įdomiai, vaizdžiai nušviečia 
anuometinį Lietuvos gyvenimą. Knygos 
fabula paįvairinta nuotykių gausumu.

M.S1.

“Du Broliukai” iscenizuotas pasa
kos vyriausieji veikėjai yra du mokyk
linio amžiaus blogi lietuviukai berniu
kai - Vytukas ir Algirdukas, kurie nenori 
mokytis lietuviškai, neklauso, tėvų, ne
priima jokių gerų patarimų. Jiems patin
ka žaisti, išdykauti, pagaliau, kad ne
reiktų klausytis visokių gerų patarimų, 
raginimų mokytis lietuvių kalbos, Įspė
jimų dėl negerų ištaigų, abu berniukai 
pabėga į mišką. Čia paklysta, kenčia 
daug baimės, pavojus plėšriųjų žvėrių. 
Net gerieji paukšteliai sutinka labai ne
draugiškai ir piktinasi, kad vaikai nemok, 
savo tėvų kalbos. Paklydusių išdykėlių 
vaikų ieškoti eina jų sesutė Gražinutė 
ir Voveraitė. Tuo laiku vaikams pasirodęs 
Miškinis pasisiūlo juos iš miško išvesti, 
jeigu vaikai padainuos jam lietuvišką 
dainelę. Vaikai lietuviškos dainelės ne
moka, ir Miškinis pranyksta. Dabar prieš 
vaikų akis iškyla Gedimino pilis, Gele
žinis Vilkas ir Vaidila. Vaidila taip pat 
prašo vaikus padainuoti lietuviškai, už 
ką juos išvestų iš miško. Vaikų tas pats 
pasiteisinimas: nemokam. I tai Vaidila 
vaikams atsako:

Mūsų Pastogė Nr.10; 1971.3.15 ; psl.4

Brisbanes psichiatras Dr. Neville 
padarė labai Įdomų, pranešimą, 
metiniame Australijos ir New 
pschiatrų kongrese, įvykusiame 
Paradise, 
tvirtina, kad beveik visi aust-

Parker, 
šeštame 
Zealand 
Surfer’s 

Jis
ralai vyrai, kurie nešioja ūsus yra arba 
apsėsti tam tikros vienos idėjos (by a 
fixed idea), arba psichopatai, arba im
potentai.

“Aš nejuokauju”, - pareiškė Dr. 
Parker, “aš turiu statistinius duomenis 
tam patvirtinti.”

Jis pareiškė, kad laike dviejų metų 
stebėjimo ūsuotus Australijos vyrus,ra
do, jog tik vienas iš šimto ūsuocūų, 16 
- 45 m. amžiaus grupės, nepriklauso 
vienai is tų kategorijų.

Ir tik keturi iš 25 ūsuotų vyrų turė
jo normalų sexualini gyvenimą.

“Tam tikrais laikais ir tam tikrose 
vietose, ūsai buvo laikomi mados dal
yku”, sako Dr. Parker. "Bet šiandien
inėj Austrlijoj tai neturi jokios kito
kios reikšmes, kaip grynai psicholo
gines priežasties, kurias aš nurodžiau.”

Psichopatai vyrai gali būti lengvai 
atspėjami sulig jų “Errol Flynn” tipo 
ūsiukais, o apsėsti vienos idėjos vyrai 
turi arba labai tvarkingus, arba labai iš
sitaršiusius ūsus.

Yra sunkoka aprašyti ūsus, kur
iuos favorizuoja impotentai vyrai, bet 
jie yra daugiau švelnus, silpni, daug
iau moteriškai atrodantys ūseliai. Taip 
pat Dr. Parker pabrėžė, kad jau prieš du 
metus jis pastebėjo, jog taip pat ten yra 
greičiausiai kokia nors psichologinė 
reikšmė, kylant iš populiaraus, bet visai 
nepagrįsto įsitikinimo, kad plaukuoti 
vyrai esą daugiau vyriški negu neapžė- 
lusieji. jo.

Mintys
— Krentant stačia galva i be

dugnę, belieka viena paguoda: 
galvoti, kad ji neturi dugno.

— Kai Brisiaus kaimynystėje 
duodama katėms lakti, šuo badu 
nesiskundžia.

— Jei varlė atsisako sparnų, ta 
tai nereiškia, kad ji kukli.
—Metus kaulą, šunų lenkty
nių skatinti nereikia.

— Viena klaida — ne bėda. 
Blogiausia, kad ją taisydamas pa
darai dvi.

—- Turtingo žmogaus pasako
jami anekdotai visada juokingi.

— Mylėk savo priešą, nes jis 
tau pasako tavo klaidas.

—Nori vienminčio — pirk pa
pūgą.

— Skirtumas tarp proto ir 
kvailystės yra tas, kad protas turi 
ribas, o kvailystė ne.
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KUR LYGYBĖ?
Nors Lietuvių Dienos , Sporto šven

tė ir „visi kiti buvę parengimai liko pra
eityje ir jų gražus prisiminimai bei įs
pūdžiai dar ilgai liks mumyse, tačiau 
ruošiant tokias masines šventes ir pas
kirus parengimus pasitaiko ir vieną ki
ta klaida, nesklandumas, kuris nėra 
kaip priekaištas rengėjams, bet gal ge
riau viešas klaidos iškėlimas, jos ap
svarstymas, idant ateityje panašūs da
lykai galėtų būti išvengtini.

Mano šio rašinio pradžia prasidė
jo lyg tai ir lygybės ieškojimu. Nema
nau, kad iki šiol ją kas surado, ar kai
po tokia suras, tačiau gyvenime ir mu
sų lietuviškose sąlygose, kur nėra be
veik jokių luomu skirtumų ir kur išėjęs 
į visuomeninį musu gyvenimą mes tu
rėtu le būti bent iŠviršinai lygus kas 
padarytų, musų visa veikla daug mažes
nė ir nebūtų gal tų kartais bereikalingų 
kalbų.

Būdami Melbourne, jau pradedant 
nuo pačių pirmųjų pamaldų, kur prie
kyje Katedros stovėjo išsirikiavę jau
nimo organizaciją atstovai su savo vė
liavomis, kai pats jaunimas buvo

traukos metu, buvo vaišinami be jokio 
užmokesčio gerų Melbourno Moterų Soc
ialinės Globos Draugijos, vadovaujamos 
p. Nagulevičienėš, ponių (o kaip gerai 
būtų, kad ir mūsų Sydnejaus moterys pa
simokintų iš Melbourno ar Adelaidės ir 
bent kuriam laikui, pamiršę savo “tur
tingųjų senelių” namus, priartėtų arčiau 
prie jaunimo, kuris yra jų taip dažnai 
reikalingas). Ir tai būdavo skanūs karšti 
pietūs..

Pasakykite kur gi čia lygybė? Aš 
jokiu būdu negaliu kaltinti atvykusių į 
posėdžius delegatų. Jie gavo, pavalgė, 
padėkojo ir patenkinti vėl grįžo atgal 
posėdžiauti. Gi tas jaunuolis ar jaunuole, 
kiek gi jis galėjo pirkinėtis iš savo tėvų 
gautų kišenpinigių, važiuojant į Melbourną? 
Padarius man mažą apklausinėjimais maž
daug 20 jaunuolių 10 gavo po 10 dolerių, 
5 po 8-nis ir 5 po 5 - 6 dolerius. Susi
mokėjus N.Metų mokestį 3 dolerius, dal
yvavus Jaunimo vakare, Dainų šventėje, 
jau nekalbant apie kitus parengimus, tam 
vargšui berniukui ir mergaitei mažai te
paliko savosioms išlaidoms. Todėl ne
nuostabu, kad teko man pačiam matyti

AUSTRALIJOS LIETŲVIUBENDRUOME 
NĖS. KRAŠTO GARBĖS TEISMAS.

t
A.L.B. Krašto Garbės Teismas pa

siskirstė pareigomis sekančiai:
Pirmininkas - Vitalis LINKUS
561 Grange Rd., .GRANGE S.A. 5922

Sekretorius - Liudas MARTINKUS, 
4 Cardiff St., WOODVILLE WEST.
S.A. 5011.

Ir nariai: Antanas MAŽELIS, 12 
Spencer St., CAMPELLTOWN S.A. 
5074.

Jurgis JONAVIČIUS,
27 Rickaby St., CROYDON PARK.
S.A. 5008.

Bronius STRAUKAS,
16 Church St., HIGHGATE.
S.A. 5063.

Susirašinėjimą prašoma siųsti Sek
retoriaus adresu. Kartu primenama, kad 
Apylinkių Garbės Teismai privalo ne
delsiant pranešti Krašto Garbės Teismui 
savo sąstatą ir adresus.

A.L.B. KRAŠTO GARBES TEISMAS.

Oželis — vyru šokis.

„ mokymo būdais ir rezultatais yra, pirmoje 
eilėje, pritaikytos 6-14 metų amžiaus 
vaikams. Natūraliai, ypač aukštesnius mok
slus einąs jaunimas, pasigenda mokyklos ir 
mokymo būdų, kurie atliktų 17 - 25 m. am
žiaus protini išsilavinimą ir pajėgumą. 
Todėl, telieka džiaugtis, kad štai Mel
bourne, suorganizavus prie Viktorijos 
Švietimo Ministerijos gimnazijos lygio 
lituanistines pamokas, tuc tuojaus už
siregistravo 41 kiaušy tojas-jauni lietuviai, 
norį savo tėvų kalbą gerai išmokti. Norisi 
paklausti, ką galima ta kryptimi padaryti 

Adelaidėje ir Sydnejųje?
išlaikyti mūsų jaunimą pilnutiniais 

lietuviais, mums reikia dar daugiau pa
stangų, na ir vis naujų, pagerintų būdų. 
Mums reikia ieškoti priėjimo prie to jau
nimo, kuris būdamas tikro lietuvių kilimo, 
dėl įvairių sąlygų yra nutolęs nuo lietuvių 
kalbos ir lietuviško gyvenimo. Turime ieš
koti priėjimo prie to jau subrendusio jau
nimo. kuris prie savo lietuviškumo gali pri
eiti intelektualiniu būdu. Ir jeigu reikia, 
tam turime naudoti ir tą kalbą, kuria jis ger
iau dabar supranta, siekiant, kad supratęs 
lietuviškumą, jis supras ir tėvų kalbos iš
mokimo reikalingumą.

Dar praeis 20 ar 30 metų ir daug kas mū
sų gyvenime bus labai pasikeitę. Kad ir čia 
pat, šioje salėje Vasario 16 proga bus susi
rinkusi visai kita karta. Ir tik mūsų dabar - 
tinių „pastangų pasekmėje, tai bus lietuvių, 
nemažiau dirbę Lietuvos laisvės idėjai ir 
musu tautinės kultūros išlaikymui, už mus 
pačius. Tik gal jų rezultatai dažnai bus 
geresni, lengviau pasiekti, nes gimę ir augę 
šiame krašte, jie mokės daugiau draugų 
Lietuvai atrasti ir Lietuvos lasves idėją, 
jiems perduoti.

Todėl, kol dar gyvi esame, nenulei- 
skime rankų ir nepasiduokime nevilčiai, 
visomis jėgomis stenkimės savo jaunimui 
įdiegti jo lietuviškumą. Ne tą lietuviš
kumą kuris pasirieskia per keletą blogu 
akcentu tariamų žodžių, bet tą sąmoninga 
lietuviškumą, kuris verčia žmogų, gal kar
tais ir svetimoj kalboj, su pasididžiavimu 
sakyti: “as esu Lietuvis.“

ir pačiam to prisidėjus, dažnai savųjų 
klubų jaunuoliams nupirti si bei tą.

Šventės vadovybė turėjo ir ateityje 
turėtų žinoti, kad jeigu galima suaugusius 
vaišinti karštais pietumis ir kitais užkan
džiais, tai tada būtinai, vienokiu ar kito
kiu būdu, turi būti aprūpinti ir sportuoją 
jaunuoliai sumuštiniais, vaisiais ar vais
vandeniais . Arba jeigu jau mūsų jaunimas, 
kuris tikrai buvo to reikalingas, negalėjo 
būti varžybų metu pavaišinamas, tai jokiu 
būdu negalėjo būti ir suaugę delegatai 
vaišinami pietumis., nes tiek man, tiek 
ir bent kuriam sporto klubo jaunuolių va-

užpildęs didelę dalį visos Katedros^ 
vėliau, šventes atidarymo metu krepšin
io stadione, kur apie 400 jaunuolių sport
ininkų ir apie 200 tautinių šokių šokėjų, 
lietuvišku maršu lydimi, paradavo ir iš
traukė nevienai moteriai ašarą, kai daug
eliui ir vyrų gal but akys sudrėko, mat
ant savo ar savo pažįstamo sūnų ar dukra, 
pasipuošusia lietuviška uniforma ar gra
žiuoju mūsų tautiniu rūbu, vėliau žaidž
iant aikštėje, ar parodant mūsų gražiuo
sius tautinius šokius. Taip, tai buvo gra
žu, iškilminga ir jeigu ne džiaugsmo aš
ara jautresnieji parodė, tai kone visi ju
to savo širdyse tą džiaugsmą, kad štai po dovui būdavo skaudu girdėti ir matyti to- 
20 metų mes dar nenykstame, bet mūsų 
jaunatviškas atžalynas taip plačiai iš
augo ir išbujojo, kaip kad niekada ank
sčiau. Ir taip gyvendami, palikę tuos ma
žus, kad ir politinius pasitaikančius ne
susipratimus, mes, manau, galėtume dar 
il£ai, ilgai gražioje lietuviškoje aplink
umoje gyventi, jeigu tik, žinoma, mes tą 
savąjį jaunimą mokėsime išlaikyti savųjų 
tarpe.

Nekalbant apie tuos visus pasišven
tusius jaunimo vadovus, kurių darbas 
yra neapskaičiuojamas visose jųdirbamo- 
se organisacijose, aš iškelsiu porą ne
gerovių, buvusių paskutinėje Lietuvių 
Dienu šventėje Melbourne.

Mes visi gerai žinome, koks svarbus 
buvo mūsų Tarybos įgaliotinių suvažia
vimas, ypatingai po paskutiniųjų pasit
aikiusių ir visai bereikalingų nesusipra
timų mūsų visuomenės tarpe. Mes žinome 
jų karštus, bent pradžioje, posėdžius, 
bet tas viskas, ačiū Dievui, gražiai pa
sibaigė, susitaikė ir, reik tikėtis, kad 
daugiau purvais nebus svaidomas!. Bet 
tačiau mes labai gerai žinome ir mūsų 
sportininkų, daugumoje jaunųjų, kurie 
atvažiavo patys vieni be tėvų, karštas 
keturių dienų kovas sporto stadionuose, 
kur jie praleisdavo visą diena* nuo ryto 
iki vakaro, žaidžiant po kelias rungtynes. 
Jie negalėdavo grįžti į savo gyvenamąsias 

vietas ir per visą dieną daugiausiai 
prasimaitindavo vaisvandenių bonka, po- 
keliu džiovintų bulvių, o gal dar ir kokiu 
nors saldainiu ar vaisiumi. Ir visa tai 
jie pirkdavosi patys.

Gi mūsų vyresnieji Tarybos delega
tai kiekvieną dieną savo posėdžių per-

Tada nei mes, nei mūsų vaikai, nei 
jų ainiai, nedvejos Vasario 16 Šventes 
prasmingumu, didingumu ir kovos už Lie- 

. ___ tuvos laisve.
sios Nepriklausomos Lietuvos ūkiniams ir 
politiniams reikalams tvarkyti - čia mūsų 
emigracijos sąlygose yra nevietoje ir mū
sų jaunimui, turinčiam kitokį mokyklinį au
klėjimą, kas liečia žmogaus politinius 
įsitikinimus - visiškai nesuprantamos.

Mes įdėjome ir Įdedame labai daug 
dvasinių ir moralinių pastangų, pasirei
škiančių per savaitgalio mokyklos mo
kytojų, skautų ir ateitininkų, bei sporto 
klubų vadovų neapmokamą darbą ir liuos- 
laiki, bei per sudėtus kaštus stovykloms, 
saskrvdziams. Irontn-psams.Viskas >ra 
skiriama apsaugoti mūsų jaunimą nuo nu
tautėjimo. Bet štai, kuo toliau, tuo dažniau 
pasigirsta abejojančių balsų, išreiškian
čių mūsų lig šiol pasiektų rezultatų men
kumą ir baimę dėl gal ir labai netolimos at
eities.

Ar tas mūsų rūpestis yra pilnai pagrįs
tas, būtų galima ir ginčytis, nes musų gy
venime yra nemažai gražių vilčių teikian-

NEPALAUŽTA DVASIA
(Atkelto iš I pel.)

ADELĄIDES LIETUVIU 
ŽINIOS RAŠO:

MOKSLO METUS PRADEDANT.

kią nelygybę., nuskriaudžiant mūsų jau
nimą, apie kurį mes tiek daug kalbame ir 
kuriuo mes turime remtis.

Antras, gal but daugiau technikinis 
dalykas, tai buvo dvigubas N.Metų sut
ikimas. Jau “Mūsų Patogeje” buvo tas 
dalykas minėta, kai vieni patogiai ir gra
žiai ir toje puikioje baliaus nuotaikoje 
atšventė N.Metus, kai mūsų jaunimas su 
savo vadovais ir vėl buvo sugrusti, kaip 
silkės bačkoje ir maudėsi prakaito juroje, čių ženklų. Štai, paskutiniųjų lietuvių die- 
sunkiai net iš salės begalėdami išeiti, nų metu Melbourne į jaunimo susipažinimo 
Aš žinau, kad tai yra didelė problema del vakarą susirinko 530 jaunuolių. Tautinių 
vietos stokos, bet mano nuomonė, kad ir šokių šventėje dalyvavo 204 šokėjai: jau

nimo koncerte programą išpildė 110 dalyvių 
į skautų stovyklą Melbourne, susirinko 150 
skautų-čių.; kur visą praktiška darbą atliko 
19-25 metų jaunimas. Studentų suvažia
vimas, kuriame susirinko apie 100 auk
štuosius mokslus einančio jaunimo, priėmė 
dvi mūsų lietuvišką gyvenimą liečiančias 
rezoliucijas. Viena iš jų, pasmerkiantį mūsų1 
tarpusavio ginčius, turėjo raminan
čios įtakos Krašto Tarybos atstovų suva- 

amžinu vyresniųjų skundimusi, kad šių žiavime. Antroji- prašanti rinkti bent po 
dienų jaunimas yra nesukalbamas, ne 
suprantamas ir pan., prie ko jie jaunimą 
su savo panašiais nelygiais sugrupavim
ais tik ir priveda.

Bandykime, bent ateityje, nedaryti 
panašių dalykų, nes tik tada, kada jau
nimas neras ir nematys šios nelygybės, 
tai tik tada ir jie jausis, nesvarbu kokios susirūpinimo - tai lietuvių kalbos varto

jimas. Nusiskundžiame visi - ir senimas 
jaunimas - kad mūsų jaunimo tarpe lietuvių 
kalba nėra tokia stipri, jog būtų efektyviai 
naudojama jų tarpusavio komunikacijai ir 
diskusijoms.

Mūsų dabartines savaitgalio mokyklos, 
nors ir dirbdamos pagal visas išgales, savo

mažiau žmonių talpinant, turėtų būti tik 
vienas bendras sutikimas, kur ir jaunimas 
su savo tėvais, draugais ir pažįstamais 
galėtų bendrai sutikti N.Metus, bendrai 
pabendrauti, pasįlinksminti ir vėliau ne
būtų tų priekaištų vyresniesiems, kad 
jiems galima viskas, o mums tik kamša- 
tynė, kas visuomet priveda ir prives tik 
prie to amžiaus skirtumo bedugnės, jau
nuolių nepasitikėjimo vyresniaisiais ir

vieną asmenį tarp 21 - 35 metų amžiaus i 
musų Valdybas ir Komitetus, rodo mūsų 
jaunimo susirūpinimą ateities lietuviška 
veikla ir norą tą veiklą patiems tęsti tei
singa kryptimi.

Tiesa, yra viena sritis, kurioje mes 
visai teisėtai jaučiame baimės ir turime

Prieš porą savaičių lietuviškoji 
savaitgalio mokykla pradėjo darba. 
Šeštadienio rytais Lietuvių. Namuose 
skamba mūsų jauniausios - priaugančios 
kartos linksni balsai. Idealistai mokyto
jai deda ryžtingas pastangas, kad musų 
atžalynas gerai išmoktų lietuvių kalbą, 
istoriją, dainas, šokius, kad pamėgtų ir 
pamiltų savo tautos kultūrą, ją pažintų 
ir į ją, įaugtų. Mokytojai parodo didelį 
dvasinį heroizmą, savęs atsižadėjimą, 
vardan tautinių, kultūrinių vertybių puo
selėjimo. Jie perduoda vaikams tautinėj-’ 
kultūroj glūdintį dvasinį palikimą.

Deja, ne visi tėvai leidžia savo 
vaikus į, lietuvišką mokyklą, Ne visi 
vienodai supranta dvasines vertybes, 
nevienodai elgiasi tautinės pareigos 
srityje. Kai kurie, vertindami medžia
ginius dalykus ar patogumus, atsisako 
aktingos veiklos tautos gyvybės ir jos 
'ateities išlaikyme. Kai kurie apsileidžia 
ir nenori gaišti laiko ar daryti išlaidų 
pristatant šeštadieniais savo mažuosius 
į mokyklą. Tokiu tėvų vaikai gali leng- 
ziausiai nutausti, nes dažniausiai pra- 
.eidžia laiką abejingoje tautiniams reik
alams aplinkumoje.

Visi tėvai turėtu parodyti daugiau 
tautinės savigarbos ir įsidėmėti, kad jų 
pareiga yra leisti savo vaikus į lietu
višką mokykla*.

Jei Tavo sūnūs ar dukrelė dar ne
lanko lietuviškos mokyklos ar vaikų 
darželio, nieko nelaukdamas šį šeštad
ienį nuvežk ir užrašyk? Atmink, kad mūsų 
tautos kartų kartos per amžius saugojo 
ir nešė tautos gyvatos žiburėli. Negi, 
Tu, dabar leisi jam užgesti?

jų pažiūros į gyvenimą bebūtų, esą lie
tuviškoje bendruomenėje ir lietuviškame 
gyvenime lygūs, galintieji taip pat, jei 
ne geriau, per savas jaunimo, sporto ir 
ir kitas jų mėgiamas organizacijas, at
stovauti savąjį kraštą ir būti jo geri 
reprezentantai. A. L -tis.

P.B.
ir
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‘ ‘DANGIŠKAS ’’GYDYMAS.

Daugelis iš mūsų yra pergyvenę, tą 
baisia rytojaus pagiriu liga. Rodos, 
kažką atiduotum, kad tik galva pusiau 
neplyštų ir rankos bei kojos nevirpėtų. 
Si liga dažniausiai pasireiškia po did
elių švenčių ar šiaip didesnių ar maž
esnių subuvimų.

Taigi, ši pagiriotojų malda, kaip 
pranešė “Times” pereitam numeryje, 
jau yra išklausyta. Amerikoj, Atlanta, 
Chiropracter Erl. P. Harris įruošė klini
ką pavadindamas -/'Pagiriotojų Dangus”, 
kur kiekvienas kenčiantis gali būti iš
gydytas už 15 dolerių, duodant 5 doler
ius arbatpinigių patarnaujančiam angelui.

“Viskas prasidėjo daugiau ar maž
iau kaip juokas” - sako Harris. Giliai 
apsvarstęs pagirių bėdas, Harris nusamdė 
apleista medicinos laboratoriją, įtaisė 
garo kunkuliuojančias vonias, įrengė gy
dymo kambarius ir pavadinio tokiais 
vardais: “Dangiški vartai Nr. 1”, “Dan
giški vartai Nr. 2”, ir“Labai sustiprinto 
slaugymo .gvdvmas”

Tada jTS pasisamdė eilę angelų ar
ba gražių slaugiu ir iki šios dienos “Pa
giriotojų Dangus” yra perpildytas.

Kiekvieną įeinantį nusidėjėli pa
sitinka šeimininkė - slaugė ir pasiūlo 
griežtai nustatytą gailestingumo patar
navimą. Pirmiausia kenčiančiam uždedama 
deguonės kvėpavimo maskė ir vėliau 
duodamas stiklas paslaptingo gėrimo.

“Mano cheminis koktailis yra geras” 
- sako Harris. “Gėrimas kaip tik papildo 
organizmą kas buvo alkoholio išnau - 
dota. “Tada ligonis pereina per garo ir 
kunkuliuojančias vonias, išgeria antrą 
dožą ir jau sveikas. Ponas Harris išgy
do pagirias per 10 minučių, bet su už
uojautomis užtrunka30 - 45 minutes.

Kai kurie stiprus gėrėjai padaro 
apointmentus iš anksto, tikėdamiesi bėdų 
po subuvimų ir švenčių. Klinikos la
biausiai perpildytos sekmadieniais ir 
pirmadieniais. Klijentai, iš jų 30% mo
terys, tikrai entuziastiškai atsiliepia: 
“Tikrai gelbsti”, sako ponia Bil Clarke 
iš Atlanta. “Pirmą kartą man ten nuėjus, 
aš buvau pasiryžus mokėti net už gailes
tingą manęs užmušimą, išlaidos-nesvarbu. 
Ačiū Dievui, kad yra pagaliau tokia pa
galba mums latrams.”

Pradėdamas šį biznį, Ponas Harris 
užpatentavo savo receptus ir klinikos 
vardą. Pasisekimas nepaprastas. Dabar 
jis veda derybas įsteigti kitus “Pagir
iotojų Dangus” tolimuose Amerikos mies
tuose, kaip: New Orleans, St.Luois, Las 
Vegas, Miami.

Jo.

Anglas, amerikonas ir rusas kalba
si apie laimę. Amerikietis sako:- Aš 
bučiau laimingas, jeigu galėčiau nusi
vežti škotišką pilį į Amerika—

Anglas galvoja:— Aš norėčiau Rol
ls - Royse su šaldytuvu, televizija ir 
blondine.—

Rusas pasiklausė ir sako:— Jus 
nežinote, kas yra laimė! Jus tokie pa
prasti prozaiski Man laimė yra šeš * 
tadienio vakaras. Samavoras verda,vai
kai aplink stalą sėdi ir valgo pyragą. 
Grasus, ramus vakaras. Staiga s kam - 
būtis ir prie durų du dideli vyrai su odi
niais paltais ir sako:— Drauge Ivano
vai, einam su mumis!— O aš jiems ga
liu balsiai ir iš lėto atsakyti—Gaila , 
Ivanonas gyvena antram aukšte.— To 
kia yra tikra laimė!

Lietuvos muzikologas Algis Urbona
vičius berinkdamas medžiaga lietuvišku 
plokštelių istorijai, surado ir iškėlė dar 
niekur neminėtą faktą kad pirmą lietuviš
ką gramafono plokštelę 19-to am. pabai
goje violenčele įsigijo dr. Vincas Kudir
ka, Lietuvos himno autorius. 1907 - 1910 
m. buvo išleista daugiau plokštelių įdai
nuotą Varšuvos lietuvių choro, vedamo 
St. Šimkaus ir įgrota Rygos “Kanklių” 
d - jos liaudies instrumentų orchestro.

Parinko M. Čapkauskas

Ilgameti“Dainos” choristą .

A. LINGĘ IR PONIĄ KAUNIENE

sukurusius šeimą nuoširdžiai sveikiname 
linkėdami visokeriopos sėkmės šeimyniniame 

gyvenime.
“Dainos” choro Dirigentas 

ir choristai.

JUOKAI RYTU
Lietuviai

Maskvoje viename mitinge 
propogandi istas šaukia:

— Už penkių metų kiekvie
nas rusas turės po automobi
lis o už dešimt metų — lėktu
vą.
Iš salės pasigirsta balsas:

— Kuriem velniam man 
reikalingas lėktuvas?

— Kaip tai nereikalingas ? 
Nebus Maskvoje pieno — sėdi 
į lėktuvą, zvimt į Telšius ir 
gauni pieno.

Lenkai
— Kaip tau sekasi?
— Geriau negu rytoj...

Rusai
Koncentracijos stovykloje 

kalbasi trys kaliniai.
— Už ką tu čia pakliuvai?

— klausia vienas.
— Už tai, kad prieš dešimt 

metų blogai kalbėjau apie 
draugą Popovą , O tu už ką?

— Už tai, kad prieš penkis 
metus gerai kalbėjau apie 
draugą Popovą.
Po to abu kreipiasi į trečiąjį:

— O tu už ką?
— Aš esu draugas Popovas.

Rusai
Viename parke turistas 

klausia vertėjo, ką vaizduoja 
didelė cementinė stovyla.

— Čia išradėjas draugas 
Smirnovas. Komunistas.

— Ką jis išrado?
— Jis išrado televiziją, 

lėktuvą, radiją, žirkles ir 
milijonus kitų dalykų.

— O ką vaizduoja statula 
šalia jo?

— Tai išradėjas draugas 
Ribovas. Komunistas.

— Ką jis išrado?
— Jis išrado išradėją 

draugą Smirnovą.

EUROPOJE
Rumunai

Mokytojas klausia vaiko:
— Kas mums yra Sovietų 

Sąjunga?
— Mūsų didysis brolis.
— Kodėl nesakai "mūsų di

dysis draugas?"
— Dėl to, kad draugą gali

ma pakeisti,

Vengrai
Kadaras pasišaukė čigonę 

ir sako:
— Padėk mai; su savo bur

tais, išspręsti gyventojų 
prieaugliaus problemą.

— Labai lengvai, — atsako 
čigonė. —Atidaryk kelius į 
Austriją.

— Gerai, bet kaip su mais
to problema ?

— Uždaryk kelius iš Sovie
tų Sąjungos.

Rytų vokiečiai
Į zoologijos sodą atvyksta 

vakarų vokietis. Vietinis jį 
nuveda prie na rvo, kur yra 
vilkas ir avis.

— Matai, — sako jis, — čia 
pavyzdys, kaip visi gali su
gyventi su rusais.

— Tikrai keista, — nu
stemba vakarietis, — kaip jūs 
ištreniravote vilką kartu gy
venti su avim viename lar- 
ve?

— Mes jam kas vakarą 
įmetam po šviežią avį.

Čekai
Prie vieno Pragos viešbu

čio stovi amerikietiškas au
tomobilis Aplink smalsuolių 
būrys.

— Koks puikus rusų gami
nys . — sako vienas.

— Kaip tai rusų? Nejaugi 
nepažįsti amerikietiškos
markės?

— Markę tai pažįstu, bet 
nepažįstu tavęs.

M. P. PRANEŠIMAS

Pranešame, kad ALB Krašto Valdyba pakelė metinį Mūsų Pastoges pre
numeratą iki $10, todėl visi prenumeratoriai yra prašomi atsiusti prenumeratos 
mokestį už 1971 metus $10. Dalis prenumeratorių jau yra atsiuntė seną 
prcnnmerat.os kainą už 1971 metus, visų tų prašome prisiųsti papildomai mokes
ti, kad išlyginus susidariusį kainų skirtumą.
z Taip pat kreipiamės į tuos, kurie dar turi senas skolas, prašome galimai 

greičiau apsimokėti.
M.P. Administracija

NERVINIMASIS — 
SVEIKATOS ARDYTOJAS 
Žmogus, kurs prie menkiau

sios progos ima smarkauti, ner
vuotis, jaudintis dėl kiekvieno 
mažmožio, kartais pamiršta sa
ve, kiek tuo jis pakenkia švel
niai savo smegenų struktūrai. 
Jis tarsi nežino,- kad tai sugadi
na jų energiją, neigiamai pavei
kia švelnioms jo smegenų nervų 
celėms, kurias sunku paskui 
atitaisyti.

Psichologai sako, kad kas 
greit užpyksta, Užmoka už tai 
ne tik gyvenimo ir veikimo jė
ga, bet ir savigarbos jėga. Žmo 
gus savo sprendimo gaivumu ir 
sveika išmintimi daug ką gali 
teigiamai padaryti, nuveikti. O 
jei to nesilaiko, tai dažnai pra
randa savo draugus/ klijentus 
ir net vadovavimą. Vadinasi, 
praranda pagarbą tų, - kurie jį 
dažnai matydavę pykčio vergu; 
praranda tą gerą vaizdą, ku
ris žmogui teikia susivaldymo, 
o neturėdamas dvasinės pu
siausvyros,

PAMINKLAS MELBOURNE
(atkelta ii 2 pgij

klo šventinimo Aktą, o pirm. Vyt. Šal- 
kūnas aukotojų sarašą. Po himno, išnešus 
vėliavas, prasidėjo meninė dalis.

Meninėje dalyje pasirodė jaunutė 
mergaitė Brigyta Szentimrey su deklam
acija drąsiai atlikusį savo pasirodymą. 
Su deklamacijomis taip pat pasirodė 
Verutė Sidabraitė ir Birutė Prašmutaitė 
o Zita Prašmutaitė pasirodė prie pianino 
neblogai išpildydama porą kūrinių.

Gražu buvo žiūrėti p. Šilienės išrai
škos šokio grupės iš Morningtono pasi
rodymą. Tai buvo simbolinis šokis nors 
moderniai išreikštas bet patriotinis ir 
lietuvio širdžiai malonus. Valio Morning
tono lietuvaitėms.

Šventės programą paįvairino p. Stat
kuvienės vadovaujama tautinių šokių 
grupė Gintaras. Pasirodė patys jauniaus
ieji. Vėliau mišri vyresniųjų grupe ir pa
baigoje vien mergaičių grupe. Gražu buvo 
žiūrėti į gausių būrį lietuvaičių spalving
uose tautiniuose rūbuose. Tai mūsų tau
tos žiedas. Yra sunku tinkamai išreikšti 
raštu ar žodžiu tą mūsų visų padėka Gin
taro grupės vadovei Doniai H.Statkuvienei, 
kuri tiek daug dirbdama įvairiose organi
zacijose aukodama savo laisvalaikį. Lie
tuvos labui ir lietuvybės islaikimui jaun
imo tarpe.

Visa Paminklo pašventimo programa 
ir meninė dalis buvo labai įspūdinga ir 
giliai prasminga, o tiek daug jaunimo dar 
niekada nebuvotaip aktyviai-dalyvavę, mi
nėjime.

Nors keletas "naujų laikų” dvasia 
susirgusių nesusipratėlių ir mėgino pam
inklo įrengimą sutrugdyti, bet Melbourne 
lietuviškoji visuomenė davė jiems gerą 
atsakymą per porą savaičių sumesdama 
virš 1,000. dol., ir taip gausingai atsil
ankydama į, šią, nepaprastą šventę. Tai 
parodo, kad mūsų visuomenė tebėra iš
tikima kovojančiai tautai ir tebetiki į 
Lietuvos prisikėlimą. Tai aky vaizdus 
nurodymas kuriuo keliu reikia visiems 
eiti.

Visų padėka priklausoramovenų pirm, 
p. Vytautui Šalkiinui, kuris tiek daug dar
bo ir širdies įdėjo statant šį paminklą. 
Taip pat padėka skulptoriui p. Rimgaudui 
Beįeisiu!, kuris suprato ko musų širdys 
trokšta. Padėka ir Lietuvių Namų Tary
bai, kuri maloniai leido šį paminklą pa
statyti koncertų salėje.

Alb. Pocius.
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SVEIKINIMAI
Sporto Klubą “Kovas” sveikino raštu:

Vytautas Neverauskas, ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas. V. Simniškis 
Sydnejauš, Lietuvių Klubo pirmininkas. 
SfeA. Jakštas Australijos Rajono vadas.

Sydney Lietuvių Choras “Daina” 
dirg. Br. Kiveris ir valdyba. Sydney Lie
tuvių Meno Amsamblis dirg. Umbraziū- 
niene ir valdyba. Sydney Lietuviu In- 
žinėrių ir architektų vardu p. Grudzins- 
kas, Sydney Lietuvių, studentų vardu p. 
Skeivys.

Dambrauskienė, M. Atkinson, M. Karpa- 
vicienė, D. Karpavičiene, V. Laukaitienė, 
Kataržienė, G. Kasperaitienė, S. Gul
binienė, E. Nagienė, Kyzelienė, O. Mak- 
svytienė, N. Šliterienė, J. Kalgovienė, 
N. Mikalauskiene, Gr. Newman, S. Gus
tafson, E. Kraucevičienė, Simniškienė, 
Statkienė, I. Daudarienė, Lukoševičienė, 
Žilienė, Baltrmiejūnienė, L. Čelkyte- 
Crook. Sportiška ačiū priklauso gėrimus 
pardavinėjusiam K. Daniškevičiui, salų 
tvarkiusiam ir kokteilių barą padariu
siam ir vėliau piniginiai mus parėmusiam 
G. Antanėliui, programos šviesas ir mik-

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubo “Kovas” 
Pirmininkui.

Gerbiamas pone Pirminike,
Sydnejauš Lietuvių Sporto Klubą 

“Kovas”, švenčianti, savo gyvavimo 
dvidešimtmetį, nuoširdžiai sveikinu, 
linkėdamas ilgai ir labai ilgai ištesėti 
mūsų jaunimo auklėjimo darbe.

Musų sąlygose turime neužmiršti, 
kad lietuviško klubo uždavyns nėra tik 
ugdyti dvasinius ir fizinius privalumus 
žmoguje, bet išnaudoti kiekvieną progą 
mūsų jaunimo lietuviškumui striprinti.

“Kovo” vadovybės ir visų narių 
darbas, kaip ir per paskutinius 20 me|ų 
tebūna nukreiptas šia kryptimi.

Su geriausiais linkėjimais.

V. Neverauskas.
ALB Krašto Valdybos Pirm.

1971. 2. 16d.

uviškos parapijos klebono, ir sportin-
KOVO KLUBE.

^Pasisekęs Balius.
„ Jau senai koviečiai beturėjo toki pa
rengimą koks buvo ju suruoštas XX-cio 
paminėjimo balius.

Neskaitant 400-svečių 
■kurie subruzdėjo iš visų Sydnejauš kam
pų ir kurių tarpe matėsi daug veidų, ilgai 
nesirodžiusių Sydnejauš,ypatingai spor
tininkų, parengimuose, taip pat baliuje 
matėsi specialiai iš Melbourne atvažia- 
yęs ALFAS V-bos pirmininkas J. Tamo
šiūnas, iš Canberros - vienas iš pirmųjų 
steigėjų - P. Pilka, nuolatinis koviečių 
sportininku rėmėjas ir mecenatas, specia
liai iš Graftono atskridęs Gediminas 
Antanėlis, kuris savo stambiomis aukom
is visuomet paremia koviečius sportinin
kus ir daugelis kitų buvusių veteranų 
sportininkų, kaip buvusių koviečių fut- 

’ bolininkų, krepšininkų, tautinių šokių 
"^šokėju, artistų ir buvusių dabartinių na

rių rėmėjų, be kurių nuolatinės paramos 
vargu ar Kovas būtų tiek metų išsilaikęs 
Prie Garbės Stalo matėsi kone visu arti-

• ūmesniųjų sportininkams Sydnejauš lie
tuvių organizacijos atstovai.

Gausiai susirinkę svečiai, atvykusi 
iš Melbourne “Bevilčių” daininku grupė, 
puiki kapela, grožio princeses rinkimai 
ir koviečio krepšininko veterano dailin
inko H. Šalkausko ir E. Kubos dovanoti 
paveikslai, kartu su puikia ALFAS V-bos 
pirmininko J.Tamošiūno paaukota loteri
jai Vytimi, padare visą balių labai jauku, 
linksma ir nuotaikinga, jog ir antrai val

andai atėjus,darreikėjo daryti pratesimą.
Linksmi buvo svečiai, patenkinti yra

* ’ir sportininkai, nes gražus baliaus pelnas 
^įgalins nugalėti smarkiai^ padidėjusio

u klubo finansines išlaidas Uz dovanas lot- 
"^ferijai visiems nuoširdus sportinis ačiū.

Valdybos ir sportininkų didžiausia 
'padėka priklauso vyriausiai bufeto šei- 

’ ’mininkei Birutei Binkienei, kuri savo 
’pasišventimu nugalėjo visas didžiules 
-kliūtis, skaniai visus pamaitino ir davė 
gražaus pelno. Didžiulė padėka priklauso 

’visoms ponioms, aukojusioms bufetui. 
Jos yra: O. Arienė, A.Eismontienė, T.

rofonus parūpinusiam ir tvarkiusiam V. 
Sliteriui, visiems prie įėjimo aukojusiems 
(gaila jų parašai neiškaitomi), salėje 
daug padėjusiam veteranui krepšininkui 
K. Protui ir visiems mūsų mieliems sve
čiams.

Ypatinga visų Sydnejiškių sportinin
kų padėka priklauso Melbourno “Bevil
čių” daininku grupei: vadovei Ritai Tam
ošiūnaitei, Danai Levickienei, Vidai 
Aleknienei, Nijolei Kairaitienei, Vivai 
Aleknai, Rimgai Sližiui, Pauliui Jokū
baičiui ir Valentiniui Mačiulaičiui. Jie 
nepabūgę tos ilgos kelionės, savo pui
kiomis dainomis žavėjo visus svečius,
už ką jiems nuoširdus sportiškas ačiū. 
Valdybos didelė padėka priklauso Nitai 
Grinceviciutei-Wallis ir jos vyrui, kurie 
labai gražiai priėmė ir vaišino visus 
svečius Melbourniškius.

Su tokiu grandioziniu pirmojo XX-čio 
užbaigimu, valdyba ir visi sportininkai 
tikisi ir turi daug vilčių savo darbą Syd- 
nejuje tęsti dar ilgus metus, duodant 
progos mūsų jauniesiems lietuviams 
sportininkams žaisti ir ginti savąsias 
lietuviškas Kovo spalvas.

“Kovo” Valdyba.

'KOVO' XX-CIO IŠKILMIŲ. BALIUS.

Į didelę ir gražią Ukrainiečiu salę 
Lidkombėje prisirinko pilna žmonių, at
švęsti koviečių sportiniku dvidešimt
meti. Svečių buvo iš Melbourno, 
Canberros, Wollongongo ir kitų vietovių.

Oficialia šventės dalią atidarė ir 
ją pravedė mums gerai žinomas žurna
listas ir sportininkas Antanas Laukai-

inkų buvo geri santikiai. Jam prisėjo 
kelis kartus bartis dėl daromų sporto 
repeticijų lietuviškų pamaldų metu, bet 
kai reikėdavo kur sportininkams pergalės 

jis ne kartą sukalbėdavęs poterėli.
Veteranų sportininkų vardu kal

bėjo iš Canberros p. Petras Pilka. Jis 
savo vaizdžių žodžiu atgaivino senus 
sportinkų laikus, malonius ir liūdnus 
prisiminimus, linkėjo ‘Kovui* pergalės 
ir sėkmės.

Visų buvusių sporto klubo ‘Kovas1 
pirmininkų vardu kalbėjo buvęs pirmininkas

Kalba J. Tamošiūnas, A.L.F.A.S. pirmin
inkas.

Kalba V. Daudaras dabartinis “Kovo” 
pirmininkas.

tis. Pirmu žodžiu jis pasveikino visus 
susirinkusius į šventę ir toliau pristatė 
publikai prie garbės stalo sėdinčius vi
sus sporto klubo * Kovas' ir musų bend
ruomenės garbės narius, pasižymėjusius 
bendruomenės veikėjus, mecenatus - rėmė
jus ir buvusius klubo pirmininkus, bei 
senus veteranus. Visas klubo dvideš
imtmetis perbėgo per kelias minutes taip 
vaizdžiai, taip gyvai, net su smulkioms de 
tlalėms ir komiškom situacijom, taip p.
A. Laukaitis talentingai jį mokėjo per
duoti besiklausančiai publikai.

Po A. Laukaičio įžanginio žodžio 
pirmas kalbėjo sporto klubo ‘Kovas* pir
mininkas p. V. Daudaras, senas sporto 
veteranas ir didelis jo mėgėjas. Jis savo 
trumpame žodyje pasveikino buvusius ir 
esamus sportininkus, padėkojo visuomen
ei už rėmimą sportininkų ir ragino jaun
imą jungtis į sporto organizacijas, kur 
bendraudami ir kovodami kartu išliksime 
lietuvais.

Toliau buvo pakviestas kalbėti

p. Meiliūnas. Jis savo žodyje primine 
buvusių pirmininkų sunkias ir linksmas 
valandėles dirbant sportinį darbą. Visi 
buvusieji pirmininkai tą darbą dirbo su 
meile ir pasišventimu. Garbe jiems.

Po oficialinės dalies sekė meninė, 
kuria išpildė atvykę isz Melbourno ‘ Bevil 
čiai*. Apie juos jau esame rašę - 
^iūr. MP. Nr. 6 ). Jų pasirodymas pub
likos buvo laukiamas iš anksto ir reikia 
pasakyti kad jie mūsų neapvylė. ‘Bevil
čiai' dainas išpildė originaliai,gyvai, 
su jaunatviška šypsena veiduose, balsai 
skambėjo darniai, gražiai, vaidyba nat
ūrali, neperdėta, neiškraipyta. Žodžiu, 
turėjome malonumą, išgirsti ne tik nauj
os muzikos, bet ir naują ansamblį ‘Bev
ilčius' .

Tolimesnė vakaro programa vyko 
individualiai bendroje baliaus nuotai
koje.

A M
svečias iš Melbourno p. J. Tamošiūnas, 
ALFAS pirmininkas, jis savo žodyje 
linkėjo ‘Kovui* žengti į sekanti, dešimt
meti su tokia pat sportiška dvasia, kie
ta valia nugalėti kliūtis, kokia kovieč
iai turėjo praeitame dvidešimtmetyje.

Sydnejauš Apylinkės pirmininkas 
p. A. Reisgys pasveikino koviečius 
švenčiančius tokį gražų jubiliejų ir link-

SYONEJAUS LIETUVIU 
PARENGIMU KALENDORIUS

1971 - 1972 Metams.

KOVO MEN.
7d. Kaziuko Mugė.
26 - 28d. Rekolokcijos

ėjo sėkmės ateičiai
riopa pagalbą sportinininkams -

Kun. Petras Butkus, senas šio 
klubo veteranas ir rėmėjas, savo žodyje 
prisiminė, kad ne visada jo, kaip liet-

zadedamsvisokia-3ALAND^ĮO MgN
l'7d. “Ramovės” Pobūvis.
18d. Skautų Sueiga ir Margučių 

Popietė.

rėmėjas.

24d. “Carito” ir “Dainos” choro 
balius.

26d. Savaitgalio Mokyklos Gegužinė

GEGUŽES MEN.
Id. Studentų Pobūvis.
9d. Motinos Dienos minėjimas.
15d. Sporto Klubas “Kovas”
29d. Savaitgalio Mokyklos Paren

gimas.

BIRŽELIO MĖN.
12d. Meno Ansamblis.
13d. Pabaltiečiu Išvežimo Minėjimas.
26s. Skautu Kaukiu Balius. -*

LIEPOS MĖN.
10d. Sporto Klubas “Kovas”
17-18d. “Romovės” Dariaus ir

Girėno minėjiams.
24d. “Dainos” choras.

RUGPJŪČIO MĖN.
7-8d. Baltų Jaunimo Tautinių Šokių 

vakaras.
14d. Sporto Klubas “Neris”
28d. Sporto Klubas “Kovas”

RUGSĖJO MĖN.^
4d. Tautos Švente
18d. Spaudos Balius.

SPALIO MĖN.
2d. Sporto Klubas “Kovas”
16d. Meno Ansamblis.
17d. Baltų Dainų ir Tautiniu Šokių 

Festivalis.
23d. Skautu tėvų ir Rėmėjų Kom

iteto Gegužinė.
30d. A.K.K-ros Draugija “T.A.” 

Balius.

LAPKRIČIO MĖN.
13d. “Dainos” chęras.
20d. Kariuomenės Šventės Minėjimas 

“Ramovė”.
27d. Sporto Klubas “Neris”
28d. Skautu Kalėdų Eglutė.

GRUODŽIO MEN.
5d. Savaitgalio Mokyklos Užbaigimas
26-31d. Sporto Klubas “Kovas”

- Sporto Šventė.

1972 M.

SAUSIO MĖN.
22d. Sporto Klubas “Kovas”
30d. Jūros Diena.

VASARIO MĖN.
5d. Sporto Klubas “Neris”
13d. Lietuvos Nepriklausomybės

Šventės minėjimas.
26d. Moterų Draugijos Blynų Balius.

PASTABA.
Nenumatytais atvejais ruošant pa

rengimą, prašoma tartis su organizaci
joms kurių parengimai išpultų prieš ir po 
tokio parengimo.
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REKOLECIJOS SYDNEY.

Rimties valandėlei

NEWCASTLE.
Siu metų vasario mėn. 21 d. New

castle Lietuvių Diskusijų Klubas pradėjo 
3- čius savo veiklos metus susirinkimu 
įvykusiu p. Lizdenio namuose.

Vietoj Dr. G. Kišono, abipusiu 
isusitarimu, kalbėjo p. Šernas, kuris 

vietoj paskaitos davė savo įspūdžius iš 
Lietuviu Dienų Melbourne ( p. Šernas su 
Dr. V. Doniela atstovavo jose Newcastle 
Lietuvių Visuomenę). įspūdžiai buvo gau
sūs faktais iš oficialaus pobūdžio įvykių 
bei įdomiom detalėm iš įvairių meniškų pa
rengimų. Nebuvusiems ten (kurie sudarė 
didesnę D. Klubo narių pusę) buvo įdomu 
smulkiau išgirsti apie ši taip puikiai su
organizuotą ir sėkmingai praėjusį įvairių 
lietuviškų grupių, vienetų bei organizac
ijų suvažiavimą. Tačiau ir buvusiems 
ten buvo malonųir vėl prisiminti savo pa
ties įspūdžius. Salia informacinio pobūd
žio faktų apie įvykusius meno, dainos, 
šokiu bei literatūros vakarus p. Sernas 
davė ir savo asmenišką, kritišką jų įvert
inimą. Žinoma, čia nuomonės pasidalino 
vėliau sekusiose diskusijose.

Tenka taip, pat priminti, kad savo 
įspūdžiuose p. Šernas pakartotinai pabrė
žė Lietuvių Dienose vyravusią vieningumo 
ir tolerancijos dvasią bei tikrai lietuvišką 
vaišingumą tiek viešuose, tiek privačiuose 
subuvimuose.

Diskusijoms pasibaigus sekė D. Klu
bo naujos valdybos rinkimai. Dr. G. Kišo- 
nas buvo vienbalsiai išrinktas pirmininku, 
V. Kristensen - sekretore dar vieniems met
ams. Taip pat šio vakaro begyje buvo spon
taniškai pradėta rinkliava parėmimui 
Geelong'o radio lietuviško pusvalandžio 
vadovaujamo p.p. Jokantų. Galutinė su
rinktų aukų suma kol kas nežinoma.

Sekantis susirinkimas įvyks kovo 
mėn. 21 d. 6 vai. vakaro p. Šerno na
muose. Paskaita, Alkoholismo tema, skai
tys Dr. G. Kišonas.

V. Kristensen.

SYDNEJUŠ
KA ŽIŪKO MUGĖ.

Kiekvienais metais Sydnejiškiai 
turi malonią progą pabuvuoti lietuviškame 
turguje, susitikti senus pažįstamus ir už- 
megsti naujas pažintis. Čia susitikau 
Dr. Norkaitį gyvenanti Vokietijoje, čia 
susipažinau su p-le Elenute Vaičiek- 
auskaite grįžusia is Amerikos, čia susi
tikau p. Gailiūnus iš Wolongongo ir dau
gybė kitų iš arti ir is toli atvykusius i 
Kaziuko mugę.

Šias metais spauda buvo gražiai ir 
turtingai atstovaujama Kaziuko mugėje. 
Abu spaudos kioskai: p. Aleknos ir p. 
Vinevičiaus dalyvavo mugėje su daugeli 
knygomis ir plokštelėmis.

Toliau Gudaičio ir Lašaičio medžio 
drožiniai traukė kiekvieno aki, kurie šiais 
metais ypatingai daug turėjo eksponatų. 
Matėsi turtingi Zarembos ir P ūko nu
mizmatikos ir filatelijos rinkiniai. Salės 
sienas puošė jaunų dailininkų paveiks
lai. Labai skoningai savo patraukenčia 
išvaizda buvo vyr. sesių skaučių Šat
rijos būrelio suorganizuotas kampelis 
ir pavaizduota stovyklinė veikla. Velke 
Kat. Kultūros D-jos loterija, sporto*Kovaš 
laimės ratas ir kt. Kaip visada skautu 
lauko virtuvė, barankos ir kiti kermo- 
šavi skanumynai ir gaivinantieji gėrimai 
buvo mugės dalyvių su pasigerėjimu 
sutikti.

Egzilų Skautų tarpskiltinės Varžy
bos Įvyks kovo 21d., Ingleburn’e, 

LIETUVIŲ stovyklavietėje. Iš kiekvienos 
tautybes varžybose dalyvauja po vieną 
skautų skiltį. Dalyvių amžius- nevyresni 
kaip 16m. llmėnesių. Esant blogam orui 
skambinti 409 - 4031.

Tuntininkas.

Sydney lietuviams rekolecijos - 
kovo 26 - 28 d.d. St. Joachim’s bažn. 
Lidcombe (prie John Stl), kurias praves 
vėl tolimas svečias iš Romos - gilus 
mintytojas, Marijonų Kongregacijos Vice 
Generolas, Kun. Dr. V. Rimšelis, M.I.C.

Kovo 26d. - penktadienį - rekolek
cijų pradžia. Nuo 5.30 vai. vak. išpažin
tys. 7v. aus‘'*,°1" keliai. 7.1 F.
įžanginė kon
Komunija, piruiao^^ 
slas ir vėl išpažintys.

Kovo 27d. - šeštadienį, išpažintys 
nuo 4.30 vai. 6.30 vai. Konferencija. 
7 vai. Šv. Mišios, Komunija, rekolekcijų 
pamokslas - išpažintys.

Kovo 28d. - Kančios Sekmadienį - 
užbaigiamoji rekolekcijų diena: Išpažin
tys nuo 9 vai. iki pamaldų. 11.30 iškil-

M.P. ADMINISTRACIJOS KOMISIJA.

Pasiskirstė pareigomis:

A. ADOMĖNAS - Pirmininkas,

A. KUTKA - Iždininkas,

A. REISGYS - Sekretorius.

GEELONG.
G.L.Ą. NARIU. METINIS SUSIRINKIMAS.

Š.m. kovo mėn. 27 diena, 7 vai. 
vakaro, Geelong Lietuvių Namuose, 
128 Douro str., Nth. Geelong, šaukiamas 
“Geelong Lithuanian Association’’ na
rių metinis susirinkimas su sekančia 
dienotvarke:

1 Susirinkimo atidarymas.
2. Preziudimo pirm, ir sek. kvietimas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Pranešimai:

a. G.L.A. Valdybos/Namų Tarybos/mįngOS rekolekcijų pamaldos, pamokslas 
pirmininko,

b. G.L.A. Valdybos kasininko.
5. Diskusijos dėl pranešimų ir dar- 

veiklos priėmimas bei patvirtinimas.
6. G.L.A. vadovaujamų organų rink

imai: pirmininko, vicepirmininko, sekre
toriaus, kasininko ir valdybos narių.

7. Revizijos Komisijos rinkimai.
8. Lietuviškos sodybos-vasarvietas 

įsigijimo klausymas.
9. Klausymai ir sumanymai.
10. Susirinkimo uždarymas.
Po susirinkimo, pagal tradiciją,su

neštinė kavutė.
Kadangi susirinkimas yra labai svar

bus, todėl kviečiame visi “Geelong 
Lithuanian Association’’ praeitų metų 
L. Namų nariai ir rėmėjai gausiai daly
vauti.

bo

LOTERIJA.

GEELONG LITH. ASSOC.

VALDYBA.

ir bendra Komunija. Prašoma neiti Komun
ijos anksčiau ar kitose bažnyčiose.

Išpažinčių klausys Re kol. vadovas 
Kun. V. Rimšelis, M.I.C., Kun. P. Martū- 

zas ir Kun. P. Butkus, bet prašome vi
sus kuo daugiau atlikti išpažintis pir
mais vakarais,kad išvengus varginan
čio laukimo sekmadienį.

Tuojau po Mišių užbaigiamoji Kon
ferencija ir Palaiminimas bei atlaidų su
teikimas. Uoliai ir nuoširdžiai atlikim 
šias rekolekcijas, kad Kristaus ramybė 
ir palaima lydėtu mus i DŽIAUGSMINGA 
VELYKŲ PRISIKĖLIMĄ!

REKOLEKCIJOS KITOSE PARAPIJOSE. 
NEWCASTLE. Sv. Lauryno bažnyčioje 
Braodmeadow, rekolekcijos Kovo 20-21 
d.d. Pradžia šeštadienį 6 vai. vak. Sek
madienį nuo 10 vai. išpažintys, 11 vai. 
rekolekcijų pamaldos.
CANBERRA. - St. Mary’s koplyčioje 
Braddon, rekolekcijos Kovo 30 - 31 d.d. 
Pradžia 6 vai. vak. Tolimesnė tvarka

KIEK AŠ
DAIL.H.ŠALKAUSKO PARODA

Šiomis Dienomis dailininko H. Šal
kausko paroda vyksta Melbourne. Paro
dos atidarymas įvyko 9 kovo ir tęsis iki 
26 kovo. Paroda vyksta POWELL STR
EET GALLERY, 20 Powell str. South 
Yarra 3141 ir galima ją lankyti antrad
ieniais -penkadieniais nuo 10.30 vai iki 
5val. Šeštadieniais nuo lOval. iki 1 vai.

DIABETIKAMS.
Šiais metais sueina 50 metų nuo in- 

solino išradimo. Prieš tai kiekvienas 
diabetikas vaikas po kelių metų ligos 
mirdavo, tik vienas kitas suaugęs ilgiau 
pagyvendavo. Šiandieną diabetikai gy
vena ir dirba kaip sveiki normalūs žmo
nės.

Kovo 18d. 8 vai. p.p. A.M.P. Tea
tro patalpose, Circular Quay įvyksta Dia
betikų Draugijos metinis susirinkimas, 
kuriame bus rodomas filmas iš vaikų gy
venimo ir kalbės tos srities specialistai 
gydytojai. y

N.S.W. diabetikų yra virs 100,000.

Dar viena abituriente. Egle Zižy- 
te, kuri per praeitus gimnazijos baigia
muosius egzaminus buvo sunkiai sus
irgus ir turėjo juos nutraukti, prieš pora 
savaičių egzaminus . išlaikė prie Sydne- 
jaus Universiteto ir dar suspėjo įstoti 
i Macquarie universitetą, kur studijuos 
humanitarinius, mokslus.

Dr. G. ir M. Kišonai susilaukė ant
ros dukrelės. Sveikuname ir džiaugėmės 
šeimos padidėjimu.

Geelongo lietuvių choriniam gyve
nimui didelis smūgis. Apie 5 metus iš
dirbęs pasitraukė drg. J. Juška.
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SUŽINOJAU!
Čia patiekiame kelias pastabas, tą 

diena užrašytas dienorašytje vieno is 
mūsų kritiškai nusiteikusio literato:

-Tiek jaunų, nepavargstančių išmok
slintu ir kultūringų žmonių buvo Sydne- 
jaus liet, sporto klubo “Kovas” dvide
šimtmečio baliuje, kad net mamos, antrą, 
kartą trisdešimties belaukiančios, žydėjo 
lyg rožėms ramunėse ir čiobreliuose.

Melbourne “Bevilčių” vadovė mer
gina nendrės dailumo (. Rita Tamošiū
naitė) dainuojanti ir muzike nėra bevilte! 
Mačiau, per “Kovo” balių jos auksines 
kurpaites nešė jaunas vyras. Artik ne
kviečia ji sau likimo “baisesnio už 
mirtį?”

“Kovo” baliaus oficialioje dalyje 
Canberros p. P. Pilka kalbėjo geriau
siai, o M.P. sporto skyriaus red A. Lau
kaitis garsiausiai. Garbė abiems.

Kas iš Sydnejaus Meno ansambliškių 
žino jų vadoves ir diringentes mergautinę 
pavardę?

Nesenai man buvo leista pabuvoti 
su slovėnais Canberroje jų Skrjanchow 
Vecer ir susipažinti su jos tėvu. Jis, 
dar savo amžiaus gražuolėms pavojingas 
senis, mokytojas, muzikas, poetas, ak
torius, slovėnų visuomeninkas išeivijo
je! Ir jo pa varde... Ludvik Klakocer.

Mintelė: ar oficialiai krepdamiesi 
neturėtume sakyti “Ponia Klakocer- 
Umbraziūnįenė”? Pagerbtume abi tautas.

Į. Adelaidėje ruošiamą Pulgio An- 
driušio minėjimą - akademiją, paskai
tininku pakviestas Melbourniškis Alber
tas Zubras. Platesnis jo straipsnis a- 
pie P. Andriušį pasirodys žurn. “Aidai” 
kovo mėn. numeryje. Taip pat jis yra 
parašęs įvada Pulgui Andriušiui “Rink
tiniu Raštui” 1 tomui-

š.m. kovo men. 28 d.,sekmadienį, 
po pamaldų Sv. Jono bažnyčios salėje 
rengiama loterija.

Visi parapijiečiai prašomi šiai 
loterijai iki kovo mėn. 21 d. paaukoti 
fantu įteikiant juos ten pat veikiančiame 
bufete.

Iš anksto dėkojame.

Melbourno Lietuvių Katalikų 
Moterų Dn ugi ja.

Sekmadieni, vasario 28d., suėjo 
metinės nuo A.A. Audriaus Laurynaičio 
mirties. Ta proga buvo prisiminta baž
nyčioje, kun. P. Butkus atlaike Šv. Mi
šias ir pašventino kapinėse antkapį, 
kurį suprojektavo inž. A. Jakštas. Pa
minklas originalus ir gražus. Ir baž
nyčioje ir kapinėse dalyvavo uniformuoti 
skautai ir bendrai matėsi daug žmonių, 
kaip žinome, Audrius buvo labai popu
liarus mūsų visuomenėje, todėl pasiliko 
neužmirštamas jaunuolis.

Praeitą sekmadienį, kovo 7d., graž
iame p. Kazokų sode susirinko jaunimas 
maloniai pramogai - bar-b-q partijai, čia 
jaunimas pašoko, padainavo ir tarp kit
ko, kas retai būna jaunimo tarpe, susi
rūpino a.a. dailininko Algirdo Šimkūno 
kapu, matė praeitą sekmadienį Rookw- 
oodo kapinėse per Audriaus Laurynai
čio paminklo pašventinimą. Po lietaus 
žemė sukrito ir dabar toje vietoje kur 
turėjo būti kapas, yra tik duobė. Matyti 
kad tas vaizdas giliai įkrito jaunuoliam, 
kad jie nutarė sutvaryti tą kapą ir pap
uošti kryželiu ir gėlėmis.

Sveikiname tokį jaunuolių žygį.

Jau daugaiu kaip porą savaičių p. 
N. Žygienė sirguliuja, bet dabar sveikata 
gerėja ir greitai ją pamatysime lietuviš
kuose subuvimuose. Ji beskubėdama 
pergriuvo ant šalygatvio prie savo namų 
ir pertempė kojos sausgysles, skaudus 
riešo išnirimas ją privertė dvi savaites 
išgulėti lovoje. Ginkime p. N. Žygienei 
sveikatos ir greito pasimatymo. 

paskelbs rekolekcijų vadovas.
WOLLONGONG. - Rekolekcijos Kovo 28 
d. - sekmadienį šešėlių koplyčioje 74 
Cliff Rd. (įvažiavimas iš Corrimal St.) 
Nuo 4-30 y. p.p. išpažintys, 5 vai. pa 
mokslai, Sv. Mišios ir Velykinė Komunija.

••••••••••••••••••••••••

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PER

TAUTOS FONDĄ MŪSŲ 
LAISVES KOVAI!
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