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Išleidžia šnipą "pasisvečiuoti" Jo gyvenimas - auka Lietuvybei

i Rusiją
iį.

WASHINGTONAS. — Sovie
tų šnipas Igor Ivanov, nuteis
tas 20 metij kalėjimo, bet lais
vas už 100,000 dolerių užstato 
ir laukiąs aukštesnio teismo, da
bar gavo leidimą išvažiuoti iš 
Amerikos, aplankyti savo ser
ganti tėvą Rusijoj.

Leidimo prašė sovietų vyriau 
sybė ir garantavo, kad Igoris 
grįš, kai tik teismas to parei
kalaus. Jis buvo suimtas už šni- ■ 
pinėjimą 1933 m., 1964 nuteis
tas, bet kalėjime sėdėjo tik kelis 
mėnesius. Advokatai rado, kad 
prie kaltinamosios medžiagos 
prięš jį prijungti ir nugirsti pa
sikalbėjimai telefonu. Pagal 
tam tikrus paragrafus reiškia, 
jog tai brovimasis j privatų gy
venimą ir negali būti kaltės įro
dymu. Byla laukia persvarsty
mo, o kaltinamasis laisvas ir 
gyvena sovietų svečių namuose 
Glen Cove, Long Island, N. Y.

Teising’umo departamento at
stovas, kalbėdamas apie jo iš
leidimą, pridėjo, jog tas gražus 
Amerikos gestas parodo huma
niškumą ir prsidės prie geres
nių santykių su Rusija. Už Iva
novo išleidimą pasisvečiuoti į 
Rusiją Amerika nieko nėra pa
reikalavusi mainais. Tokio kito 
atsitikimo bent Amerikos isto
rijoje irgi nebuvo. Gal yra kokių 
kitų motyvų dėl to pasielgimo, 
bet apie tai kalbėti departamen
to atstovas atsisakė.

Ivanovą išleisti j Rusiją pasi
rašė Newarko, N. J., teismo pir
mininkas. Ten Ivanovas paliko 
parašą, kad jis j Ameriką grįš. 
Teismui atsiuntė laišką ir so

vietų ambasadorius Dobryninas, 
užtikrindamas tą patį.

Su Ivanovu kartu suimtas N. 
Jersey inžinierius John Buten
ko gavo 30 metų ir kalėjime te
besėdi.
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Vincas Mykolaitis - Putinas

TĖVŲ ŠALIS

Už jūrių marių, už mėlynųjų, 
Už kalnų slėnių, miškų juodųjų, 
Pro nykią tamsą ir rūstų vėją, 
Kurs balto sniego pusnynus sėja, — 
Kaip šviesų, šiltą gegužio rytą, 
Rausvais alyvų žiedais kaišytą, 
Mintim lakiąja, jausmu gyvuoju, 
Tave svajoju, tave dainuoju 
Tolima, brangi Tėvų šalie!

Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos vėtros verpetuos svaido. 
Pailso jėgos, aptemo mintys, 
Ir ėmė brolis brclio baugintis.
Tik tu, brangioji, visiems vienodai
Tą patį vaizdą iš tolo rodai: 
Pro kraujo puotą, liepsna gaisruota, 
Žiedais spygliuotais apvainikuota 
Spindi aukštybėj, Tėvų šalie!

Jau lauktas rytas pro dūmus švinta. 
Spindėk, brangioji, skausmų auginta. 
Ir mes, klajūnai, su ryto giesme 
Svetur sukeltus skausmus išliesme 
Ir grįšim, grįšim silpni išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią.
Tik kolei staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai, 
Tolima, brangi Tėvų šalie!

SVEČIUOSE PAS ALB KRAŠTO VALDYBĄ

(Kaip Krašto Valdyba dirba?)

B. Straukas.

Per pastarąjį dvidešimtmetį 
Autralijos lietuvių bendruomenės 
centras pastoviai išbuvo Sidnėjuje, 
į jį subėgo visi mūsų veikimo keliai 
ir takeliai. Iš čia plaukė visi ben
druomenės padaliniams skiriami pa
tvarkymai, kuriami planai ir tie pla
nai realizuojami. Krašto Valdyba ir 
daugelis jos šalutinių institucijų, per 
20 metų absorbavo nemažą skaičių 
visuomeninių darbų besidominčių 
sidniejiškių lietuvių ir juos Įtraukė 
į aktyvią veiklą. Gausus jų būrys 
perėjo net per kelias kadencijas 
„aukščiausioj valdžioj“, įsigydami 
plataus visuomeninio darbo patirtį, 
sugebantys galvoti ir veikti ne tik 
parapijiniais, bet ir federaliniais 
mąstais. Todėl ir naujai išrinktai 
Sydnėjuje Krašto Valdybai buvo ne
sunku paimti vadeles į rankas ir pil
nom burėm plaukti į priekį. Čia pat 
po ranka buvo visa eilė prityrusių 
veteranų, kurių vertinga patirtimi bu

vo galima kiekvienu momentu pasi
naudoti.

Visai skirtinga padėtis ir- aplinka 
dabartinei Krašto Valdybai, kuri pir
mą kartą išrinkta Adelaidėj ir iš čia 
pradėjo vadovauti bendruomenei. 
Sydnėjus per toli. Taip lengvai ne
pasieksi geruosius patarėjus, kurių 
patirtimi galėtumei pasinaudoti. 
Kiekvienu iškylančiu klausymu vi
suos e ateities darbų planuose, tenka 
pasikliauti vien patiems savimi ir 
visus sprendimus daryti tuojau pat. 
0 įvairiausių problemų, prisimenant 
pereitų metų bendruomenėj pasireiš
kusius nesutarimus, niekuomet ne
trūko. Jų yra ir dabar.

Dabartinę Krašto Valdybą su
daro prityrę visuomenininkai mūsų 
apylinkėje, bet visi „naujokai“ Kraš
to Valdyboje. Tad norėjosi sužinoti, 
kaip Krašto Valdybai sekasi dirbti, 
pirmą kartą visiems atsidūrus naujos 
ir plačios apimties veikime.

Tuo reikalu kreipiausi į Krašto 
Valdybos pirmininką V. Neveraušką 
prašydamas informacijų. Atsakymas 
buvo trumpas: „Ateik į Krašto Valdy
bos posėdį ir pats pamatysi ir išgirsi

MIRĖ VACLOVAS RAGINIS

Vaclovas Raginis — vilnietis. 
Gimė 1910 m. vasario 5 d. Bai
gęs Rimšėnų “Ryto” D-jos pra
džios mokyklą, 1922 m. įstojo į 
Švenčionių lietuvių gimnaziją ir 
dalyvavo literatų ir sporto būre
liuose. 1924 m. išleido dvisavaiti
ni gimnazijos moksleivių laikraš
tėlį Vienybę. Aktyviai reiškėsi lie
tuviškoje veikloje, už tai 1925 me
tais, lenkų valdžiai reikalaujant, 
iš gimnazijos buvo pašalintas. 
1926 m. įstojo j Vilniaus Liet. 
Mokytojų Seminariją ir įsteigė li
teratų kuopą Idėją, kuriai pirmi
ninkavo iki seminarijos uždarymo 
(1927 m.). 1928 m. įstojo į Vil
niaus liet. Vytauto Didžiojo gim
naziją. Priklausė skautų DLK Ge
dimino draugovei. Ėjo skiltininko 
pareigas. Dalyvavo Lietuvos skau
tų 10-ties metų jubiliejinėje sto
vykloje A. Panemunėje. Po to ap
keliavo visą Lietuvą. Priklausė 
katalikų moksleivių literatų “At
žalyno” kuopai. 1929 m. įsteigė 
tautinių visuomenininkų oratorių 
“Vytauto” kuopą. Rašė į Vilniaus 
Rytoją, Vilniaus Aidą, Jaunimo 
Draugą ir kt. laikraščius. Bai
gęs gimnazijos vaidintojų kur
sus, įstojo į liet. šv. Kazimiero 
Draugiją instruktorium.

Lankė Vilniaus krašto kaimus 
ir bažnytkaimius, kuriuose buvo 
Šv. Kazimiero D-jos .skyriai, su 
paskaitomis, nejudomais paveiks
lai, o vėliau — su moderniu kino 
aparatu. 1929 m. jis buvo lenkų 
areštuotas slaptai einant per ad- 
mnistracijos Iniją į Neprikl.-Lie 
tuvą ir nubaustas 1 mėnesiu ka
lėjimo. Lenkų valdžiai reikalau
jant,' turėjo apleisti gimnaziją. 
Tais pat metais jis suorganizavo 
garsiąją Ažušilės liet, gegužinę 
— dainų švente, kurioje dalyvavo 
2000 lietuvių ir gražiai pasirodė 
chorai ir dūdų orkestrai. Len
kams persekiojant, jis 1930 m. pa
bėgo į Neprikl. Lietuvą ir įstojo 
į Utenos gimnaziją, kur priklau
sė skautams, ėjo draugininko pa
reigas, skaitė paskaitas, rašė į 
laikraščius ir kartu su K. Gaižu
čiu suorganizavo rajoninį Vilniaus 
Krašto Lietuvių, gyvenančių Ne
prikl. Lietuvoj, suvažiavimą. Bai
gęs gimnaziją, 1931 m. įstojo į 
I-jo L. R. Prezidento A. Smeto
nos vardo Karo Mokyklą ir ją 
baigė 1932 m. ats. jaun. leitenan
to laipsniu. Tais pat metais įstojo 
į V.D. Universiteto teisių fakulte
to ekonomijos skyrių. Dar būda
mas kariūnu 1931 m. kartu su 
kitais vilniečiais įsteigė vilniečių 
studentų korporaciją- “Vilniją”, 
kuriai kelis metus pirmininkavo 
ir sušaukė Kaune vilheičių suva
žiavimą. Ėjo Vilniaus lietuvių 
Tremtinių Sąjungos reikalų vedė
jo pareigas. 1933 m. pradėjo dirb
ti Mokesčių Inspekcijoj. 1939 m. 
su pareigomis grįžta i Vilnių ir 
įstoja į Vilniaus Universitetą baig 
ti studijų. 1941 m. paskiriamas 
mokesčių inspektorium Švenčionė
liuose, o vėliau Švenčionyse,

1944 metais pasitraukė j Vokie
tiją. 1945 m. Wurzbache (pran
cūzų zonoje)) ėjo lietuvių stovyk
los komiteto sekretoriaus ir pirmi
ninko pareigas. 1946 m. persikėlė
1 amerikiečių zoną ir Ultertissen’e 
buvo lietuvių komiteto sekretorius. 
1947 m. įstojo į amerikiečių sar
gybų kuopas ir vadovavo įvai
rioms lietuvių ir baltų kuopoms 
iki emigracijos į Australiją. 1950 
m. apsigyveno Geelonge, nupirko
2 sklypus žemės Lietuvių Namams 
įsteigė Australijos Lietuvių Drau
gijos skyrių, kurį vėliau pertvar
kė į A.L.B. Geelongo apylinkę.

ką mes veikiame“. Pirmininkas, tarp 
kitko, užtikrino, kad ten jokių pas
lapčių neišgirsiąs, tad ir jokios prie
saikos nebus reikalingos.

Šiuo kvietimu pasinaudodamas 
ir sužinojęs posėdžio laiką, vieną 
vakarą užsukau į Lietuvių Namus. 
Posėdi radau ką tik prasidėjusi.

( Nukelta į 5 pslp.)

Į Adelaidę atsikėlė 
iš Geelongo 1956 metais. Jo 
nenuilstamos energijos dėka, 
greit buvo išjudinta iš stagna
cijos taško Adelaidės Lietuvių 
S-ga ir užpirkti L. Namai.

Būdamas 10 metų S-gos 
pirmininku jis įdėjo nepaprastai 
daug savo energijos, ir to pa
sėkoje, šiandien mes didžiuo
jamės Adelaidės Lietuvių Na
mais. Jam pasitraukus iš pir
mininko pareigų, Sąjungos susi
rinkimas jį išrinko Garbės Pir
mininku.

Prieš tris metus ištiktas 
lengvo širdies smūgio, buvo 
gydytojų įspėtas laikytis ramiai, 
vengti susijaudinimų ir kuo dau
giau laiko skirti poilsiui. Ve
lionis buvo perdaug susigyve
nęs su visuomenišku darbu, kad 
galėtų jo atsisakyti. Nuo 1952 
metų dalyvaudamas kaip Krašte 
Tarybos narys, kiekviename 
Tarybos Atstovų suvažiavime, 
buvo visai Australijos bendruo
menei gerai pažįstamas.

Velionis buvo pašarvotas 
Sisbert laidotuvių koplyčioje. 
Sekamdienio vakare 7 vai., 
susirinkus artimiems ir pažįs
tamiems, kun. AL Spurgis at
kalbėjo Rožančių. Laidotuvės 
įvyko pirmadienį, t.y. 14.6.197L 
Kadangi tai buvo viešų atosto
gų diena, todėl Šv. Kazimiero 
koplyčia buvo pilnutėlė žmo
nių.

Mišias atlaikė kun. A. 
Kazlauskas. Savo pamoksle pri
minė velionies nuopelnus. Ka
pinėse - atsisveikinimo kal
bas pasakė: V. Neverauskas 
- Krašto V-bos vardu, C. Za- 
moiskis - Apylinkės V-bos, 
P. Bielskis - Lietuvių S-gos, 
VI. Patašius - „Ramovės“ p. 
Taunys - L.A. Sąjūdžio, J. 
Jaunutis - Sporto klubo „Vytis“ 
ir J. Jurgelionis - giminių vardu. 
Karstas buvo apdengtas tautine 
vėliava ir 6 ramovėnai stovėjo 
garbės sargyboje. Sugiedojus 
Tautos Himną daugelio akyse 
žibėjo ašaros. Liko vieniša jo 
gyvenimo draugė Ona.

Ilsėkis mielas Vaclovai 
svetimoje žemelėje taip toli 
nuo Vilniaus baltų bokštų....

V. Dumčius
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SU SAVAISIAS

Žmogus eina į priekį, jo judesys 
ir jo mintys veržiasi pirmyn. Tai na
tūralūs žmogaus kelias. Taip jis da
ro pažangu. Bet laikas nuo laiko rei
kalinga sustoti ir pažvelgti į praeitį, 
kad žinotume kiek esame nuėję, ko 
atsiekę, kokia pažangą padarę. Pra
eitis ir patyrimas yra musę mokytojai.

Kaip yra su „Mūsų Pastogės“ rei 
kalais? Ar žengiame kartu su gyve
nimu ir su mūsų reikalais? Prieš pu
sę metę įvyko didelės permainos: 
pasikeitė redaktoriai, pasikeitė ir 
spausdinimo būdas, turėjo pasikeis
ti ir laikraščio išvaizda ir dvasią. 
Darbas ir būdas buvo naujam perso
nalui neįprasti, reikėjo į juos įpras
ti, išmokti. Kliūtys buvo įveikiamos 
ir pažanga galima. Deja, ne visas 
kliūtis mes esame nugalėję, jos te
bėra musę pačię spaustuvėje, nors 
turime dę lietuviškę šriftę, bet jais, 
nevisada įgalime, pasinaudoti, nuolat 
dr nuolatmašina su jais rašant genda. 
Šias kliūtis reikia’ kuo greičiausiai 
pašalinti, nes kitaip yra per didelė 
našta tiems, kuriems tenka su ja 
dirbti. Tikėsimės, kad ir šis reikalas 
susitvarkys.

Žvelgiant į „Musę Pastogės“ pa
žanga tenka pasidžiaugti bendradar
biais, kurie su kaupu aprūpina įvai
ria medžiaga ir džiaugiasi su kiek
vienu „Musę Pastogės“ pagerėjimu. 
Tai nuoširdus atsidėję spaudos dar
bininkai. Deja, pasitaiko, kad pati 
redacija ne visus savo bendradarbius 
gali patenkinti. Pirmiausiai dėl tę 
techniškę kliūčię ne visada galime 
laiku atspausdinti reikiamą paskelb
ti medžiagą, tenka ją nukelti į sekan
čius numerius. Toliau patys bendra
darbiai kartais parašo per ilgus 
straipsnius ir neturime vietos juos 
patalpinti, dėl tos priežasties ne vie
na tenką sutrumpinti. Be to, turime 
ir tokių korespondentę, kurie nenori 
užmiršti kas buvo negera, o stengia
si vėl kelti nesantaiką, nepasitenki
nimą ir piktį. Į spaudą jie žiūri kaip 
į teismą ir čia nori išspręsti kurie 
teisingi, kurie klysta. Tokiais at
vejais reikėtų kreiptis į Garbės Teis
mus ir ten j ieškoti pasitenkinimo. 
Musę Garbės Teismai sėdi be darbo, 
atrodo kad mes tokie taikingi ir dori 
kad jie mums iš viso nereikalingi, 
deja, taip nėra.

Skaitytoję laiškai daugumoje 
yra įdomus ir mes didelią dali ję 
spausdiname, bet pasitaiko vienas 
kitas per piktas, arba nekompetetin- 
gas, jis kirtikuoja organizaciją ar 
instituciją, kuriai pats nepriklauso. 
Jei būtę tenai kas negera, tai tas ne
gera gali būti pataisoma tik tę pačię 
organizacijos narię, o nepašalinię 
asmenę. Tokia kritika yra ne kūry
binė, bet griauntantiy todėl mes jos 
vengiame spausdinti.

Taip susumavę pusmečio balan
są, su pasitikėjimu ir viltimi žiūrime 
į antrąjį pusmetį, tikėdamies tokio 
pat artimo bendradarbiavimo ir kūry
binės minties iš savo bendradarbių.

PATIKSLINIMAS.

M.P. Nr. 24.

Dėl spaustuvės kaltės yra su
keistos dvi nuotraukos: Perth’o var
go mokyklos dalyvių nuotrauka at
spausdinta toje vietoje, kur turėjo 
būti Australijos lietuvių jaunių krep
šinio rinktinės nuotrauka ir atvirkš
čiai. Už tokią nemalonią klaidą atsi
prašome gerb. skaitytojų.

Red.
***

Būk tėvas, bet atmink, kad žmogus ir 
žmogaus tėvas esi.

Pilnius.

. Mus-ų, pastogė Nr.25. 1971.6.28.ęsl.2

LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MUSŲ GARBĖS REIKALAS.

Gerb. p. Redaktoriau,

Atrodo, kad p. V. Kazokas visiš
kai nenori ir nesistengia manęs su
prasti. Nei aš, nei kiti nenorime 
nurodinėti Sydnėjaus Moterų Soc. 
Globos D-jai jos darbo tikslų, tačiau 
kai juose 99%-čais nukrypstama nuo 
to, kas buvo, šią draugiją steigiant, 
užsibrėžta ir kas ilgus metus buvo 
labai gražiai vykdoma, tai jau ne’ tik 
aš, bet ir pats p. Kazokas turėtų apie 
tai rimčiau pagalvoti.

Tiek sportininkams, tiek skau
tams, studentams ir kitoms jaunimo 
organizacijoms, jeigu nerūpėtų be jų 
specifinio darbo savose srityse ir 
labai svarbus - lietuviškasis, tai 
tikrai daug lengviau ir patogiau būtų 
visiems įsijungti į australiškąjį gy
venimą. Taip' ir moterims, be ję pa
grindinio socialinio (dabar jau „tur
tingųjų senelių“) darbo, turėtų rūpėti 
ir'mūsų lietuviškasis gyvenimas, ypa
tingai jaunimo, kas jų tikrai nepada
rytų keno nors tarnaitėmis.

Baigiant šią polemiką su p. V. 
Kazoku, stebiuose jo kietu ir užsis
pyrusiu galvojimu, Kas tikrai nesu
mažins atsirandančio vis didesnio 
„generacijų prarajos“ skirtumo tarp 
jaunimo ir vyresniųjų.

Kas liečia „turtingų senelių na
mus“ tai pagaliau kada konkrečiai 
sužinosime kiek tūkstančių negrįžta
mai turi įmokėti senelis^ Kodėl tas 
viskas neaišku?

A. Laukaitis

KULTŪRINIAI
Paulius Rūtenis.

Pažvelgus į mūsų didžiųjų kolo
nijų parengimų kalendorius, tenka 
gerokai nustebti, nes trys ketvirta
daliai visų parengimų yra skirti ba
liams, alučiams, pobūviams, pasilinks
minimams. Suprantant, kad šios rū
šies parengimai yra beveik visų mūsų 
organizacijų „pragyvenimo“ šaltinis, 
vis dėlto reikėtų gerai pagalvoti, ži
nant, kad vienintelis ginklas lietuvy
bės yra mūsų amžiais krauta ir puo
selėta, lietuviškoji kultūra.

Negalima, žinoma, pasakyti, kad 
kultūrinėj srity mes iš viso nieko 
nepadarėme ir nieko nedarom. Tačiau, 
atrodo, kad darom per mažai, o jeigu 
ir darome, tai be didesnių užsimoji
mų ir polėkių.

Tiesa, čia reikėtų išskirti Ade
laidės bendruomenę, kurią visi mes 
pripažįstame Australijos lietuvių kul
tūros centru.

Ir iš tikrųjų pasekus adelaidiš- 
kių kultūrinį gyvenimą tenka nustebti 
jo pilnumu. Be kasmetinių didžiųjų 
švenčių minėjimų, choro koncertų, jie 
kasmet suruošia literatūros vakarą, 
parengia teatro spektaklį ir be to 
suspėja kasmet paruošti taip vadina
mus proginius kultūrinius parengimus. 
Juk tai vienintelė kolonija, kuri per
nai paminėjo mūsų garsaus deiman
čiukų ieškotojo, rašytojo Vaižganto 
100 metų gimimo sukaktį.

Nesigilindamas į kitų kolonijų 
laikino kultūrinio „apsnūdimo“ prie
žastis, aš norių kai ką pasiūlyti, pa
tarti ir iš viso pasidalinti mintimis, 
taip svarbiu kultūriniu parengimų 
klausimu.

Pirmiausia, atrodo, būtina vi
sose kolonijose atgaivinti literatū
ros vakarą. Mūsų taurusis Vydūnas 
sako: „Tauta gausėja, kada žmonėms 
gimsta daugiau vaikų’, bet gyvėja - 
šviesėja žmonėms taurėjant, o tam 
reikšmingi yra sąmoningo rašytojo, 
galingo menininko kūriniai“.

Ir iš tikrųjų, mūsų neperdidelis 
domėjimasis sava literatūra yra ap-
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Gerb . Redaktoriau,

P. 'V. Šliogeris, pasisakymuose 
„Tarptautinė Politika ir Mes“ (M.P. 
Nr. 22), iškėlė save į politinius eks
pertus, o visus kitus lietuviškų laik
raščių politinių žinių komentatorius 
pavadino mažai nusimanančiais mė
gėjais žurnalistais, kurie atstovauja 
tik savo nuomonę. Taip žiūrėdamas į 
mūsų lietuvišką spaudą jis užgauna 
ne tik mane, bet visus. Tas žinoma 
nėra svarbu kokios nuomonės yra p.
V. Šliogeris apie mūsų spaudą ir po
litinių žinių komentatorius, svarbu 
yra tas faktas, kad per 20 metų M.P.

nėra atspausdinusi nei vieno p.V 
Šliogerio „svaraus“ politinio straips
nio. Kaip žinome p. V. Šliogeris ra-- 
šynėja smulkiais ir nereikšmingais 
klausimais spaudoje. Tai kodėl, leis
kite paklausti p. V. Šliogerį, nepara
šai rimtų cpolitinių straipsnių apie 
pasaulio politinę padėtį, nei apie mū
sų Lietuvių Tautos sunkias politi
nes problemas. Mums būtų daug svar
biau skaityti ne Jūsų pasigyrimus, o 
rimtus svarius Jūsų politinius straips
nius.

Su pagarba,
Vyt. Bernotas

PARENGIMAI
gailėtinas, o kai kurių tautiečių, pri
siskaičiusių anglosaksiškų bulvari
nių romanų, išsišokimai, kad mes sa
vos literatūros, girdi, kaip ir neturime 
yra skaudūs ir smerktini.

Suruošti literatūros vakarą ne
būtų jau taip sunku. Kiekvienoj dides
nėj kolonijoj turime savą poetų, rašy
tojų, kurie mielai prie vakaro prisi
dėtų, o beto į vakaro programą būtų 
naudinga ir reikalinga įtraukti mūsų 
iškiliųjų poetų, rašytojų kūrinius, 
kurie, šiaip knygos formoje, ne visa
dos pasiekia mūsų ausis ir širdis. 
Panaudodami improvizacinio teatro 
galimybes, šviesas, garsų efektus, 
muziką, sugestyvines dekoracijas, 
programas galėtume turinio atžvilgiu 
kasmet įvairinti, kartais paskirdami 
net visą vakaro programą vienam kū
rėjui, o kartais paskaitydami „orato
rijos“ formoje vieną kitą įdomesnį 
ištisą mūsų iškilaus poeto ar rašyto
jo kūrinį.

Literatūros vakaro organizavimo 
darbą turėtų pasiimti viena kuri kolo
nijos organizacijų, kurių mes turime 
apsčiai.’ Adelaidėj-e, tarp kitko, lite
ratūros vakaras jau bene dvylikti me
tai vra ruosiąmas ateitininkų - sen
draugių draugijos. Vien tik už tai jie 
yra nusipelnę mūsų pagarbos, ir aš 
tikras, kad jų vardas tikrai bus įrašy
tas į mūsų tremties kultūros istoriją.

Antra, būtina, nepamiršti taip 
vadinamų proginių kultūrinių parengi
mų. Mūsų tautos istorija yra pilna 
garbingų vardų. Kodėl nepagerbti 
juos, kodėl nepasisemti stiprybės iš 
praeities, kodėl nesupažindinti mūsų 
jaunimą su didvyriais mūsų istorijos 
ir kultūros baruose. Vien tik šįmet 
galėtumėm paminėti mūsų garsųjį me
nininką M.K. Čiurlionį (60 m. mirties 
sukaktis) ir avangardinį rašytoją, dra
maturgą Antana Škėmą (60 m. gimimo 
ir 10 m. mirties sukaktys).

Trečia, laikas susirūpinti teatru. 
Čia, žinoma, yra kiek sunkiau, spek
taklio paruošimas pareikalauja daug 
darbo ir laiko, tačiau teatrą turėti 
ir juo rūpintis privalėtų kiekviena 
kultūringa kolonija. Gaila ir laba’ 

gaila, kad Sydnėjaus teatras „Atžala“ 
su talentingu režisierium S. Skoruliu 
priešakyje vis dar nepabunda iš miego.

Rež. Skoruliui turėtų būti suda
rytos visos sąlygos ir parodytas ben
druomenės organų susirūpinimas, kad 
ši institucija būtų vėl atgaivinta.

Kiekvienas menininkas yra jautri 
asmenybė. Jis tik tada turės noro 
dirbti ir aukotis, kada jis jaus ben
druomenės gyvenimo pulse, kad jo 
darbas ir pasiaukojimas yra neparas
tai svarbus, reikalingas ir naudingas/

Ketvirta, mūsų chorai' be kasme
tinių ataskaitinių koncertų turėtų 
bandyti paruošti, jei ne kasmet, tai 
bent kas antri, linksmesnio šiupinio 
pobūdžio parengimą. Melbourne dai
nos sambūrio ruoštas „Faustas“ (kad 
ir nežmoniškai, bile kitoniškai), dar 
ir šiandien visų melbourniškių prisi
menamas, kaip vienas iš įdomiausių 
ir juokingiausių parengimų. Gaila, 
kad ši „Fausto“ versija, sukurta 
Alenos Karazijienės nebuvo parodyta 
kitoms kolonijoms.'

Penkta, apylinkės valdybos 
turėtų peržiūrėti ir „atšviežinti“ mūsų 
didžiųjų švenčių minėjimų programas, 
kurios daugeliu atvejų yra tiek su- 
šablonintos, kad daugelis tautiečių, 
net ir nebuvę minėjime, iš anksto 
žino programos turinį. Ir tai ne tik 
pas mus Australijoj, bet ir Amerikoj 
šie minėjimai yra įgavę pajuokos 
„paskaitos ir lenciūgėlio“ vardą.

Siame amžiuje, kada turime mag
netofonines juostas, skaidres, fil
mus, fosfarines šviesas, įvairiausius 
garsų efektus užrekorduotus plokšte
lėse, ir iš viso daug kitų techniškų 
priemonių, šios programos galėtų būti 
labai įvairios, imponuojančios, ne
nuobodžios. Tik tam reikia noro, laiko 
ir darbo. Apylinkės valdybos kultūros 
„ministeris“ turėtų iš anksto ir ne 
vienas, bet kartu su visais valdybos 
nariais, pasikvietęs talkon kolonijoj 
žinomus menininkus, kultūrininkus, 
pradėti planuoti programą.

Paskutinę dieną suplanuotas 
minėjimas niekad nepasiseks.

Šios didžiosios šventės, 16 va
sario, 8 rugsėjo yra ir bus amžiams 
mūsų lietuviškos ambicijos pasi
didžiavimo šventėmis, todėl jų kultū
ringu minėjimu turėtumėm ypatingai 
susirūpinti, o svarbiausiai parodyti 
jaunimui, kad tos šventės yra mūsų 
tautos kraujo šauksmas, mūsų praei
ties ir ateities švyturiai.

Ne sieksninės paskaitos, žodžių 
tirados, bet šių dienų tempo, pažangos 
dvasioje pravesti minėjimai žavęs mū
sų jaunimą ir uždegs mus pačius 
tolimesiems ryžtams ir žygiams.

Baigiant šias kelias mintis no
riu pabrėžti, kad ši kultūrinė kova 
yra žūtbūtinė.

Tik giliai persiėmę sava lietu
viška kultūra, apsiginklavę naujai
siais kultūros ginklais, žengdami koja 
kojon su gyvenimu, mes išsaugo.sim 
lietuviškąjį gyvastingumą ir užtikrin
sime jo tęstinumą.

LIETUVIŲ FONDO pirmoji JAV rytų 
pakraščių konferencija įvyko š.m. 
gegužės 15 d. New Yorke, Interna
tional viešbuty. Dalyvavo Liet. Fondo 
vadovai, atvykę iš Čikagos: Tarybos 
pirmininkas Dr. G. Balukas, valdybos 
pirm. Dr. K. Ambrozaitis, Fondo stei
gėjas, Dr. A. Razma ir Invest.-cijų 
komisijos pirm. H. Daras. Buvo at
vykęs Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke A. Simutis, Vliko pir Dr. 
J.K. Valiūnas, JAV Liet. Bendruo
menės Valdybos pirm. V. Volertas ir 
kt. Visi jie, L. Fondo pastanga; 
finansinai šelpti lietuvybės išlai
kymą Amerikoje, jaunimą, lietuviškas 
mokyklas, aplamai - stiprinti lietu
vių kultūros barus šiame krašte - nuo
širdžiai sveikino ir L. Fondui linkėjo 
sėkmės ateity, jam greičiau pasiekti 
užsimoto tikslo - surinkti vieną mili
joną dol.

***
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PULGIS ANDRIUŠIS LIETUVOJE 

NEŽINOMAS.

Labai keista, kad lietuviškiau
sias mūsų rašytojas Pulgis Andriušis 
miręs Adelaidėje praeitų metų gruo
džio 19 d., Lietuvoje pokario kartai 
visai nežinomas. Toks įspūdis susi
daro, pasikalbėjus su iš ten atvyku
siais žmonėmis. Ir Pulgio Andriušio 
vardo nėra ir krašte išleistoje “Mažo
joj lietuviškojoj tarybinėj enciklope
dijoj’’, 1 t., Vilnius, 1966. Ne eilute 
neprisimintas jis ir K. Korsako reda
guotoje "Lietuvių literatūros istori
joje”. Tomas III-2 apima laikotarpį 
1917 - 40 metų. Pulgis Andriušis iki 
tam laikui buvo žinomas tik kaip fel
jetonistas. Bet ne žodžio apie jį ir IV 
tome (Vilnius, 1968), kuris apima lai
kotarpį 1940 - 67 metų. Suprantama ir 
kodėl: tas tomas pavadintas “Tarybi 
nis laikotarpis”. Emigrantas Pulgis 
neitelpa į tuos rėmus. Bet kur jis Įtal
pintas? Jis gi lietuvių tautos rašyto
jas ir tai didelio masto!

Atrodo, kad “Lietuvių literatūros 
istorijos” redaktoriams ir bendradar
biams apsispręsti Vilniuje dėl išeivi
joje rašiusiųjų bei rašančių nėra taip 
lengva. Būtų labai paprasta, jei tega- 
liotų tik vienas meninis kriterijus. 
Bet taip nėra. Kalbant apie A. Rūko 
poezija tiesa, ir jis 1944 metu išei
vis, dabar gyvenąs Chicagoje sakoma: 
Rūko eileraščiuose apstu užuojautos 
vargstančiam žmogui, nepasitenkinimo 
esama socialine būkle, protesto prieš 
bręstantį imperialistinį karą, bet visi 
šie demokratiniai motyvai reiškiami 
abstrakčiai, nepateikiant pozityvios 
programos (Liet. Lit. istorija, III-2t, 
Vilnius 1965 547. P-) Kad toks menui 
svetimas kriterijus dar ir šiandien so
vietuose galioja grožiniam kūriniui ar 
poetui apsręsti, tai tiesiog sunku pa
tikėti. Negi dar neprisiauginta partijos 
teoretikų ir agitpropų, kad ir iš poeto 
reikalaujama būti programistu bei po
litiku? Taikant tokį mastą menui, kuo- 
gi skiriamasi nuo tamsiausių laikų re
akcionierių? Juk ir “Liet. lit. istori
jos” autoriams, be abejo, labai aišku, 
kad tokie reikalavimai nieko bendro 
neturi su demokratija, tuo labiau kūry
bine laisve, o yra nuogas ženklas po
litinio ir kultūrinio totalitarizmo.

“Lietuvių literatūros istorijos” 
IV tomui platoką Įžangą (5 - 29 pusi) 
yra parašęs pats redaktorius prof. 
K. Korsakas. Čia gal reikėtų ieškoti 
rakto, kodėl neminimas Pulgis. Tai, 
turbūt, dėl to, kad jis nerašė pagal 
“marksistinės estetikos” principus, 
kurie pagal K. Korsaką nusakomi kaip 
“komunistų partijos politikos kultū
ros srityje principai, paprastai api
brėžiami meno bei literatūros partiš
kumo ir liaudiškumo sąvokomis, nu
sakomi kaip socialistinio realizmo 
metodas”. Liet. lit. ist., IV t., Vil
nius, 1968, 10 p. Tik ir pačiam auto
riui, nors ir labai dažnai naudojant 
Lenino citatas, daug kur aiškiai be- 
prieštaraujant, socialistinio realizmo 
literatūroje sąvoka paaiškėja labai 
jau liberališkoje šviesoje. Čia tikrai 
įtiį>tų ir Pulgio impresionistinis rea
lizmas, žinoma, tik be komunistinio 
partiškumo.

Priežastis, be abejo, yra kita, 
kodėl neminimas Pulgis ir daugelis 
kitų išeivijos žymių lietuvių rašyto
jų (neminima ir Nyka Niliūnas ir Hen

rikas Nagys.) Tai moralinio spaudimo 
priemonė: Negrįžti į kraštą, tai igno
ruojamas, tavo ne vardo nebus mūsų 
rašomoje lietuvių tautos kultūros is
torijoje. Toji prėmonė ilgą laiką nau
dota prieš žymiausią mūsų kalbinin
ką Dr. Praną Skardžiu,

Vilniuje yra leidžiamas plačiai 
visuomenei skirtas literatūros ir me
no kritikos iliustruotas mėnesinis 
žurnalas “Pergalė”. Tik ir čia, be 
vienos kitos labai retos išimties, 
nespaudžiama nei išeivijoje rašančių 
jų kūriniui, nei jų leidinių recenzi
jos. Tiesa, jau geras laiko galas kai 
Įvesta apžvalgos dalyje liesas sky
relis “Iš užsienio lietuvių kultūrinio 
gyvenimoJJ, redaguojamas V. Kazake
vičiaus. Čia išdrįstama greta ištiki
mųjų vilnininkų pamatyti ir kitokio 
plauko lietuviai kūrėjai, bet tik kro
nikinėmis žinutėmis. Ir čia Jas pats 
mastas: jei ne su mumis, tai jūsų lyg 
ir nebūta.

Žvelgiant į prejųsių laikų žmoni
jos bei tautų kultūros raidą, kažkaip 
norisi tikėti, kad ir totalitariniam 
komunizmui bei istoriniam materia
lizmui nepavyks pažaboti žmogaus 
kūrybinės dvasios ilgiems laikams. 
Pirmieji pragiedruliai sovietuose jau 
pasirodė'. Pastamak, Solzenicin, 
Jakir, Sakarov, Piemnov bei civili
nėms teisėms ginti iniciatorių grupe. 
Lietuvoje tokių drąsių balsų dar ne
girdėti, bet ten, turbūt, ir priežiūros 
replės stipresnes. Tačiau partiniams 
ir policiniams kriterijams nepalūžo 
Putinas nei, labai ryškiai matom iš 
paskutiniosios ‘Mindaugo” dramos, 
Justinas Marcinkevičius. Laisviau 
ir į žmogaus gelmes atsigręžęs ėmė 
dainuoti ir E. Mieželaitis, ir dėl to 
ortodoksinis Pekinas įrikiavo jį gre
tą “ultra reakcionierių ir chuliganų” 
Jevtušenko ir Tvardovsky (Renmin 
Ribao, 1967 m. spalio 20 d., “Soviet 
Revisionists”, Pekin, 1968, 34-35p).

Vienoje vienintelėje vietoje Lie
tuvoje, sutinkame Pulgį. Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais komiteto 
Vilniuje 1967 metais išleistoje anto
logijoje “Graži tu, mano brangi tėvy
nė!” yra jdetas fragmentas iš “Snau- 
dalio dirvonėlyje” ir trumpa P. An- 
driušio biografija, suminint jo para
šytus veikalus. Tik ar šis yra pa
plitęs Lietuvoje, tą sunku patirti.

A. Zubras
ATOSTOGOS SU STUDIJOMIS.

Gydytojai Karolis ir Elena Kaz
lauskai su motina Veronika Kazlaus
kiene gegužės 1 d. išskrido dviem 
mėnesiam atostogų i J.A.V. Sustoję 
Fiji salose ir Kalifornijoje, Gegužės 
8 d. pasiekė Chicagą, kur gyvena 
brolis inž. Algis Kazlauskas.Gegu- 
žės 15 d. dalyvavo Algio ir Teresės 
Kazlauskų dukros krikštynose. Kūmai 
buvo brolis Karolis ir Tereses Kaz
lauskienės sesuo N. Prunskytė.

Gydytojai Kazlauskai, be giminių 
ir pažįstamų, kelionėje aplanko Įdo
mesnes psichiatrines ligonines ir šios 
srities kaikuriuos medicinos specia
listus. San Francisco mieste lankėsi 
pas Dr. Hambur, Stanford universiteto 
profesorių, kuris nesenai viešėjo 
Australijoje ir skaitė, tarp kitko ir 
Melbourne, paskaitas psichiatrams. 
Grįždami Londone susipažins su 
garsiąja Maudsley psichiatrine kli
nika. Dr. Karolis Kazlauskas mat ruo

šiasi psicmatro specialybei, širmuo
sius egzaminus sėkmingai išlaikė 

^Melbourne siu metu sausio mėnesi. 
s -e
Žmona Elena taip pat dirba psichi
atrinėje ligoninėje. Lanko naujai 
Įsiteigusi Melbourne lietuvių kalbos 
kursą.

Jaunieji Kazlauskai gris per 
Angliją ir Europą. Vokietijoje aplan
kys inž. Stasį ir Aldoną Grincevičius, 
kurie gyvena Muenchene. Sustos Azi
joje, Malajuose. Ten Kuala Lampur 
mieste dirba Dr. Tien Lai Hee, su 
kuriuo Karolis 1967 metais Melboumo 
universitete baigė mediciną. Ta proga 
pabus krikštatėviu Dr. Tien Lai duk
rai. čia neįprastas pakvietimas, nes 
kinietis draugas yra sentėvių kulto 
garbintojas. Seimą kilimo yra iš Kini
jos, bet dėl komunizmo pasitraukė į 
Malajus, kur tėvai turi gumos medžio 
plantaciją. Dr. Tien Lai Hee studi
juodamas gyveno Melbourne pas 
Kazimiera ir Veroniką Kazlauskus.

Kazlauskai grįš į Melbourną lie
pos 1 dieną. Žmona Elena norėjo 
pamatyti ir Lietuvą, bet Karolis mano 
tą padaryti, baigęs psichiatrijos 
studijas. Lietuvoje jis norėtų pra
leisti žymai daugiau laiko, o šiuo 
metu trumpos atostogos to neleidžia.

SUSIRINKIMAS ADELAIDĖJE

Adelaidės Lietuvių Studentai 
susauke siais metais antrąjį savo 
susirinkimą pas Sylvio ir Rūtą Appon- 
yi, penktadienį, 14.4.71. Studentų 
Baliaus pakvietimai jau buvo iš
spausdinti. Pirmininkas su sekretorė 
išdalino juos visiems studentams 
i šp ai tinimui.

Buvo pasitarta apie fuchsų krik
štą Studentų Baliaus metų, vienbal
siai nutarė, kad fuchsų tėvūnai būtų 
studentai kurie neseniai baigė moks
lus, o ne senesnio amžiaus filiste
riai, kaip jau buvo kelių metų tradici
ja.

Staiga pirmininkas susiprato, kad 
jam reikės krikšto metų tartį žodį ir 
ko nepradėjo verkti. Tuo graudžiu mo
mentu kolege Jūratė Grigonytė pa
reiškė, kad visiems reikės giedoti 
“Gaudeamus” perkrikštą. Visi sumi
šo: stalai virto, kėdės griuvo, Jū
ratė buvo apgulta penkiolikos stu
dentų norinčių įsigyti sau bent vie
ną kopiją tos giesmės žodžių.

Kai visi nurimo ir kambarys buvo 
vėl sutvarkytas, o Jūratės mėlynės 
buvo pateptos, pirmininkas atsiduso 
ir vėl pradėjo bambėti. Mat, per,ba
lių jis tiek dirbsiąs,kad nespesiąs 
pasilinksminti. Kolege Audrone Ste- 
panienė pasiūlė kad likusieji stu
dentai sudėtų pinigų ir Petrui nu
pirktų pyragą ir bačkutę alaus, kad 
jis turėtų pakankamai energijos ba
liaus metų - ir pokeli aspro, kad 
turėtų ramybės kitam rytui.

Baliaus svarbiausius reikalus 
aptarę, pirmininkas įsigeidė sužinoti 
kada bus renkaima nauja valdybą. 
Sis klausimas buvo atidėtas iki se
kančio susirinkimo r arba gal dar 
vėliau. Tada Petras sutrepsėjo koja 
ir susirinkimas buvo oficialiai už
darytas. Bet dar reikėjo suvalgyti 
ir išgerti atsineštą maistą ir gėrimus. 
Ką visi mielai atlikę išsiskirstė kas 
sau. Fuchsas

KELIOS MINTYS APIE

NUTAUTEJIMA IR LIETUVYBE «• v

fil. H. Antanaitis 
korp. Romuva.

Mums visiems aišku, jog nutau
tėjimas vyksta. Kalbėdami apie nu
tautėjimą, turim turėti mintyje ne 
vien jaunimą, bet ir vyresniąją kar
tą, nes ir ji prisideda prie tos prob
lemos sunkesnio išsprendimo, atšal
dama tautinei veiklai, neįstengdama 
išlaikyti šeimoje tautinės pagarbos ir 
lietuvių kalbos.

Pažvelkime į, svarbesnius nu
tautėjimo bruožus. Pirmiausia: gim
tosios kalbos nemokėjimas, kurį se
ka palaipsniui jos pamiršimas ir ga
lų gale ji visai užmirštama. Priežas
tys įvairios: jaunimas lengviau susi-

Baigė Monash universitete 
(Viktorijoje) humanitarinius mokslus 
ir gegužės 19 d. iškilmingame ak
te gavo Bachelor of Arts laipsnį. 
Gimęs 1924 metias, gimnazija bai
gė Lietuvoje 1943 metais. Į univer
sitetą įstojo 1964 m. ir dirbdamas 
tęsė studijas - lingvistiką ir isto
riją. Mokytojauja Monash High, kur 
dėsto vokiečių kalbą ir istoriją. 
Deda pastangų kad į Monash uni
versiteto programą būtų įtraukta ir 
lietuvių kalba bent aukštesnio aka
deminio laipsnio studijoms.

P. Sungaila dėsto lietuvių kal
bą Melbourno „University High 
School“ šeštadieniuose kalbų kur
suose. Yra vedęs ir augina dukrą 
Barborą.

kalba angliškai kasdieniniuose san
tykiuose su draugais, australais, o 
ir lietuviais. Studijuojąs jaunimas 
net kada kalba lietuviškai vis dėl to 
išreiškia mokslinius terminus ir api- 
braižas angliškai, nes nežino ir ne
randa atatinkamų žodžių lietuvių kal
boje. Yra tėvų, kurie nusikalsta lie
tuvių kalbos išlaikymui šeimoje, nes 
leidžia vaikams su jais kalbėti ang
liškai, ir nors patys ir atsako lietu
viškai, dažnai nesistengia išsireikš
ti taisyklinga ir gražia kalba.

Gaila, kad yra ir tokių tėvų, 
kurie patys užkalbina vaikus angliš
kai, it teisinasi, jog biją pakenkti 
vaikui greičiau išmokti anglų kalbos 
mokykloje. Ištiktųjų gali atsitikti 
priešingai, tėvai kurie silpnai kalba 
angliškai gali tik suklaidinti vaiko 
teisingą žodžių tarmę ir išsireiškimą.

Kitas svarbus nuta. utėjimo bruo
žas yra apleidimas lietuviškos aplin
kos “Akiračiuose” (1970 m. Nr. 41) 
straipsnyje “Nutautėjimo dinamika” 
rašoma: “Kaip ir sunkios ligos, i 
mūsų gyvenimą jis ateina labai la
bai nejučiomis. Nepajunti žmogusz 
kad pradėjai truputi - tik truputi - ma
žiau domėtis savo genties kasdieni
nio gyvenimo smulkmenomis... tik 
smulkmenomis. Nuovargis kviečia 
likti namie, nors kažkas kažkur kaž
ką ruošia. Gamta, šeima, draugai ati
traukia nuo didesnių susibuvimų. Da
rosi nebeįdomu tai, kas anksčiau buvo 
šventa, ar gyvybiškai svarbu . Nors 
straipsnyje turima galvoj apleidimą 
lietuviškos aplinkos bendruomenėje, 
bet svarbu neužmiršti kad yra ir kita 
lietuviškoji aplinka turinti nemažiau 
svarbos: tai yra lietuviškos šeimos 
ratelis.

Kokie kasdieniniai aspektai su
daro šią šeimyninę lietuvišką aplin
ka? Svarbiausias aspektas, apie kurį 
jau aukščiau buvo kalbėta, yra lietu
vių kalbos naudojimas. Toliau seka: 
prisilaikymas lietuviškųjų papročių; 
skaitymas lietuviškų knygų, žurnalų 
ir laikraščių; klausymas lietuviškų 
plokštelių ir lietuviškos radio valan
dėlės.

Bendruomeneje lietuviškumo po- 
reiškiai yra: prisidėjimas prie lietu
viškųjų organizacijų veiksmo; daly
vavimas minėjimuos, pasilinksmi
nimuose,ir 1.1.; lankymas lituanisti-
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G. PROCUTA PASKIRTAS DĖSTYTI

OTTAWOS UNIVERSITETE.

Prof. Dr. Antanas Ramūnas, 
Ottawos Universiteto Comparative 
Education Centro Direktorius ir 
Pedagogikos Fakulteto Akademinis 
Dekanas, oficiliai pranešė Geniaus 
Procutos paskirimą profesoriauti 
Ottawos Universiteto Pedagogikos 
Fakultete. Genius Pęocuta pradės 
tyrinėjimo ir profesūros darbą nuo 
šių metų birželio mėnesio pradžios. 
Genius Procuta atvyksta iš Univer
sity of Chicago Comparative Educa
tion Centro. Ankščiau jis gyveno ir 
studijavo Naujojoje Zelandijoje, 
Aucklando mieste.

G. Procuta dirbs Ottawos Uni
versiteto Lyginamosios Pedagogikos 
Centre, kuris buvo įsteigtas jau 1954 
metais. Centras buvo pirmas visoje 
Kanadoje kuris pradėjo studijuoti 
lyginamąją pedagogiką tarpdiscip
lininiu metodu. Centras.tuoj susilau
kė tarptautinio dėmesio ir iki šian
dien vadovauja tarptautiniam lygina
mosios pedagogikos sąjūdžiui suteig 
damas jam ne tik filosofinį bet ir 
mokslinį pagrindą. Nuo pat centro 
įsteigimo Dr. Antanas Ramūnas buvo 
jo direktorius ir vadovaujanti dvasia. 
Ottawos Universiteto centras vienų 
metų bėgyje turės dvylika specialis
tų, kurie tyrinės pasaulio pedagogi
nes problemas ir atskirų kraštų švie
timo sistemas. Centro tikslas yra su
telkti įvairių šakų mokslininkus tarp
disciplininiam dialogui, sudaryti 
jiems palankias mokslinių tyrimų 
ir dokumentacijos sąlygas. Centras 
šiuo metu turi specialistus kurie ko
ordinuoja Afrikos, Azijos, Kanados, 
Europos; Lotynų Amerikos ir JAV 
pedagoginių studijų ir tyrimų darbą. 
Šiuo metu, šalę Dr. Ramūno, centras 
turi aštuonius mokslininkus. Taipgi 
yra daugelis studentų kurie siekia 
magistro bei daktaro laipsnių lygina
mojoje pedagogikoje. Genius Procuta 
atvyksta dėstyti ir tyrinėti sovietinę 
švietimo sistemą. Vienas iš Procutos 
pagrindinių darbų bus aktyvus tyri-

Lietuvių Profesorių Draugija Amerikoje

Lietuvių Profesorių Draugija Amerikoje baigia spausdinti stambų, 
apie 750 puslapių, mokslo veikalą Lietuvos Universitetas. Šio veikalo re
dakcinę komisiją sudaro: komisijos pirmininkas vyskupas Vincentas Briz- 
gys, veikalo redaktorius Pranas Čepėnas, veikalo kalbos lygintojas prof, 
dr. Petras Jonikas, komisijos nariai — prof. Stasys Dirmantas, prof. dr. 
Juozas Meškauskas ir kun. Povilas Dilys.

Knygoje Lietuvos Universitetas pirmoje dalyje dr. A. Rukša aprašo 
Lietuvos Universitetų istoriją nuo 1579 m., drauge ir Lietuvos aukštojo 
mokslo istoriją, palygina Lietuvos universitetus su kaimyninių kraštų 
aukštosiomis mokyklomis, aptaria Lietuvos universitetų poveikį mūsų 
kultūrai ir civilizaciniam gyvenimui.

Skaitytojas šiame veikale ras kokie mokslo dalykai buvo dėstomi Lie
tuvos universitetuose, pradedant nuo 1579 metų Vilniaus Akademijos, bai
giant 1944 m. Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetais, kas buvo žy
mesnieji dėstytojai ir kokį įnašą jie yra palikę mokslui.

Šiame veikale aprašomi ne vien humanistiniai mokslai — teologija, fi
losofija, istorija bei kalbos, bet ir tikslieji mokslai — matematika, astrono
mija, architektūra, medicina ir kita, ne vien Vilniaus Akademijoje ir sena
jame Vilniaus Universitete, bet ir Nepriklausomos Lietuvos universite
tuose.

Antroje knygos dalyje bus Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universiteto 
istorija, visų universiteto fakultetų, institutų, kabinetų, muziejų, bibliote
kos ir kitų mokslo institucijų aprašymai, kurių daugumą parašė buvusie
ji Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universiteto dėstytojai..

Be to, bus nemažas pluoštas atsiminimų, taip buvusių profesorių (rek
toriaus M. Biržiškos, vyskupo V. Brizgio, prof. J. Ereto, K. Regelio, G. Ma
tote ir kitų) taip ir daugelio buvusių studentų.

Knygos pabaigoje dar bus Vytauto Didžiojo Universiteto išspausdintų 
knygų bibliografija, veikalo santrauka anglų kalba ir vardynas su univer
sitetuose dėsčiusių asmenų titulais.

Iš anksto užsisakant, knygos kaina 15 dolerių. Prenumeratą ir pinigus 
(čekius ar piniginius orderius) prašome išrašyti vardu „Lietuvos Univer
sitetas“ ir siųsti šiuo adresu: „Lietuvos Universitetas“ 6015 So. Francisco 
Ave., Chicago, Ill. 60629.
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Prof. Geniuš.Procuta ir prof. Dr. A. 
Ramūnas.

nėjimas dabartinės Lietuvos Švietimo 
problemų.

Ottawos universiteto lyginamo
sios pedagogikos centras praeitą va
sarą susilaukė pasaulinio dėmesio. 
Centro direktoriaus Dr. Ramūno pastan 
gomis rugpiučio 17 - 21 dienomis bu
vo sušauktas pirmasis Pasaulinis 
Lyginamosios Pedagogikos kongre
sas. Kongrese dalyvavo virš 400 
pedagogikos ir švietimo atstovų bei 
specialistų iš 82 pasaulio kraštų, 
įskaitant ir Raudonąją Kiniją ir So
vietų Sąjungą. Kongresas buvo United 
Nations — UNESCO ir Kanados Fe
deralinės valdžios remiamas ir skati
namas. Profesorius Ramūnas kongre
so paskutiniame posėdyje skaitė 
uždaramąją ir susumuojančią paskai
tą: „Comparative Education in Teac
her Development“. Paskaita buvo la
bai entuziastingai priimta visų atsto
vų. Ottawos Universiteto centras yra 
šiuo metu visų lyginamosios pedago
gikos draugijų koordinacinis centras. 
Su G- Procutos paskirimu Ottawos 
universitetas stiprina jėgas ir toliau 
tęsia senai pradėtas Lietuvos peda
gogikos studijas. (Rack)

KELIOS MINTYS APE

NUTAUTĖJIMĄ IR LIETUVYBE

(Atkelta iš 3 pusi.) 
nių kurąų; dalyvavimas koncertuose 
ir kitokiuose parengimuose. Lietuviš
kosios pamaldos ir parapija atlieka 
dideli vaidmenį lietuvybės išlaikyme. 
I tai reikia žiūrėti ne tik religiniu 
žvilgsniu, bet ir tautiniai ir sociali
niai.

Kuo daugiau viršminėti veiksnių 
- šeimyninių ir bendruomeninių - bus 
panaudojama, tuo stipriau lietuvišku
mo ryšiai bus užmegsti lietuvio šir
dyje, ir tuo labiau nutautėjimas bus 
prilaikytas arba sulėtintas.

Trečioji nutautėjimo prie
žastis yra “menkavertiškumo komplek
sas”, apie kuri yra kalbėjęs Dr. A. 
Mauragis savo paskaitoje laike Stu
diją Dienų, Melb. 1970 m. “...mūsų 
tauta yra linkusi į greitą nutautėjimą. 
Tiek istorinėje eigoje, tiek ir dabar
ties momente, esame silpni savo kul
tūros ir ypač kalbos gerbėjai. Kaltės 
reikėtų ieškoti ne tiek individuali
niame asmens nesąmoningume, kiek 
bendrame tautos charakterio bruože. 
Padarytos istorinės klaidos Įrėžė į 
mūsų tautos širdį menkavertiškumo 
komplekso bruožą, ir jis tebera iki 
šiol”. Nuo kokių seniausių laikų ir 
apie kokias istorines klaidas kalbėjo 
Dr. Mauragis savo paskaitoje, jis 
plačiau neišryškino.

Priimkime teigimą, kad yra buvę 
mūsų istorijoje eipzodų, kurie vedė 
mus nutautėjimo kryptimi: bet reikia 
prisipažinti kad yra buvę ir švieses
nių momentų, kai Lietuvos istorija 
kaip tik ją vede tautiniu keliu. Gal 
būt geriausias pavyzdys, ir mums vi
siems žinomas, būtų 19-tojo šimtme
čio tautinis atgimimas. Pridėkime 
nepriklausomybes kovas, ir dabarti
nėje Lietuvoje vykstantį pasyvu ir 
subtilų pasipriešinimą, rusifikacijai.

Lietuviai, ypač jaunimas, privalo 
atmesti menkavertiškumo jausmą, ne 
tik ji nepergyventi, bet visiškai ne
pripažinti. Nes žmogus gali įsikal
bėti sau ligą, kurios visai neturi. 
Vėliau kiek plačiau pažvelgsime i 
Lietuvos istoriją, praeiti, ir dabartį, 
ir rasime dar daugiau momentų, ku
riais privalome didžuotis.

Pasvarstykime dar kitą problemą, 
kuri glaudžiai rišasi su viršmenėtą- 
ja. Nepaisant kaip giliai įžvelgsime 
i nutautėjimo priežastis, jos neatsa
kys į kitus mums labai rūpimus klau
simus. Kokia prasmė išlikti lietuviais? 
Ko verta yra lietuvybe? Ką jaunimas 
gali laimėti iš lietuvybės?

Dažnai minimas žodis “lietu
vybė”. Bet ar yra aiškiai apibrėžta 
ir išryškinta to žodžio prasmė ir es
mė? Lietuvybė yra tautinis sąmonin
gumas, apimąs kultūra, istorija, pa
pročius, ir 1.1. Jis liečiąs vienu ar 
kitu būdu tą, geografinę plotmę, kurią 
mes vadiname Lietuva. Bet lietuvybė 
yra daugiau negu tautinis jausmas: 
ji yra dvasinis polinkis, dvasinė ver
tybė, dvasinis turtas; verta ja ne tik 
išlaikyti ir puoselėti, bet ir pasida
linti su kitais, perduoti jiems.

Dažnai mes sau sakome: “Mano 
tėvai lietuviai, aš gimau lietuvis, 
ėjau į savaitgalio mokyklą, priklau
siau lietuviškoms organizacijoms... 
Ko man galėtų trukti? - Aš lietuvis! 
Turiu šiokį toki vidinį jausmą lietu
vybei...nors negaliu pasakyti ką (?) 
bet visvien laikau save lietuviu”. 
Mes pažįstame ne viena_ buvusį, net 
ir esamą, draugą, kuris galėjo apie 
save taip kalbėti. Taip, jis buvo lie
tuvis...bet kur jis dabar? Pažįstame 
daug lietuvių, kurie pamažu dingsta 
ar dingo iš mūsų eilių.

Kas atsitinka, kada lietuvis 
atitolsta nuo lietuvybės? Atsakymas 
lengvas: jis pradeda nutautėti. Bet 
kodėl pradėjo nutautėti? Ko jam trūko* 
Čia jau atsakymas sunkesnis, išdrį
siu pateikti keletą minčių šiuo klau
symu.

Vienas iš pagrindinių filosofi
nių principų yra : “Nothing is loved 
unless it is first known”, (t.y.: No

rint ką pamilti, reikia pirmą pažinti). 
Taip yra su lietuvybe. Ji negali būti 
tikrai pamėgta jei jos nepažįstame. 
Kuo daugiau pažįstame Lietuvą, tuo 
didesnė galimybė ją pamilti ir puose
lėti lietuvybės idėja savyje.

Kai buvome vaikai ir paaugliai, 
mums atrodė kad bent dalinai lietu
vybė buvo mums primesta ir mes jos 
per daug nevertinome. Ji tada dar 
nebuvo mums dvasinė vertybė. Bet 
irgi žinoma, kad pilnutinei žmogiška
jai meilei išsivystyti neužtenka vie
no proto, bet reikia ir jausmo ir va
lios. Taip pat yra su meile tautai: 
ji reikalinga ne tik pažinimo ir pro
tines meilės, bet ir jausminės. Tai 
nereiškia, kad reikia lieti karštas 
ašaras birželio išvežtųjų minėjimo 
bei kitų tautinių švenčių metų: tačiau 
turime savyje sąmoningai jausti, kad 
mums būtu, gaila prarasti tai, ką mes 
vadiname lietuvybe. Ji mums tik tada 
taps dvasinė vertybė, dvasiniu turtu, 
kai ją pasisavinsime ir giliai išgy
vensime.

Esu minėjęs menkavertiškumo 
kompleksą, ir jo ryšį su nutautėjimo 
problema. Tokį kompleksą įgaunama 
dėl paviršutiniško pažinimo (ar net 
ignoracijos) lietuvių tautos gyvenimo 
dėl neįvertinimo . jos kultūrinių bei 
dvasinių pasireiškimų, praeityje^ ir 
dabartyje. Ką ir kiek jaunimas žino 
apie Lietuvos kultūrą, architektūrą, 
meną, dainas, literatūrą, archeologi
ją, istoriją, geografiją ir filologiją? 
- Labai mažai! Menkas savo tautos 
pažinimas neleis mums pasisavinti 
tų vertybių pajautimo ir pasiliksime 
silpni ir neužtektinai atsparūs pasi
priešinti nutautėjimo grėsmei.

Yra vertybių kuriomis galima 
didžuotis dar šiandien (kaip ir praei
tyj) ne tik lietuvių tarpe, bet pasau
liniu mastu; nes nors esame maža 
tauta,bet nesame antraeiliai pasau
lio piliečiai. Gerai žinome lietuvių 
kalbos reikšmę kalbotyroje. Nauji 
archeologiniai kasinėjimai Lietuvoje 
išaiškina indoeuropiečių atsiradima 
Europoje. Esame žinomi tarptautinia
me moksle del komputerio “Rūtos’.’ 
Sporte: stalo tenise; bokse (Matulis, 
Pozniakas): krepšinyje (laimėję Eu
ropos pirmenybes prieš karą ir Ame
rikos lietuvių krepšininku išvyka i 
Australiją). Mene: Australijoje gy
veną ir dirba dailininkai Eva Kubos, 
H. Šalkauskas, V. Ratas, V.'Jomantas 
T. Zikaras, Meškenas, Plūkas, Urbo
nas - laimėję premijas ir pagyrimus. 
Teatre: gan nemaža garsių daininin
kų, net kino žvaigždžių. Popiežiaus 
“trouble shooter” yra archivyskupas 
Marcinkus. Turime folosofų, profeso
rių, lektorių Australijos, Europos ir 
Amerikos universitetuose...Būtų ga
lima pratęsti eilę pavyzdžių, bet šie 
keli pavyzdžiai turėtų pakakti mus 
itinkinti, kad turime daug kuo didžiuo 
tis, o ne jaustis menkaverčiais.

Baigiant, noriu pabrėžti kad te
mos pavadinimą “Kelios mintys dėl 
nutautėjimo ir lietuvybės” pasirin
kęs, galėjau apimti tik keletą aspek; 
tų, neturėdamas laiko pilnu ir logiš
ku tęstinumu mintis išvystyti. Pa
minėjau kelias nutautėjimo priežas-. 
tis: nevartojimą gimtosios kalbos, 
apleidimą lietuviškosios aplinkos, 
menkaveriškumo kompleksą. Band
žiau duoti 
trumpą apibrėžimą termino “lietuvy
bė”, išaiškinant, kad tai reiškia dva
sinę vertybę: ir pabandžiau tai susi
eti su nutautėjimo problema. Pabrė
žiau, kad reikia gilesnio ir nuošir
desnio tautinių vertybių pažinimo. Pa
žinimas tautos vertybių, ir dalyva
vimas lietuviškoje veikloje yra svar
biausios priemonės kovoje prieš nu
tautėjimą, kuris gręsia visoms lie
tuvių išeivijos kolonijoms.

***
Virga Jučiūtė, gabi sportininkė 

ir veikli studentė, baigė Dantų Tera
pijos mokslus ir persikėlė i Mt. Gam
bier. Tenai ji dirba pas jauną, adelai- 
diški dantistą ALf Vasiliauską.

***
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Prel. Jonas Bal kūnas Tautos Fondo 
pirmininkas.

Vliko pirmininkas Dr. J.K. Va
liūnas, per „Laisvės Žiburio“ radi
ją gegužės 30 d. prel. Balkūną pri
statė Pilnutiniu žmogumi bei pozi
tyvios veiklos žmogumi. Vliko var
du, aišku, ir visų lietuvių, J. Bal- 
kūnui palinkėta dar ilgų, visiems 
pavyzdžiu žėrinčių metų.

Pats sukaktuvininkas, aktyviai 
tebedirbdamas lietuvybei JAV-se, 
Eltos atstovui pareiškė: „Aš paža
du, kol Dievas leis man gyventi - 
visa atiduoti saviems žmonėms. 
Tam gimiau, tam gyvenu ir aš ma
nau, kad tik tam ir mirsiu - dėl savo 
žmonių“.

* **

SVEČIUOSE PAS ALB KRAŠTO

VALDYBĄ.
f atkelta iš 1 psl.)

Pirm. Neverauskas paprašęs prisėsti, 
posėdį tęsė toliau.

Visi Valdybos nariai iškilmingai 
susėdę aplink didžiulį stalą. Prieš 
keikvieną pūpsojo jvairiaus storumo 
aplankai. Kai kurių valdybos narių 
aplankai buvo gana sunkoki, kas ro
dė, kad per kelius savo kadencijos 
mėnesius buvo atlikę platų susiraši
nėjimą ir tas susirašinėjimas buvo ne 
taip sau pramogavimas, o vis skubūs 
ir neatidėliotini bendruomenės reika
lai.

Pirmininko paprašytas, kiekvie
nas Valdybos narys padaro savo sry- 
ties pranešimą. Iš šių pranešimų 
paaiškėja, kad daugiausia rūpesčių 
turi narys kultūriniams reikalams V. 
Baltutis kuris yra ir Kultūros Tarybos 
Pirmininkas. Jo darbų apimtyje yra 
visas Australijos lietuvių kultūrinis 
judėjimas, to judėjimo planavimas ir 
įvykdymas. Kultūros Tarybos posėd
žio jau apsvarstyta ir aptarta 1972 m. 
gale įvykstančios Lietuvių Dienos 
Sydnėjuje. Kadangi praeityje atsi
rasdavo nesklandumų dėl Lietuvių 
Dienų organizatorių, jų pareigų, at
sakomybės ir atskaitomybės, nutarta 
paruošti atatinkamus nuostatus, ku
rie būtų visiems privalomi. Jų laikan
tis, nesusipratimai neturėtų pasikar
toti. Taip aptartas ir Studijų Dienų 
klausimas 1972 m. Velykų atostogų 
metu Melbourne (apie tai plačiau 
vėliau).

Jau svarstytas ir aptartas Aus
tralijos Lietuvių metraštis apimantis 
25 metus įsikūrimo šiame krašte.

Daromi žygiai atsikviesti iš 
Amerikos porą iškilesnių mūsų solis
tų (vyrą ir moterį), o taip pat bent 
vieną jų įjungti į Adelaidės Meno 
Festivalio 1972 m. programą.

Taip pat svarstomos galimybės 
išleisti pereitais metais mirusio 
rašytojo-laureato Pulgio Andriušio 
raštus.

Kai kas privačia iniciatyva bando 
aprūpinti lituanistine literatūra Aus
tralijos Universitetų bibliotekas ir 
tuo reikalu prašo Kultūros Tarybos 
materialinės ir moralinės paramos. 
Kultūros Taryba, pati neturėdama lė
šų, prašo vietinės Apylinkių Kultū

ros Tarybas ar atskiras organizaci
jas šias pastangas paremti arba pa
tiems imtis iniciatyvos šiam didelės5 
svarbos užsimojimui realizuoti.

Mirus, mūsų žymiajam lietuviškos 
knygos platintojui, A. Krausui, mūsų 
knygos kelias į skaitytojus žymiai 
pasunkėjo. Kultūros Taryba ieško 
būdų lietuviškų knygų platinimą suak
tyvinti. Tuo tarpu, siūloma knygos 
mėgėjams, jei būtų sunkumų kreip
tis į Adealidės Lietuvių Namų Bib
liotekos kioską, kuris turi plačius 
ryšius su knygų leidyklom.

Švietimo reikalams narys p. 
Dainienė nusiskundė savaitgalio 
mokyklų ir pačių mokinių skaičiaus 
mažėjimu. Bet, jau spėta suorgani
zuoti dvi naujas mokyklas - Hobarte 
ir Perte. Šioms mokykloms jau parū
pinti vadovėliai. Bendrai, lituanisti
nis švietimas, susiduria su nemažais 
sunkumais, tačiau nėra beviltiškoj 
padėtyje.

Jaunimo reikalams J. Neveraus
kas daugiausia rūpesčių turi su bū
simu Jaunimo Kongresu Amerikoje, 
1972 m. Visosoe Apylinkėse jau vei
kia Jaunimo Kongreso Komitetai. 
Organizuojami Įvairiausi parengimai 
kelionės išlaidoms padengti. Bet, 
pats svarbiausias uždavinys, parinkti 
tinkamus kandidatus į šį Kongresą. 
Kad išvengus nesklandumų, p. J. 
Neverauskas, kartu su jaunimo tary
ba yra paruošęs taisykles, kurios 
nusako, kaip ir kokie kandidatai tu- 
rętų būti parenkami. Jaunimo tarpe, 
Kongresu susidomėjimas yra gana 
didelis.

Iždininkas R. Pocius nusiskun
dė, kad Apylinkės nesilaiko patvar
kymų ir menkai arba visai Krašto 
Valdybai neatsiunčia pramoginio 
mokesčio ir 10% nuo apylinkės likusio 
pelno.

Pirmininkas V. Neverauskas 
pranešė apie vizitą- pas naują Ade
laidės Arkivyskupą Gleeson, pasi
kalbėjimą su juo, o taip pat apie 
būsimą pabaltiečių bendruomenių pir
mininkų konferenciją.

Buvo svarstomi kai- kurių tautie
čių nusiskundimai, kad jų rašiniai 
nespausdinami „Mūsų Pastogėj“. Su 
vienu tokiu skundu Valdybos nariai 
buvo supažindinti. Prieita išvados, 
kad rašiniai, turintieji asmenišką, o 
ne bendruomeninį pobūdį, nebūtinai 
turi būti „M.P.“ spausdinami. Asme
nys, nepajėgiantys šios paprastos 
tiesos suprasti, bereikalingu susi
rašinėjimu gaišina savo ir kitų bran
gų laiką.

Tyliausias „posėdininkas“ tai 
Krašto Valdybos sekretorius p. M. 
Pocius. Jo pareigose, viską išgirsti 
ką kiti kalba ir užprotokoluoti, o taip 
pat pasižymėti, kam ir ką parašyti. 
Kaip sekretorius M. Pocius gal,.yrU’ 
reta išimtis. Kaip praktiškos dicipli- 
nos darbuotojas (inžinierius) nemėgs
ta tuščiažodžiavimų ir susirašinėji
me naudoja tik tiek žodžių, kiek jų 
neišvengiamai reikia. Todėl jo raštai 
trumpi ir aiškūs.

Kaip paprastai, dėkingiausios 
pareigos yra vicepirmininko. Bet, J. 
Vasiliauskas visai nesijaučia „be
darbis“ ir posėdyje labai aktyviai 
reiškiasi. Savo žodžiuose visada at
sargus, bet niekuomet nevengia pasa
kyti tai, ką galvoja.

Posėdis vyko jaukioj ir draugiš
koj nuotaikoj. Nors Valdybos sąsta
te yra įvairių įsitikinimų ir ideologijų 
žmonių (gal daugiau mišri, negu kitos 
anksčiau buvusios valdybos), bet 
pasikalbėjimuose dominavo tik ben
dradarbiavimo dvasia ši Valdyba va
dovausis iki kadencijos galo.

Anot pirmininko:- su tokiu Valdy
bos sąstatu dirbti, esąs tikras malo
numas.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI

"MŪSŲ PASTOGĖS"

PRENUMERATOS ADRESU:

BOX 4558, G.P.O.,

SYDNEY, N.S.W. 2M1.

'' AUŠROS” GIMNAZIJOS 50 M.

SUKAKTIS.

Turbūt nei viena gimnazija, įkur
ta nepriklausomybės laikotarpy, taip 
neišgarsėjo visoj Lietuvoj, kaip 
„Aušros“ gimnazija Kaune, Faktinai, 
tuo vardu buvo dvi gimnazijos: mer
gaičių ir berniukų.

Per abi šias gimnazijas, beveik 
per du dešimtmečius, praėjo tūkstan
čiai mūsų jaunimo.

Dauguma šių gimnazijų auklėti
nių buvo kauniečių tėvų vaikai. Tik 
maža dalis jų buvo atvykę iš provin
cijos, bet ir tai tik labiau pasiturin
čių sūnūs ir dukros. Buvo ir tikrų 
bėdniokų - kaimo vaikų, kurie susi 
dėsčius palankesniems aplinkybėms 
ar savo apsukrumo dėka, sugebėjo 
pakelti gana aukštas pragyvenimo 
išlaidas Kaune.

Anuo metu Kaunas buvo mūsų 
kultūros ir mokslo centras. Todėl 
abiturientams buvo čia pat po šonu 
įvairiausios galimybės siekti tolimes
nio mokslo ir ruoštis ateičiai. Gal 
dėl tos priežasties „Aušros“ gimna
zija išaugino tiek daug mūsų inteli- 
gehtijos:teisininkų, gydytojų, inži
nierių, mokytojų, rašytojų, dailinin

kų ir kitokių visokiausių meno, moks
lo ir visuomenės veikėjų.

Pastarojo karo audros išblaškė 
mūsų tautiečius .po visus pasaulio 
kampus. Jų tarpe ir buvusius aušro- 
kus, kurių šiandien rasite kiekviena
me krašte ir mieste, kur susipietusi 
bent kiek didesnė lietuviu kolonija. 
Manoma, kad ir Australijoj yra įsikū
rė bent keli šimtai buvusių „Aušros“ 
gimnazijos auklėtinių.

Šiemet sueina 50 metų, kai ši gim 
nazija buvo pavadinta simbolinių 
„Aušros“ vardu. Buvę mokiniai ir mo

Adelaidiškiai aušrokai. prie sukaktuviu vaišiu stalo. Viduryje stalo gale 
sėdi p. A. Petruškevičienė, buv. „Aušros“ gimnazijosmatematikos mokytoja.

GEELONG AS.

Š.m. birželio mėn. 5 d. siekdama 
geresnio ir koordinuoto bendradarbia
vimo tarp pavienių organizacijų ir 
Bendruomenės Vykdomųjų organų, 
Geelongo Apylinkės Valdyba sušaukė 
visas, kurios tik pripažįsta Ap. Val
dybą, organizacijų valdybas bendram 
posėdžiui.

Posėdyjfe dalyvavo: L.S.S. „Šat
rijos“ Tunto štabas, S. klubo „Vy
tis“ valdyba, Moterų D-jos Valdyba, 
Kultūrinio Sambūrio V-ba, Savaitga
lio Mokyklos Tėvų Komiteto atstovai, 
Revizijos Komisija ir Garbės Teis
mas. Kun. Pr. Dauknys, negalėdamas 
posėdyje dalyvauti, raštu padėkojo 
už pakvietimą, užgirdamas Ap. Val
dybos iniciatyvą, sušaukiant organi
zacijų valdybų posėdį.

Posėdį atidarė Ap. Valdybos 
pirmininkas Dr. S. Skapinskas, trum
pai apibūdindamas bendruomenę, ypač 
jos reikšmę mums ir santykį tarp or
ganizacijų ir Bendruomenės Vykdo
mųjų organų. Apibūdinimo tikslas 
buvo išsklaidyti neaiškumus, jei kam 
nors tokie buvo susidarę, (mat Geclon 
ge esama žmonių, kurie skelbia, kad 

kytojai, nutarė šį jubiliejų tinkamai 
atšvęsti. Tam tikslui, kvietė š.m. 
gegužės mėn. 31 d., Toronto mieste, 
Kanadoje, platų suvažiavimą. Rengė
jai išsiuntinėjo visam pasaulyje išsi- 
sklaidžiusiems mokslo draugams ir 
buvusiems mokytojams kvietimus, 
šiose iškilmėse dalyvauti. Tokių pa
kvietimų gavo ir adelaidiškiai.

Dėl suprantamų priežasčių, ne
galint pasiekti Toronto adelaidiškiai 
aušrokai nutarė sukaktį atšvęsti vie
toj. Toks aušrokų susitikimas buvo 
sukviestas š.m. gegužės mėn. 30 d., 
Lietuvių Namuose. Susirinko virš 25 
buvusių aušrokų ir šeimų nariai. Lai
ke bendrų pietų buvo prisiminti moks
lo draugai ir mokytojai.

Pobūvį pravedė ir apie anuos 
geruosius laikus kalbėjo J. Jonavi- 
čius. Apie mokslo draugus ir mokyk
loje išugdytą solidarumą, kuris neuž- 
gęso iki šiol, nežiūrint pergyventų 
audrų papasakojo G. Straukienė. Ne
atsiliko ir kiti nepapasakoję ką nors 
neužmirštamo iš anos tolimosios lai
mingos praeities. Dauguma bandė pri
siminti pavardes, kuriomis buvo per
krikštiję mokytojus. Paaiškėjo, kad 
Adelaidėje gyvenančią vienintelę mo
kytoją Anastaziją Penčylaitę-Petruš- 
kevičienę, mokiniai vadindavę ,.Nas- 
tute ir ją visi berniukai buvo įsimy
lėję. P. Petruškevičienė šią paslaptį 
sužinojusi, nustebusi pareiškė: „gir
di, taip gražiai manęs net vyrasne- 
vadinęs. Yra neįtikėtina, kad kas nors 
mylėtų matematikos mokytoją“. Abe
jonėms išblaškyti, čia pat poniai 
Petruškevičienei buvo įteiktas gra
žus adresas su pobūvio dalyvių para
šais.

Jaukioj ir draugiškoj nuotaikoj 
praleista popietė dar kartą išryškino, 
kad mokyklos draugus suriša ypatin
gas solidarumas, kuris neišblėsta nei 
laike nei toliuose.

Bendruomenė mums yra nereikalinga, 
tikslu sužvejoti daugiau narių į para
lelei Bendruomenei veikiančią orga
nizaciją).

Po to Ap. pirmininkas prašė:
1.visas organizacijas prisidėti 

finansiškai ir darbu prie užbaigimo 
Geelongo Lietuvių . Bendruomenės 
Namų.

2.Siūlė sudaryti smulkų visų 
parengimų kalendorių, kad viena 
organizacija nekenktų kitai rengiant 
parengimus, iškylas, gegužines, 
sportines varžybas ir 1.1.

3.Supažindinęs visus su 1972 
m. įvykstančiu Jaunimo Kongresu, 
kvietė organizacijas aktyviai prisi
dėti prie organizacinio ir lėšų telkimo 
darbo.

Plačiau apie Jaunimo Kongresą 
paaiškino buvęs Ap. Valdybos P-kas

Virš paminėti punktai buvo pla
čiai išdiskutuoti ir taip pat buvo išsi
aiškinti visi kiti klausymai, liečią 
Geelongo Bendruomenę.

Ypatingai malonu pabrėžti, kad 
posėdžio metu vyravo draugiška nuo
taika, ko mes Geelongo taip jau se
nai pasiilgę.

Posėdžio dalyvis.

Musų Pastogė Nr.25. 1971.6.28. psl.5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Ramovėnų Susirinkimas.

Birželio mėn. 6 d. Lidcombė, 
Lietuviu Klubo patalpose įvyko 
L.V.S. ' „Ramovė“ Sydnėjaus Sky
riaus visuotinis metinis narių su
sirinkimas, kurį atidarė ir trumpą 
žodį tarė Valdybos Pinnininkas 
St. Pačėsa. Žuvusieji už Lietuvos 
laisvę, o taip pat per Valdybos 
kadenciją, mirusieji ramovėnai 
pagerbti susikaupimo minute. Su
sirinkimo pirmininku buvo išrinktas 
p. V. Saudargas, sekretoriavo p. 
A. Vinevičius. į Mandatų Komisiją 
buvo išrinkti: P. Nagys, J. Kari- 
tonas ir V. Jankus. Metinį V-bos 
pranešimą padarė V-bos pinninin
kas St. Pačėsa, o kasos - iždinin
kas P. Daniškevičius. Kontrolės 
Komisijos aktą perskaitė pi B. 
Stašionis. Po diskusijų metine 
veikla ir pajamų - išlaidų apyskai
ta buvo patvirtina. Susirinkimui 
nutarus, Valdybos kadencija nusta 
tyta dviems metams. Į naują Valdy
bą yra išrinkti ir pareigomis pasi
skirstė sekančiai: Valdybos Pir
mininkas - St. Pačėsa, Vice Pir
mininkas V. Saudargas, Sekretorius 
- A. Laukaitis, Iždininkas - A. 
Vinevičius ir Narys kult, reikal. 
P. Zaremba. 'Revizijos Komisija 
pareigomis dar nepasiskirstė. Ap- 
svrsčius klausimą, dėl nario mo
kesčio pakėlimo, susirinkimas 
nustatė $1, metams, skaitant nuo 
susirinkimo dienos. Einamuose 
reikaluose buvo iškeltas klausimas 
kad reikia turėti nuolatinį vėliav
nešį ir asistentus. Pasiūlymas 
susirinkimo buvo priimtas ir yra 
išrinkti: vėliavnešis - savanoris - 
kūrėjas - Vincas Juzėnas, asis
tentai ramovėnai A. Laukaitis ir 
S. Abramavičius, kuriems leista 
pagal Statutą nustatytą, nešioti 
uniformą. Susirinkimas buvo labai 
darbingas ir užbaigtas Tautos 
Himnu.

L.V.S. „Ramovė“ Sydnėjaus 
Skyriaus Valdybos adresas: S. 
Pačėsa, 3 2 Acacia Ave., Punch
bowl, N.S.W. - 2196. s.P.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ IR

REZISTENCIJOS MINĖJIMAS

SYDNĖJUJE.

Sydnėjaus lietuviai šiais metais 
birželio įvykius paminėjo birželio 
mėn. 20 d. Lidcombės Sv. Joachimo 
bažnyčioje ir parapijos salėje. Minė
jimą organizavo Tautos Fondo Atsto
vybė.

Pamaldas laikė ir pamokslą šiai 
dienai pritaikytą pasakė Kun. P. But
kus. Giedojo „Dainos“ choras, veda
mas muz. Br. Kiverio. Su vėliavomis 
dalyvavo jaunimas: skautai, ateitinin
kai ir sportininkai.

Tuoj po pamaldų salėje įvyko 
minėjimas, į kurį atsilankė daug žmo
nių. Paskaita „Birželis mūsų istori
joje“ skaitė Juozas Almis Jūragis. 
Paskaita buvo labai gerai paruošta 
ir gražiai su jausmu perskaityta (Šia 
paskaita būtų eerai atspausdinti 
spaudoje).

Bern. Braždžionio eil. „Vaidila 
Valiūnas1' prie užgesusio švyturio“ 
gražiai padeklamavo p. Dana Karpa- 
vičienė. „Dainos“ choras dirg. Br. 
Kiverio vadovaujamas padainavo: 
„Oi liūdnas, liūdnas“ -St. Šimkaus, 
„tylus tylus vakarėlis“ - J. Statkaus, 
ir „gimtinės daina“ - K. Kavecko. 
Įtarpoje tarp dainų Aldonos Prižgin- 
taitės poeziją skaitė p. Danutė Bart- 
kevičienė. Minėjimas užbaigtas Tau
tos himnu. Tautos Fondas surinko 
aukų $170.80.

Minėjimas praėjo gražioje susi
kaupimo nuotaikoje.

am.

H0BART0 KRONIKA.

Trumpai noriu peržvelgti Hobarto 
lietuvių gyvenimą ir pasidalinti su 
kitomis bendruomenėmis džiaugsmu 
dėl nuveiktų darbu, gražių sumanymų.

Atrodo", kad hobartiškiams tikrai 
nėra kuo skųstis. Dar tebeskambant 
Melbourne vyrų okteto dainų aidams, 
jau mintys, svajones, net gal planai 
lekia ateitin...o gal, mažgi ir lietu
viškas choras Hobarte pasirodytų. 
Žinant dabartinę apylinkės valdybą 
net ir tokios mintys bei svajones 
nebetokios tuščios ir baisios.

Grįžkime tačiau prie įvykiu. 
Salia keleto gražių pasišokimų ir 
pasilinksminimų reikėtų suminėti pui
kiai nusisekusią gegužinę Velykų 
metu. Daugelis apie tai jau būsime 
girdėję iš spaudos, todėl neminėsiu 
kas ir kaip ten dėjosi, kuris gražiau
sią margutį numargino, kuris stipriau
sią turėjo. Norėčiau tik palinkėti,kad 
graži jaunimo - “Perkūno” sportinin
kų ir “Ventos” šokėjų išvyka, nors 
ir su senio Vlado Mikelaičio pagelba 
taptų tradicija ir ateinantiems metams.

Dar ir kitas įvykis paminėtinas 
tai Motinos Dienos minėjimas gegu
žės viduryje. Si graži tradicija eilę 
metų buvo , lyg ir užmiršta. Ne iŠ 
kieno kaltes, o grynai dėl laiko są
lygų. Kažkada prieš 15—20 metų jau
nimas šoko, deklamavo ir dainavo 
savo motinoms. Paskui tas jaunimas 
užaugo, sukūre savo šeimas. Rūpes
čiai jaunąja karta, kuri dar lopšyje 
tebegulejo, buvo nustelbę senųjų mo
tinų reikšmę, jų atminimą. Dabargi 
kūdikiai jau paaugo, vėl atsirado 
būrys deklamuotojų ir šokėjų bei 
dainininkų.

Tad šiais metais užteko valdy
bos pastangų suburti tikrai skaitlin
gą susirinkimą ir vėl šią gražią tra
diciją atgaivinti. Gražiai suorgani
zuotas ir pravestas valdybos pirminin
ko Juozo Paškevičiaus^ minėjimas 
paliko labai malonų įspūdi visiems 
dalyviams. Buvo pagerbtos gėlėmis, 
dovanomis ir žodžiais visos motinos, 
senutes, susilaukusios vaikaičiu, ir 
jaunesnes išauginusios ir tebeaugi- 
nančios dabartinius sportininkus, 
tautinių šokių šokėjus, taip pat ir 
jaunosios motinos, kurių vaikai čia 
deklamavo ir dainavo.

Daugelis motinų buvo vertos 
pagarbos ir dovanų, nes jos atliko 
savo pareigą tautai ir savo vaikams, 
kurie čia dabar reiške sąvo padėką 
ir pagarbą mamytei ta pačia kalba — 
lietuviškai. Kitos gal ir gailėjosi, 
kad jų vaikai svetima kalba su jomis 
šnekėjo. Didelė pagarba teko ir toms 
naujoms motinoms, kurios į, musų 
bendruomenę atėjo iš australiškos 
visuomenės tarpo. Ir mums buvo sma
gu, kad mūsų kalba, dainos ir papro
čiai sužavėjo tas moteris, kad jos 
sujungė savo ir savo vaikų likimą su 
mūsų tauta.

Turtinga ir įvairi programa davė 
galimybę kiekvienam dalyviui pasi
džiaugti, išgirsti ką nors naujo, įdo
maus. Programos išpildytojąi — jau
nieji šokėjai, dainininkai, artistai 
ir deklamuotojai — turėjo ne kiek ne
mažiau malonumo. As gi pagalveian - 
jei mes taip pajėgsime ir toliau su
burti, nors kalbėdami maišytomis 
kalbomis, problemos apie generacijų 
nutolimą nebus. Šitame minėjime aš 
mačiau jaunimą nuo dešimties iki 
dvidešimt metų šokantį ir besilinks
minantį savo tėvu tarpe patenkintą, 
laimingą. Tėvartis irgi buvo rami šir
dis, nes jų vaikai nebuvo kur nors 
toli išstatyti i pavojus, eismo ne
laimės, o čia pat kartu su jais.

Čia pasirodė ir busimieji seniu 
pavaduotojai, busimieji bendruomenės 
vadai: Ona Mikelaitytė taip sumaniai 
suorganizavusi ir išmokinusi jaunu
čius tautinių šokių šokėjus, kurie 
taip patiko žiūrovams. Čia buvo ir 
Jurevičių Petras su Jonu, Ann Jurka, 
Gintaras Kantyilas ir dar kitų.

t Ilga minėjimo programa nusi- , 
tęsė iki vėlaus vakaro, nes dar mūsų

Sveikiname meila kolege Dalią Burneikienę susilaukusią sunaus 
ir kartu linkime laimingos atieties:

Sydney Filisterių Būrelis.

tautietis Olegas Truchanas, žinomas 
Tasmanijos tyrinėtojas ir gamtos my
lėtojas parode rinkini skaidrių iš 
savo kelionių Tasmanijos kalnuose 
ir miškuose. Paaiškindamas ir kalbė
damas apie savo fotografijas pasa
kiškai gražių vietovių, jis ypatingai 
pabrėžė nepagadintos gamtos reikšmę 
atieties žmonių gyvenime. Vis daugiau 
girdime balsų skatinančių grįžti prie 
gamtos, nes technika ir mašina neša 
pasaulį pražūtin. Truchanas čia Tas- 
manijoje yra vienas iš tų atsidavusių 
žmonių, kurie pasiryžę kovoti, kad 
apsaugojus bent mažą kampelį Aus
tralijos gamtos grožio nuo komercinio 
išnaudojimo.

Paminėtina dar ir tai, kad “Vem
ta” — tautinių šokių grupe pasirodė 
pirmą kartą, australiškos visuomenės 
akyse, tarptautiniame “Gerų Kaimynų” 
koncerte. A. Kantvilaš.

LATROBE VALLEY.

S.m. gegužės mėn- 30 d. Morwell 
mieste įvyko visuotinis metinis ALB 
Latrobe Valley seniūnijos susirinki
mas. Susirinkimui pirmininkavo p. S. 
Sabrinskas , sekretoriavo p. V. Kože- 
niauskienė. Išklausius revizijos ko
misijos pranešimo ir p. V. Pleškūno 
labai išsamaus pranešimo apie metinę 
seniūnijos veiklą, buvo prieita prie 
seniūno ir revizijos komisijos rinki
mų. Seniūnu išrinktas p- V. Pleškū- 
nas, o revizijos komisijon p. S. 
Sabrinskas ir p. V. Koženiauskas.

Kiek ilgiau truko diskusijos dėl 
bibliotekoje esančių Lietuvoje išleis
tų propagandinių knygų likimo. Buvo 
paskaitytos kai kurių knygų ištrau
kos, perskaityta korespondencija 
tarp tų knygų buvusio savininko, se
niūno ir Krašto V-bos Pirmininko p. 
V. '"Neverausko į kurį buvo kreiptasi 
dėl patarimo ką su tomis knygomis 
daryti. Susirinkimas apgailestavo, kad 
bibliotekos kuri turėtų būti švietimo 
ir kultūros židinys tapo gine ų ir ne
pasitenkinimo objektu. Visi sutinka, 
kad kiekvienas asmuo turi teisę pirk
ti ir skaityti ką nori. Taip pat nekal
bama ir apie Lietuvoje išleistas vi

MURRAY’S H.F. STORES
646 GEORGE STREET_ SYDNEY - TEL: 26 - 1768

Informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius 
į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR 
kaip ir anksčiau nustatytomis sąlygomis.

Mes taip pat persiunčiame p i n i g u s prekėms pirkti „Sovietų 
Rusijoje pasrinktinai“ arba „Sovietimėms prekėms“. Smulkesnę 
informacija duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų 
įstaigoje.

GALVENAIS BIROJS SIDNEYA ( HEAD OFFICE SYDNEY)

REGISTERED AGENTS:
SYDNEY N.S.W.
CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Road, 

CABRAMATTA Tel: 728 - 7078
BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES 5 Kitcehner Parade 

BANKSTOWN Tel: 709 - 8089
PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 293 Church Street, 

PARRAMATTA Tel: 635 - 9728
NEWCASTLE N.S.W.,
WICKHAM: MURRAY’S H.F. STORES 93 Norhtumberland Street, 

WICKHAM NEWCASTLE Tel: 61 - 5180
NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter Street, 

NEWCASTLE Tel: 2 - 3596
MELBOURNE. VIC. MURRAY’S H.F. STORES

C/- CONTAL CO.
(Corner) Mutual Arcade, 266 Flinders Street,

MELBOURNE Tel: 63 - 7895

siems lietuviams naudingas ir vertin
gas knygas. Todėl slaptu balsavimu 
susirinkimas nutarė pasinaudoti Kraš
to V-bos P-ko p. Vytauto Neverausko 
patarimu, kuriame siūloma seniūnui 
pasikviesti 2 seniūnijos narius, bib
liotekoje esančias knygas peržiūrėti 
ir visą propogandinę literatūrą iš bib
liotekos išimti.

Toliau susirinkimas nutarė Bai
sųjį Birželį kaip ir pernai, paminėti 
pusiau stiebo iškeliant trijų Baltijos 
valstybių vėliavas Morwell vėliavų 
aikštėj ir apie įvykį painformuoti 
vietos spaudą.

Pabaigai seniūnas padėkojo p.p. 
Prušinskams už leidimą pravesti susi
rinkimą jų namuose ir už vaišes. Pa
pildomai, Tautos Fondui surinkta 
$30.00, o p. V. Koženiauskienei ku
ri birželio 13 d. dviem mėnesiams iš
skrenda į Kanadą ir JAV buvo palin
kėta laimingos kelionės.

GYVENA ŽMOGUS GIMĘS

1805 MT.

Z. Dukša rašo, kad Azerbaidzia- 
ne, Barzavų kaime dar tebegyvenąs 
žmogus turintis 165 metus. Jo var
das yra išgarsėjęs mokslininkų ir 
gydytoju tarpe, o Gruzijoje 1 y ve na 
moteris vardu Tepse Abzijeva 162 
metu. «.

Gydytojų nuomone, gyvenimą pra- 
ilgaina aktyvus darbas, sportas, turiz
mas, medžioklė ir kiti judesiai stip
rina organizmą ir nutolina senatvę. 
Pagrindinis tų ilgamečių žmonių mais
tas buvo - pienas, sviestas, juoda 
ruginė duona ir daržovės bei vaisiai.

***

80 metų senukas skundžiasi 
daktarui, kad labai kosti.

-Ar tu kosėjai būdamas 30 metų?
-Ne!
-Ar kosėjai 60 metų turėdamas?
-Ne!
-Tai kada tu nori kosėti, jeigu 

ne dabar?
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IŠKILI SPORTININKĖ.

A. Morkūnaitės „pirmoji meilė“ 
sporte buvo lauko tenisas. Su šia 
sporto šaka susipažino ankstyvoje 
vaikystėje. Galbūt tam turėjo įtakos 
jos krikšto tėvas daugkartinis Aus
tralijos lietuvių lauko teniso čempi- 
jonas A. Remeikis. Būdama trijų me
tų amžiaus kieme su mini rakete 
Aldona jau mėgino daužyti kamuoliu
ką. Tie mėginimai baigėsi nelaimin
gai, nusilaužė ranką. Tas, būsimai 
sportininkei, nebuvo kliūtis toliau 
žengti pasirinktu keliu. Pradėjusi 
lankyti mokyklą lauko tenisą žaidė 
už—mokyklos komandas. Būdama
dvylikos metų jau dalyvauja Austra- 
lijos lietuvių sporto šventėse ir lai-

Ądelaidės Vytietė Aldona Morkū- 
naitė, daugkartinė Australijos Lietu
viu lauko teniso čėmpijonė.

ADELAIDĖJE

Finalai.

Finalai težaidžiami pora sykių 
į metus. Tai kaip viso sezono darbo 
rezultatu patikrinimas , egzaminai. 
Žaidėjų tarpe kaip ir visuomet prieš 
finalines rungtynes jautėsi nervinis, 
įtempimas. Priešininkai gynasi mums 
labai neparankia aikštės gynyba. Jie 
taip pat labai aktyvūs puolime. Mū
siškių kamuolis kaip užburtas nesu
randa krepšio, varžovai į tą tarpą 
daro keletą, mėtymų. Pagaliau...vy
tiečiams pirmus taškus užrašo Urne- 
vičiaus pasiųstas kamuolis į krepšį. 
Urnevičių paseka Ignatavičius ir jau 
keturi taškai. Dar pora taškų pelno 
Jaciunskas. Rezultatas truputi su
švelnėja.

Skaitytojai pagalvos kad čia ap
rašomos rungtynes vykusios grieš dvi
dešimts metu. Ne, varžybos vyko šių 
metų vasaros sezono turnyro laimė
tojui išsiaiškinti. Minimi žaidėjai
tikrai žaidė, bet, tai buvo jaunoji 
karta. Senjorai sėdėjo ant suolo la
bai pergyvendami prieauglio nesėk
mes ir sėkmės. Kęstui Jaciunskui 
teko jaudintis net trigubai. Jaudinosi 

mi čempijonės titulą. Šį titulą Aldo
na išlaikė iki šiam laikui. Septynis 
metus iš eilės teko titulą apginti. 
Praėjusioje sporto Šventėje, dėl lie
taus nebuvo varžybų, titulas paliko 
be konkurencijos iki sekančios spor
to. Šventės.

1965 metais Aldona pasirodė 
tinklinio aikštelėse. Čia tikriausia 
buvo brolio Jono, žaidžiančio tink
linį įtaka. Tinklinis Aldonai patiko. 
1967 m. matoma ją žaidžiančią už 
Pietų Australijos rinktinę. Šią rink
tinę atstovavo visą laiką, išskyrus 
1970 m. kada dėl susižeidimo nega
lėjo dalyvauti treniruotėse. Pradėjus 
sudarinėti Australijos lietuvių tink
linio rinktines, visuomet jas atsto
vauja Aldona. Laike 1971 metų Aus
tralijos tinklinio pirmenybių Aldona 
išrenkama į Australijos rinktinę. Tai 
didelė garbė, bet ši sportininkė tikrai 
jos užsipelnė.

Kaip lauko tenise taip ir tinkli
nyje, laimėjimai, titulai, neatėjo leng 
vai. Teko labai daug dirbti, treniruo
tis, atsisakyti daug ko, kad pasiekus 
viršūnes.

Aldona lanko universitetą, tre
čius metus studijuoja pritaikomąją 
dailę (arts).

Tinklinio treniruotės per savai
tę mažiausiai pareikalaudavo 4-6 
valandų, plius dar nubėgti porą my
lių. Dažnai į po treniruočių tekdavo 
skaičiuoti mėlynes, gautas nuo kri
timų. Tas viskas Aldonai pavykdavo 
sutaikyti su mokslu ir vienas antram 
nepakenkdavo. Nesvetimas jai ir or
ganizacinis darbas. Visuomet buvo 
gera lauko teniso sekcijos talkininkė 
o šiais metais išrinkta į Klubo val
dybą eina parengimų vadovės parei
gas. Tarp kitko Aldona susipratusi 
lietuviatė, puikiai kalba lietuviškai.

1973 m. Australija žada pasiųsti 
savo moterų tinklinio rinktinę į Ura- 
gvajų. Aldona norėtų iki to laiko 
išsilaikyti Australijos rinktinėje. 
Kas žino ... gal kartais 1976 ir į 
Olimpiadą? ...Šiai puikiai sportinin
kei linkėtina, kad jos troškimai šim
taprocentiniai išsipyldytų. Austra
lijos lietuviams sportininkams ir 
Adelaidės vytiečiams džiugu ir gar
bė matant Aldonos atsiektus rezul
tatus. B.N.

kaipo komandos treneris ir dar du sy
kius už savo žaidžiančius dvynukus. 
Ši komanda galima sakyti Kęsto pas
tangomis sudaryta. Jisai pradėjo tre
niruoti vaikus praėjusiais metais. 
Daugumoje jam pačiam teko žaidėjus 
susirinkti ir po treniruočių išvežiuo- 
ti į namus.

Komanda žaidžia Metro u/12 (že
miau 12-kos metu) klasėje. Metų bė- 
gije už komanda žaidė šie žaidėjai: 
Petras ir Jonas Jaciunskai, Jonas 
Ignatavičius, Petras Urnevičius, E- 
dis Jucius, Ričardas Baškus, Simas 
Navakas ir pradžioje sezono G. La- 
lys. Vyriausias žaidėjas II-kos metu. 
Jauniausiam Baškui 7 metai.Ričardo 
tėvelis rodos spardė kamuolį, sūnus 
nežiūrint jauno amžiaus mėgina mė
tyti. Jucius seka sesučių pėdomis, 
gina Vyties spalvas. Navakui laimė 
nusisuko prieš sezono pabaigą. Si
mas susižeidė koją ir finalus stebė
jo nuo suolo. Mūsų vetaranų krepši
ninkų vaikai suprantama mėgina ženg
ti į tėvų įmintas pėdas. Grįžkime
prie žaidimo

Nežiūrint mūsų „vyrų“ pastangų 
sėkmė priešininkų Seacliff Youth ko
mandos pusėje. Puslaikis baigėsi 
10-26 mūsų nenaudai.

Australijos vyrų krepšinio rinktinė Pabaltiečių Žaidynėse 
iškovojo antrą vietą. Pirmoje eilėje: G. Brazdžionis (Kapito
nas), V. Brazdžionis (abu Geel. Vytis), A. Čerkesas (Kovas) 
A. Andrėjūnas (Neris), P. Gustafson (Kovas). Antroje: A. Jau
nutis (Adei. Vytis), M. Mikalauskas (Kovas), R. Daugalis 
(Adei. Vytis), A. Milvydas (Varpas), S. Lukošeivičius (Kovas 
del traumos nežaidė), J. Obeliūnas (Geel. Vytis), A. Reįvytis 
(Adei. Vytis) ir V. Mačiulaitis (Varpas). Nuotrauka P. $aega.

Antras puslaikis žaidžiamas dau
giau išbalansuotai, su didesniu ko
vingumu. Už metimą atsakoma meti
mu. Geru, veržliu praėjimu po krep
šiu taškus pelno Ignatavičius. Ja- 
Čiunskiai gerai nuiminėja kamuolius. 
Gražų mėtymų iš šono daro Urnervi- 
čius. Rungtynėms einant prie galo 
Jucius pelno net tris iš eilės tolimus 
metimus. Geros pastangos ypatingai 
gynyboje parodė Baškus. Nežiūrint 
gerai sukovoto antro puslaikio rung
tynes pralaimėtos 41-58 rezultatais. 
Taškus Vyčiai pelnė: J. Ignatavičius 
14, E. Jucius 8, P. Jaciunskas 7 ir 
P. Urnevičius su J. Jaciunsku po 6. 
Pasitenkinant antraja, vice-čempijo- 
nų vieta galima pasidžiaugti jog metų 
laikotarpyje atsiekta labai daug. Iš
tikto tai nebuvo pilni metai o tik vie
nas sezonas. Laike šifo turnyro te- 
pralaimėtos trejos rungtynės. Lai
mėti ir prieš finalus žaidusią prie
šininkų komandą. Žaidžiant su West 
Adelaide tik taško tetruko iki triženk
lio skaičiaus. Buvo laimėta 99-23.

Žaidėjai jau susigaudo žaidimo 
eigoje, yra pakankamai įsisavinę ka
muolio valdymą. Jeigu ateityje šis 
vienetas nepairs, tai užtikrintai da
rys pažanga, atsieks svarių perga
liu. Komanda reikėtų papyldyti ma
žiausiai pora žaidėju.

Adelaidėje yra labai daug šio 
amžiaus jaunuolių. Jeigu tėvai butų 
suinteresuoti Klubas galėtų įsteigti 
antrą komanda. Taip pat būtina su
organizuoti šio amžiaus mergaičių 
komanda. Kaip berniukai taip ir mer
gaitės dabar pradeda žaisti 8-9 m. 
amžiaus. Klubas ir kiekvienais me
tais papyldydamas tokio amžiaus ko
mandas galės būti užtikrintas savo 
ateitimi. Vaikams žaidimas suteiks 
naudą bet ir džiaugsmą. Iš pačios jau
nystės jie bus įpratinti naudingai pra
leisti laisvalaiki.

‘ B.N.

FUTBOLO PASAULYJE.

Atėnų (Graikijos) Panathinaikos 
futbolo vienuolikė yra savo krašte 
skaitomi- tikri herojai, už tai kad jie 
atsiekė tokį puikų laimėjimą, patek
dami i finalus dėl Europos futbolo 
meisterio vardo. Kiekvienas žaidėjas 
buvo apdovanotas po $7200. Tuo pa
čiu nebuvo pamirštas ir jų genialus 
treneris vengras Ferenc Puskas, ku- 
riam teko $22,000 suma. Finalas 
pries Amsterdamo Ajax įvyksta bir
želio mėnesio 2 dieną.

***

Brazilijos garsusis žaidėjas 
Pele, kurio vardas viso pasaulio spau
doje yra kasdien minimas, tampa 
nauja “žvaigždė”, bet šį karta kino 
ekrano. Statomas filamas vardu “Žy
gis”, kuriame Pele vaidina vadą, 
kuris kovoja prieš panaikinimą ver
gijos Brazilijoje, kuri šiame krašte 
buvo prieš šimtą metų.

Įdomesnes paskutines futbolo 
rungtynės: Anglijos Chelsea nugalėjo 
Ispanijos Real Madrid 2:1 ir tapoEu- 
ropos Futbolo Taurės laimėtoju. Čilė
je Sandiego stadione, stebint 70,000 
žiūrovų, Estudiantes ^de la Plata iš 
Argentinos nugalėjo Čilės Union Es- 
paniola 1:0. Italija nugalėjo Airiją 
2:1, Jugoslvaija — Rytų Vokietiją 
2:1, Čekoslovakija — Valiįą 3:1, 
Ispanija — Kipro salą 2:1, Šveicari
ja — Maltą 5:0, Siaurės Airija — Kip
rą 5:0 ir R. Vokietija — Luxemburgą 
2:1. Olimpinėse ir draugiškose rung
tynėse R. Vokietija — Italiją 4:0, 
Bulgarija — Vengrija 3:0, Šveicarija
— Daniją 2:1, Lenkija — Šveicarija 
4:2, Rumunija — Jugoslaviją 1:0.

***

V. Vokietijos laikraščiai prieš 
kurį laiką pranešė savotišką futbolo 
rekordą. Per praėjusius devynerius 
metus buvęs garsusis Hamburgo fut
bolininkas U. Zeler įmušė 691 įvartį 
jų tarpe 22 per tarptautinius susiti
kimus, 250 per savo krašto čempiona
to ir kitus per draugiškas rungtynes. 
Atrodė, kad jis turėtų būti patenkin
tas šia reklama, tačiau jis gana pik
tai pareikalavo laikraščius šią. rek
lamą paneigti, nes jo paties apskai- 
čaivimu jis įmušė kur kas daugiau 
ir kai ji paklausė kiek, jis atsakė
- 692. ‘

S. Norviląitis

NERIES MERGAITĖS LAIMI

Neries mergaitėms labai gerai se
kasi per visą šitą kompeticiją, jos 
tiktai vieną žaidimą pralaimėjo. Jos 
dabar kartu su „Scarborough Park“ 
užima pirmą vietą. Birželio 3 dieną 
žaidė prieš Fivedock, ir po varginan
čio žaidimo laimėjo 24 - 13. Žaidė 
ir taškus užpelnė : K. Wright 10, E. 
Janavičiūtė 4, D. Adomėnaitė 2, A. 
Bernotienė 2, R. Gečiauskaitė 2, G; 
Intaitė 2, H. Sinclair 2 ir E. Žižytė.

Sekančia savaitę, birželio 10d: 
Neris mergaitės žaidė labai sunkų 
žaidimą prieš Bankstown Sports Club, 
ir jos laimėjo 13 - 12. Žaidė ir taškus 
užpelnė A. Bernotienė 5, H. Sinclair 
4, K. Wright 2, D. Adomėnaitė 2, R. 
Gečiauskaitė, L. Gečiauskaitė, G. In
taitė ir E. Janavičiūtė.
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MIRĖ JURGIS VĖŽYS.

Š.m. birželio 18 d. penktadienį, 
apie 6 vai. vakaro Sydnėjuje eismo 
nelaimėje buvo masines užkliudytas 
gatvėje ir mirtinai sužal otas Jur
gis Vėžys, kuris greitai ir mirė.

Jurgis Vėžys apie 56 metų am
žiaus gyveno viengungišku gyvenimu, 
būdamas nesveikas, tylus ir užsi
daręs retai kur pasirodydavo lietuvių 
tarpe. Jo laidotuvėmis pasirūpino 
S.L.M.S.G. D-ja. Palaidotas Rookwoo- 
do kapinėse lietuvių sekcijoje.

Korp! Romuvos Lituanistinio 
Lavinimosi Fondas.

Iki 1971.6.7 aukojo šie asmenys/or
ganizacijos:

A. ir E. Baltrūkoniai (Melb:)
A. Kairaitis (Melb).
A. Žilinskas (Melb).
Melb. Sporto Klubas „Varpas
Viso $30.00
Visiems aukojusiems Korp! Romuva 
nuoširdžiai dėkoja.

$10.00 
5.00 
5.00 

10.00

PERKI AUTOMOBIL], BALDUS, SKALBIMO MAŠINĄ, ŠALDY
TUVĄ AR .KITUS REIKMENISl

Labai pasijam ausi finansiniai Bendruomenės laikraščiui „Mūsą 
Pastogei“ jei firmos ar krautuvės vedėjui pasiūlysi,kad jie pa
talpintų nors vieną skelbimą „Mūsą Pastogėje“ siūlydami savo 
prekes; jie tuo pritrauks daugiau pirkėjų iš lietuvių. Firmai 
ar krautuvei tai būtų nedidelės išlaidos,o Bendruomenės laikraš
čiui didelė finansinė parama.
Tektų priminti kad „Mūsų Pastogės“ seklbimą kainos yra že
miausios Australijoje: Del smulkesnių infonnacijų šiuo reikalu 
rašyti: „Mūsų Pastogė“ Bo 4558, G.P.0. Sydney, N.S.W. 2001 
arba skambinti telefonu 649 - 9 062.

M.P. Administracija.

***
MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO

INFORMACIJOS.
4

Henrikas Antanaitis
Korp! Romuvos Lituanistinio 

Lavinimosi Fondo Iždininkas:
Robert St., Nth. Balwyn Vic: 3104.

PRANEŠIMAS MELBOURNO

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į MELBOURNO „DŽIUGO“ TUNTO

Metinis M.L.K. nariu susirin
kimas numatomas š.m. rugpiūčio mėn. 
29 d. Šiais metasi reikia darinkti ke
turis Tarybos narius. Visi nariai pra
šomi pozityviai ir aktyviai susirūpin
ti šiuo reikalu. Kandidatai siūlomi, 
šia tvarka: siūlomasis duoda raštišką 
sutikimą kandidatuoti ir jo kandida
tūra tvirtinama dviejų pilnateisių 
narių parašais. .Tokie pareiškimai 
įteikiami Tarybai iki š.m. liepos 
mėn. 29 d.

Pasitaiko nesusipratimų, kada 
salių nuomuotojai nori pasinaudoti 
virtuve. Pabrėžiama, kad už virtuvę 
(gazas, elektra, vanduo, švaros palai
kymas) mokamas atskiras penkių do
lerių mokestis - ne už bendrą kelių 
dienų virtuve pasinaudojimą, bet toks 
mokestis mokamas už keikvieną at
skirą dieną, kada ja naudojamasi.'

Taryba dar kartą drįsta atkreipti 
visų dėmėsi į dabar vykstantį taip 
vadinamą „Stogų Vajų“. Jeigu save 
skaitome lietuviais, didžiuojamės 
savo namais, norime tokius namus 
turėti ir jais naudotis - visų pareiga 
prie tų namų išlaikymo prisidėti. 
Kai kas gal nepatenkintas buvusia ar 
esama tvarka, kokia ji yra Lietuvių 
Namuose. Lietuvių Namus adminis
truoja Melbourne Lietuvių Klubas - 
teisinė, registruota kompanija, kaip 
kad reikalauja įstatymai. Niekam ne
uždaras kelias oficialiai tapti tos 
kompanijos (M.L.K.) nariu ir pareikšti 
savo nuomone ten, kur ji turės reikš
mės ir prasmės. Kiekvienam atviras 
kelias į Klubo narius, gi visiems 
Klubo nariams atviros durys į Tary
bą. Deja, kalbėtojų ir nuomonių daug, 
bet savanorių ir darbininkų maža.

LIETUVIAMS

Dažnai, net per dažnai, mintis 
užlūžta žodžiuose ir neparodžiusi 
pilno savo grožio, nei atidengusi gi
lios tiesos/ išnyksta netinkamo išsi
reiškimo rūke arba žiovulingo nuobo
dumo nuotaikoje. 0 mintis kaip ir 
grūdas gali prigyti tik dėkingoje dir
voje pasėta, supratimo saulės šildo
ma it pritarimo jausmo drėkinama, 
augti ir buj'oti . Tos minties išreiški
mui tobulinti, gimtosios kalbos gro
žiui ugdyti, savitarpio draugiškumui 
pagilinti, susirinkimų procedūrai pa
žinti ir kitiems kalbėtojo privalumams 
pasireikšti yra pasiūlyta įsteigti lie
tuvišką būrelį, kuris tvarkytus! ang
liško „Rostrumo“ judėjimo pagrindais.

Toks būrelis būtų griežtai ne
politinis ir nepriklausiantis jokiai 
organizacijai.

Norintieji jungtis į būrelį, arba 
susiįdomavę ta mintimi, dėl platesnės 
informacijos prašomi skambinti man 
Tel. 397 - 6676.

A. Jokubauskas.

PADĖKA.

M.L.K. Taryba.

LINKSMA VAKARA » •

V POBŪVI

ĮVYKSTANTI 1971 M. LIEPOS 10 D. 7 VAL. VAK. 
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE

GERAS ORKESTRAS
ĮĖJIMAS $3.50 SU VAKARIENE. GERAS GĖRIMU BUFETAI

BILIETUS GALIMA UŽSAKYTI TELEF. P. S. EIMUTIS
! 277 - 8223, P. S. SAKALAUSKAS 337 - 9062.

***
PAMESTA ; Melb. Lietuvių Namuose 
per Išvežimų Minėjimą, juoda pini
ginė su didele suma pinigų. Radęs 
skambint 398 - 2469

***

Studentu ir Jaunimo Kongreso 
Valdybos nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie prisidėjo prie Baliaus parengi
mo. Ypatingai ponioms Baubinienei, 
Jokūbaitienei, . Milvydienei ir Statku
vienei už didelį darbą Baliaus metu, 
ir visom motinom už paaukotus pyra
gus ir maisto pagaminimą. Ačiū 
“Bevilčiams” kurie mus pradžiugi
no skambančiomis dainomis._

Esam labai dėkingi p. Sarkienei 
iš Geelongo kuri iškepė Lietuvišką 
duona ir padaręs sūrius kuriuos pasi
skonėdami valgėme. Nuoširdi padė
ka tai pat Melb. Socialinės Globos 
Moterų Draugijai ir Kataliku Moterą 
Draugijai už indu paskolinimą.

Ačiū visiems kitiems kurių pa
vardės ir nebuvo paminėtos, kurie 
prisidėjo darbu ir kurie atsilankė 
j. Balių.
Melb. Studentų ir Jaunimo Kongreso

Valdybos.

KIEK AS SUŽINOJAU!

- Kaip su Mūsų Pastogės baliu
mi, ar jau kas nors daroma?

- O taip, ponios ir panelės siu
vasi sukneles, renkasi batukus...

O kaip pats, ar 
planuoti, juk reikės ir 
pasirodyti?

jau pradėjai 
pačiam naujai

Sekamdienį, birželio 27 d.
Mindaugas Šumskas išskrido į JAV 
4 savaitėms. Tenai Chicagoje daly
vaus Spakenberg’o gimnazijos 25 me
tų sukakties minėjimo šventėje ir 
Dainų Šventėj. Lankysis Kanadoje ir 
Meksikoje.

Gero vėjo, Mindaugai.1

Visi gerai žinome, kad pas Syd
nėjaus sportininkus būna šaunūs ba
liai. Kiek sužinota kad metinis Kovo 
balius, kuris įvyks liepos 10 dieną 
bus ypatingai geras, nes jau dabar 
koviečiai „neriasi iš kąilio“ kad tik 
savo svečius patenkinti galėtų. 
Sėkmės jiems.

Tautų

CENSUS - SURAŠINĖJIMAS.
KOLEGIŠKI SUSITIKIMAI

Š.m. birželio 30 d. Australijoje 
įvyksta gyventojų surašinėjimas. 
Kiekvienas namų savininkas privalo 
užpildyti specialią anketą, kuri bus 
prisiųsta birželio 24 - 29 dienomis. 
Surašinėjimas gyventojų yra labai 
svarbus dalykas ir kiekvienas jį pri
valo atlikti kuo sąžiningiausiai.

Praeitą. šeštadienį, birželio 
19 d. Lenkų Filisterių ir Studentų 
D-ja pakvietė mūsų Sydnėjaus Filis
terius pas save pasikalbėjimams ir 
kavutei. Ta proga filisteris Vytenis 
Šliogeris parodė skaidres iš Vilniaus, _ 
Varšuvos ir Maskvos ir papasakojo 
kelionės įspūdžius. Susirinkime buvo 
apie 70 žmonių, lietuvių dalyvavo tik 
5.*** ***
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P avergtų 
š.m. bus minima liepos 
dienį 1 vai. Sydnėjaus 
prasidės eisena, lietuviai žada skait
lingai dalyvauti. Reikia nors karta 
metuose pademonstruoti. Kiek 
dėjau tam jau ruošiamasi. 

***
SEKTINAS PAVYZDYS

savaitė, kuri 
11d. sekma- 
Town Hali,

gtr-

Ramanauskas vietoje 
. Leono Zigaičio kapo 

$10.00 Tautos Fondui.
***

Škoto žmona grįžo namo ir pasa
koja vyrui, jog daktaras pataręs oro 
pakeitimą; kitaip jos liga nepagydoma

-Bet kokią tu turi laimę! Apsi
džiaugė vyras. Kaip tik dabar pra
nešė, kad dar šiandien vakare vėjas 
atsisuks iš pietų.

Juozas 
gėlių ant a.a. 
paaukojo
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