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Švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės 54-tąją šventę gaivinkime savy
je vilti, stiprinkime pastangas ir dirbkime su visu atsidavimu Lietuvos laisvei.

Gaivinkime viltį. Tik iš naujo patys save sustiprindami, atnaujindami 
savo tikėjimą Lietuvos laisvės rytojumi, tik nuolatos kurstydami savo ir kitą šir
dyse pasiryžimą dirbti, išlaikysime Lietuvos laisvės idėją gyvą.

Stiprinkime pastangas. Kiekvienas mūsų peržvelkime savo įnašą Lietu
vos laisvinimo darbuose ir gerai apgalvokime, kur ir kiek galime savo pastangas 
dar padidinti, kad kuo toliau, tuo stipriau, tuo nenuilstamiau dirbtume Lietuvai.

Dirbkime su visu atsidavimu. Lietuvos laisvės troškimas tebūna mūsų 
kelrodis, mūsų tikslas, mūsų siekimas. Tik sukaupdami visas savo jėgas, tik 
vieną tikslą prieš akis turėdami, atliksime savo pareigą, kurią mums uždeda lie
tuvio vardo nešiojimas.

Vasario 16 d. tebūna mūsų pasiryžimų, musų tikėjimo, mūsų pastangų, 
Lietuvos laisvės atgavimui sustiprinimo diena.

A.L.B. Krašto Valdyba

LAISVES TROŠKIMAS TEBERA GYVAS

LIETUVIAI,
Nepriklausomybės šventės išva

karėse su pagarba ir nuostaba prisi
mename praeitų metų bėgyje per visą 
pasauli, nuskambėjusius beginklio ka
linio, Simo Kudirkos, jo sovietiniams 
teisėjams pasakytus žodžius: aš ne
išdaviau savo tėvynės Lietuvos. Tai 
žodžiai, kurie sukelia pasididž’avi- 
*ną, viltų ir

Laisvės troškimas pavergtoje 
tėvynėje tebėra gyvas, nežiūrint dau
gelio sovietinės priespaudos metų. 
Jis -kalba į pasaulio sąžinę per tuos, 
kurie nebodami pavojų rinkosi laisvę, 
kurių tiesos žodis sukrėtė sovietinio 
teismo sales bei tremtinių stovyklas. 
Jis prasiveržia pro sovietinę cenzūra, 
lietuvių kūrėjų darbuose.

Laisvės šauksmas iš pavergtos 
tėvynės yra neįkainuojamas įnašas į 
bendrą mūsų tautos kovą už Lietuvos 
laisvę. Esančius gi laisvėje jis įpa
reigoja mums įmanomais būdais veik
ti ir aukotis, kad pagaliau ir Lietuva 
galėtų pasinaudoti tautų apsisprendi
mo teise.

Su dėmesiu sekame vis dažnė
jančius Sovietų imperijos viduje lais
vės reikalavimų bei tautinio išsilais
vinimo aspiracijų prasiveržimus.

Tarptautinėj arenoj pastaruoju 
metu esame liudininkais epochinio 
didžiųjų pasaulio jėgų persigrupavi- 
mo.

Kilniai ir garbingai lietuvei,
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0. ir P. Lukošiūnai, Adelaide

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas ne tik stropiai seka vi
sus šiuos reiškinius, bet ir aktyviai 
veikia, kad tarptautinių įvykių sriau
te Lietuvos interesai nebūtų pažeisti 
ir kad jos suvereninių teisių vykdy
mas kuo greičiau būtų atstatytas.

Aukštai vertiname kiekvieno lie
tuvio ar organizacijos darbus bei at- 
siekimus, karais bet kokiu būdu pri
sidedama prie Lietuvos laisvinimo 
pastangų. Ypatingas dėmesys kryps
ta į mūsų jaunimą, kuris šių metų Kon
grese bandys išryškinti savo paskir
tį ir vietą lietuvių tautos likiminių 
uždavinių vykdyme. Linkime jam sėk
mės ir tikime, kad jis aktyviai įsijungs 
į VLIKo struktūrą ir darbus.

Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės proga kviečiame visą lietuvių tau
tą į suderintą ir prasmingą Lietuvos 
laisvinimo talką.

Tegul meilė Lietuvos dega mū
sų širdyse.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas
****

New Yorkas,
1972 m. sausio 19 d.

Aš noriu laisvę šlovinti 
Ir prievartą prakeikti. 
Tegul prasmenga žemėje 
Tironai ir vergai!

V. Mykolaitis-Putinas

Lietuvių Tautos patriarchas Jonas Basanavičius, Vasario 16-sios dienos 
Akto signataras. 

TIKĖJIMAS LIETUVOJE NEPALAUŽTAS

Britas Mark Potter, lankęsis okup. 
Lietuvoje, nesenai paskelbė savo 
įspūdžius Londone leidžiamame PCI 
biuletiny (laisvosios vid. Europos 
žinių agentūros).Autorius savo straips
ny atkreipė dėmesį į Lietuvos katali
kų kovą. Jis pirmoj eilėj pažymėjo, 
kad Lietuva, vienintelis katalikų kraš
tas - respublika Sovietų Rusijos su
dėty, atrodo, negali turėti naudos iš 
ryšių, kuriuos per pastaruosius metus 
Vatikanas yra, aiškiai plėtęs su komu
nistiniais Rytų Europos rėžimais. Nu
rodęs, kad valstybės ir Bažnyčios 
santykiai pagerėję Lenkijoje, Vengri
joje ir Čekoslovakijoje, Potter toliau 
aprašo Bažnyčios padėtį Lietuvoje.

Autorius palygino Vilnių, Lietu
vos sostinę su Lenkijos miestais. 
Esą, Vilnius lenkų miestus teprimena 
tik savo puikiomis borokinėmis baž
nyčiomis. Tačiau, jei Lenkijoje baž
nyčios, palyginti, nelabai varžomos, 
jei jos visos atdaros, tai Vilniuje 
dauguma bažnyčių uždaryta, kai ku
rios paverstos muziejais ar net san
dėliais. Buvusioji katedra paversta 
paveikslų galerija, kita gi bažnyčia 
(šv. Kazimiero - Red.) virto ateistiniu 
muziejum. Potter teigia, kad, atrodo, 
bažnyčias Vilniuje daugiau lanko vy
resnio amžiaus žmonės. Vis dėlto, 
jis pažymi, Vilniuje veikia daugiau 
bažnyčių kaip įvairiuose Sovietų Ru
sijos miestuose. Jau tai liudija - tikė
jimas lietuvių tarpe pakankamai stip
rus.

Autoriaus nuomone, katalikų 
Bažnyčios padėtis šiuo metu sovie
tuose turi būti siejama su tautybe. 
Priminęs Stalino laikmečiu įvykdyta 
Lietuvos (ir kitų Baltijos valstybių) 

okupaciją, rusų pastangas tuos kraš
tus surusinti, apgyvendinti rusais ko
lonistais, jis pridūrė, kad rusų skai
čius Lietuvoje siekia 8%, tuo tarpu 
Estijoje ir Latvijoje - per 30%. Rusai 
Lietuvoje daugiausiai telkiasi Vilniu
je ir Klaipėdoje.

Vis dėlto, padėtis aštrinama dėl 
to, kad rusams Lietuvoje teikiamos 
geresnės tarnybos. Dėl to lietuviai 
skatinami įsijungti į komunistų par
tijos eiles ir jie tai vykdo tautiniais 
sumetimais.

Pasak Potterio, rusifikacijos 
vyksmas Lietuvoje aiškus. Nors lie
tuvių kalba Lietuvoje yra oficialia 
kalba, tačiau Vilniuje gyveną rusai 
jos nesimoko. Priešingai, laukiama, 
kad lietuviai kalbėtų rusiškai. Tad 
ir lietuviai su rusais, isskyrus darbo
vietes, nedaug tepalaiko ryšių.

Lietuviai labiausiai priešingi - 
pažymėjo britas autorius - jų tautinės 
kultūros bei tradicijų rusinimui. Šalia 
Lenino paminklų, gatvės pavadintos 
Lenino prospektu, Gorkio ar Dzeržins
kio vardais nuolat primena apie rusų 
buvimą. Vis dėlto, pagrindinė Vil
niaus aikštė tebevadinama Gedimino 
vardu. Rusams vis pribijant tautinių 
nuotaikų augimo, sovietų įstaigos yra 
pašalinusios daugelį lietuviškų pa
minklų.

Autorius daro išvadą, kad katali
kų Bažnyčia Lietuvoje gali būti lai
koma šventovė, kurioje dar rusena 
tautinio sąmoningumo ugnis. Esą, jei 
Vilniuje veikia šešios bažnyčios, tai 
jau galima laikyti nemenku pasiekimu. 
Tačiau bažnyčių išlaikymo išlaidos 
nemažos, gi valstybė neteikia bažny
čioms jokios paramos. fEltal
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VASARIO 16-JI
Anas nepriklausomybės atkūrimo 

metas ir šiandieną gaivina lietuvi, pa
triotą kaip šviesus tautos atgimimo 
rytas. Jau 54-ji metai kaip švenčia
me Vasario 16-sios dienos istorinį 
įvykį ir švęsime ir prisiminsime kol 
gyva tauta bus. Vasario 16-ji tapo 
musą tautos laisvės simboliu giliai 
prasmingu ir dideliai reikšmingu lais
vės kovai.

Tą dieną kai nebeteksime tauti
nių simbolių, kai nebešvęsime tauti
nių švenčių prarasime save ir savo 
tautą. Tauta yra ne vien iš kūno, krau
jo ir žemės, bet ir iš dvasios,iš sim
bolių, iš tradicijų, iš kultūrinių ap
raiškų, jai lygiai priklauso vakarykš
čia diena kaip ir rytojus. Tauta tarsi 
baltos drobės audeklas ištiestas erd
vės ir laiko plotmėje. Šiandieną jį 
mes audžiame ir perduodame ateičiai, 
nuo mūsų priklauso ką mes paliksime 
išaudę. Jei siūlą nutraukiame, audek
las siaurėja ir niekas jau jo nebepa- 
ims į rankas ir nebetes į ateitį, nes 
kiekvienas žmogus tautoj.e turi savo 
siūlą. Taigi nuo kiekvieno tautiečio 
ir pareina tautos egzistencija.

Šiandieną, Vasario 16-ji, kaip tik 
ir yra gera proga susimąstyti, pergal
voti apie savo ir savo tautos likimą. 
Ar tu eini su savo tauta, ar tu nutrau
ki tą siūla( ir išskiri save iš tautos? 
Reikalingas padaryti sprendimas, nes 
merdėjimas niekam nenaudingas. Lie
tuvoje okupantas karpo siūlus kaip 
begalėdamas, nes jam rūpi nutraukti 
mūsų tautos gyvybę, o čia išeivijoje 
nutrūksta mūsų siūlai dėl daugelio 
kitų priežasčių, bet labiausiai dėl ap
sileidimo, del nerūpestingumo. Kokia 
gėda! Ir kaip pateisinti tokį savo ap
sileidimą?

Lenkai savo himno žodžiuose tu
ri tokią reikšmingą mintį: ‘Dar Len
kija nepražuvus pakol mes gyvenam’, 
ir ištiktųjų kaip gali tauta pražūti, 
pakol jos patriotai gyvi, taip yra ir su 
bet kuria kita tauta. Ar gali Lietuva 
žūti pakol mes tebesame lietuviai? 
Turime iš daugelio tautų mokintis my
lėti savo tautą, bet ir mūsų pačių tau-» 
toje pavyzdžių netrūksta.

Čia kalbame ne apie šovinizmą, 
ir ne apie išsigimusi nacizmą, bet 
apie tikrą tyrą meilę savo tautai. Šo
vinizmas, ar nacizmas tai noras val
dyti kitas tautas, labai dažnai šian
diena maskuojasi kosmopolitiniais 
vardais. Ir turime būti atsargūs, nes 
tos idėjos plačiai skleidžiamos hu
manizmo vardu. Per tautas einame į 
pasaulį ir į žmoniškumą. Kas mano 
kitaip, tas dažniausiai patenka sveti
mų tautų įtakon, patarnaudamas ki
tiems, o savąją nuskriausdamas.

Vasario 16-ji diena tegul būna 
mūsų gilaus susimąstymo ir apsispren
dimo diena.

am.

Napoleonas Butkūnas

Tremties Knygnešio Sukaktis
Šiais metais sausio 22 d. Mel

bourne parapijos kiosko vedėjas ir 
spaudos platintojas N. Butkūnas at
šventė savo 65 metų amžiaus sukaktį.

Napoleonas Butkūnas gimė 1907 
m. sausio 22 d. Žemaitijoje, Kontau- 
čių parapijoje, Telšių apsk., ūkinin
kų šeimoje. Pradėjęs mokintis Tel
šiuose ir baigęs Plungės gimnaziją 
stoja į Karo Mokyklą.
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GEELONGO LIETUVIU NESUTARIMAI

Š.m. sausio mėn. 29 - 30 dienomis 
Geelong’o Apylinkės lietuvius aplan
kė 3 Krašto Valdybos atstovai iš Ade
laidės: pirmininkas - V. Neverauskas, 
sekretorius - M. Pocius ir narys jau
nimo reikalams - J. Neverauskas.

Svečiai atvyko į Geelong’ą šeš
tadienį apie 4 vai. p.p. ir tuoj tą patį 
vakarą turėjo pasitarimą su apylinkės 
eilės lietuviškų organizacijų atsto
vais, bei apylinkės valdybos nariais. 
Pasitarimas buvo neformalaus pobū
džio. Pasidalinta mintimis, bet dau
giausia buvo nusiskųsta K.V. nariams 
apylinkės lietuvių tarpusavio nesugy- 
venimu ir iš to išplaukiančiais įvai
riais nesklandumais. Paaiškėjo, kad 
šie nesklandumai daug trukdo lietu
viškai veiklai ir net prisideda prie 
apylinkės mažėjimo. Pasitarimas bai
gėsi bendromis vaišėmis užtrukusio
mis iki vėlumos.

Sekmadienį K.V. nariai dalyvavo 
šv. Mišiose, kurias aukojo kun. P. 
Dauknys. Savo pamoksle kunigas ypač 
iškėlė tarpusavio taikos ir sugyveni
mo reikalą.

ALB Geelong’o Apylinkės infor
macinis susirinkimas įvyko sausio 
30 d. 3 vai. p.p. Lietuvių Namuose. 
Susirinkimą atidarė apylinke's pirmi
ninkas S. Skapinskas pasveikindamas 
susirinkusius ir pristatydamas sve
čius. Pirmininkauti buvo pakviestas 
K.V. narys jaunimo reikalams J. Ne
verauskas ir sekretoriauti - K.V. sek
retorius - M. Pocius. Kaip svečias 
susirinkime dalyvavo ir K.V. iždinin
kas - R. Pocius.

Dienotvarkės pagrindinę dalį su
darė K.V. pirmininko pranešimas, ku
ris užtruko apie valandą laiko. Pir
mininkas trumpai nupasakojęs K.V. 
darbus 1971 m., kiek pažvelgė į atei
tį, į 72 m. veiklos planus ir lietuviš
ką veiklą. Gana ilgai kalbėtojas su
stojo prie pačių geelongiškių proble
mą. Ten tarpusavio nesutarimai esmė
je iškilo dėl skirtingų nuomonių, kas 
ir kokiais būdais turi teisę adminis
truoti Bendruomenės namus. Prasidė
jus tam, atsirado ir eilė kitų, nevisa- 
dos reikšmingų, trynimūsi. Namų nuo
savybės klausimą ir jų administravi
mą galutinai nustatė ALB Krašto Gar
bės Teismas, 1971 m. bėgyje. Teis
mas rado, kad Lietuvių Namai yra 
ALB Geelong’o Apylinkės nuosavybė, 
kad jie turi būti tvarkomi ALB Apy
linkės Valdybos pagal tam reikalui 
sudarytus ir australų įstaigose užre
gistruotus nuostatus. Taip pat mus

1930 m. sėkmingai baigęs Karo 
Mokyklą ir gavęs j. Itn. laipsnį siun
čiamas karo tarnybai į Pirmąjį Pe’st. 
pulką. Nepasitenkinęs nuobodžia pės
tininkų pulko gyvenimo eiga ir norė
damas būti naudingesnių'karinei tar
nybai 1933 m. pereina į Karo Aviaci
ją.

Matydamas, kad Lietuvai kuriant 
savas prekybos įmones trūksta spe
cialistų po kurio laiko pasitraukia iš 
karinės tarnybos ir nuvykęs į Klaipė
dą stoja į Prekybos Institutą.

1938 m. baigia Prekybos Institu
tą, tačiau civilinis gyvenimas netrau
kia todėl vėl grįžta į karinę tarnybą 
šį kartą jau prie 8 pėst. pulko. Tar
naujant kariuomenėje mūsų tėvynę 
užplūsta karo audros ir sukaktuvinin
kas skaudžiai pergyvena Lietuvos 
kariuomenės likvidaciją.

Prasidėjus rusų - vokiečių karui 
grįžta i savo tėviškę ir iki 1944 metų 
galo mokytojauja Plungės Prekybos 
mokykloje. Artėjant frontui vokiečių 
išvežamas darbams į Vokietiją, kur 
sulaukia karo pabaigos.

Pergyvenęs šeimos palikimą Lie
tuvoje nepalūžta, bet aktyviai reiškia
si kultūrinėje veikloje.

1947 m. su pirmu transportu at
vyksta į Australiją ir iš pirmų dienų 
Įsijungia į kultūrinę veiklą kuriant 
Australijos lietuvių bendruomenę. Čia 
jis beveik kiekviename suvažiavime 
dalyvauja kaipo Tarybos narys nuo 
Melbourno. Aktyviai dalyvauja Kata
likų Federacijoje, Ramovėje, Blaivi-. 

Garbės Teismas rado, kad ALB Gee
long’o apylinkės valdyba, neprasilen
kė su ALB statutu, sudarydama tai
sykles turto administravimui.

K.V. Pirmininkas kalbėdamas 
kvietė visus vietos lietuvius užmirš
ti buvusius ir esamus nesklandumus 
ir ieškoti naujų būdų tarpusavio su
gyvenimui, bei sutarimui. Jis pabrėžė', 
kad ALB yra pilnutinis mūsų savival
dos organas ir kad tik apylinkės val
dyba gali teisėtai atstovauti lietuvius 
Krašto Valdyboje, ir kad tik per apy
linkę rinkti atstovai gali dalyvauti 
Krašto Tarybos suvažiavime. ■ Jokia 
kita organizacija ar asmuo, esąs ar 
save laikąs už ALB Apylinkės ribų 
to daryti negali, nors savo statutuose 
ir pretenduotų turįs tam teisę.

Geelong’o Apylinkės lietuviams 
tarpusavio taikai įgyvendinti kalbėto
jas pasiūlė sekančią programą:

1. Ieškoti tai, kas mus jungia ir 
palikti nuošalyje viską, kas skiria.

2. Burtis apie AL Bendruomenę 
ir jos teisėtai išrinktus organus.

3. Visiems, pabrėžtinai visiems, 
pažinti savo klaidas ir jas pataisyti.

4. Bent vieniems metams susilai
kyti nuo bet kokių ginčų susirinkimuo
se, spaudoje ar kitur ir tuo sudaryti 
‘atvėsimo’ laikotarpį.

5. Renkant vadovaujamuosius or
ganus visoms organizacijoms paieš
koti naujų žmonių.

6. Visus iškilusius tarpusavio 
nesusipratimus bandyti išrišti per mū
sų savivaldos organus: apylinkes val
dybą, krašto valdybą, kontrolės komi
siją ir garbės teismą. Sis kelias gali 
kartais pasirodyti kiek ilgokas, bet 
eventualiai tai yra vienintelis ir tik
ras kelias teisingumui atsiekti.

Po pirmininko' pranešimo buvo 
klausimų ir atsakymų laikas. Iš iškel
tų klausimų ir pasisakymų paaiškėjo, 
kad geelongiškiai yra labai giliai su
sirūpinę savo problemomis ir kreipia
si į Krašto Valdybą ieškodami pagal
bos. Bet turėtų būti suprasta, kad K. 
V. ar kitiems mūsų savivaldos orga
nams išnešus kokius nors sprendimus, 
visi turėtume paklusti ir juos vykdy
ti.

Virš dviejų valandų trukęs susi
rinkimas buvo baigtas Tautos Himnu.

Reikia manyti, kad šiuo atsilan
kymu ir tarpusavio išsikalbėjimu bus 
duota pradžia geelongiškių tarpusavio 
taikai ir sugyvenimui.

(XX)
****

Juozas Almis Jūragis
ŽIEDU. PAGUNDOS

Tarp debesų sušvinta mėnuo, 
Žvaigždelės mirksi pamažu, 
Žiogeliai kalbina purienas - 
Visoje žemėje gražu.

Naktis nešioja grožio žymę, 
Bet užburia akis dangus ... 
Nauji žiedai, nakty užgimę, 
Žydėti gundo mus.----

ninku ir eilėje kitu kultūrinių organi
zacijų.

Dažnai jis pasireiškia ir savo ra
šiniais spaudoje, tačiau didžiausias 
jo nuopelnas lietuviškai kultūrai tai 
spaudos ir knygų platinimas parapijos 
kioske. Tremties knygnešio darbas 
sunkus. Iš to nepragyvensi. Tam dar
bui pasišventus reikia aukoti visą sa
vo laisvalaikį nei, ačiū už tai negau
nant. Tą gali daryti tik tikras lietu
viško spausdinto žodžio mylėtojas.

Jis yra ir Melbourno lietuvių kolo
nijos fotografas. Nors ir dažnai mes 
jį barame, kad fotografuoja iš ‘tuščio’, 
tačiau be jo niekada neapseiname. Da
bar išėjęs į užtarnautą pensiją galbūt 
galės daugiau laiko skirti spaudai ir 
jo pamėgtam foto menui.

Linkime dar daug, daug metų tęs
ti tremties knygnešio darbą mūsų tar- 
pe' Alb. Pocius

‘LA FORZA DEL DESTINO’ - Del 
Aivaro - Stasys Baras, kurį greitai iš
girsime savo koncertuose Australijoje.

ATSAKYMAS RAMOVĖNUI
‘Mūsų Pastoge’ Nr.3 (1183) š.m. 

straipsnio autorius, kuris save vadi
na ‘Ramovėnas’, vėl palietė Kariuo
menės Šventę ir Skyriaus vėliavos 
šventinimo reikalus. Remdamasis 
šiuo metu nebegaliojančiais buv. L. 
aktyvios kariuomenės įstatais, prira
šė daug netiesos ir tuo giliai pažeidė 
Ramovėnų Skyriaus Valdybą. Tokiu 
būdu skaitau pareiga visuomenei pa
aiškinti.

Pradėdamas kritikuoti ‘Ramovė
nas’ pradeda: ‘bet buvo veiksmų dėl 
kurių negalima nutylėti’. Visų pirma 
paliečia vėliavos fundatorius, kaip 
ir su pajuoka, kad už pinigines aukas 
vėliavos Įsigijimui, jo manymu netei
singai buvo apdovanoti LVS Ramovės 
ženkleliu, įteikiant specialų apdova
nojimo raštą su Valdybos parašais. 
Štai kur ‘Ramovėnas’ smarkiai pra
šauna pro šalį nežinodamas LVS Ra; 
movės statuto ir jame nustatytos tvar
kos. Aiškumo dėliai pacituosiu Sta
tuto 3 paragrafus. Paragrafas 108: 
LVS Ramovės ženklelis yra garbės 
ženklas. Paragrafas 109: LVS Ramo
vės ženklelį nešioti gali nariai ir 
ženkleliu apdovanotini asmenys. Pa
ragrafas 110: LVS Ramovės Skyriai 
ženkleliais apdovanotinus asmenis, 
su savo motyvais pristato Centro Val
dybai patvirtinti. Skyriaus Valdyba, 
remdamasi Statuto 110 paragrafu, no
rėdama bent dalinai atsidėkoti vėlia
vos fundatoriams už jų didelį duosnu- 
mą, tautiškumą ir kilnų tradicijų su
pratimą, nutarė juos apdovanoti LVS 
Ramovės garbės z'enkleliu, kiekvie
nam įteikiant atitinkamo turinio adre
są, nes tik fundatorių dėka tapo įsi
gyta ir pašventinta Skyriaus vėliava. 
Vėliavos fundatorių sąrašas buvo pa
siųstas Centro Valdybai patvirtinti, 
kuri tam apdovanojimui pritarė (VISUS 
Įrodančius dokumentus turiu). Reiškia, 
kad viskas buvo atlikta formaliai ir 
teisingai. Mes visi žinom, kad buv. 
aktyvios L. Kariuomenės priesaika 
buvo kitoje dvasioje ir kitos apeigos, 
tačiau dabar tremtyje, šventinant vė
liavą Ramovėnai atlieka priesaiką pa
gal LVS Ramovės Centro Valdybos 
nurodymus.

Yra keletas smulkesnių dalykų, 
kuriuos paliečia savo straipsnyje ‘Ra- 
muvonas’, bet tai yra grynai ramovėnų 
vidaus reikalas ir plačios visuomenės 
neinteresuoja. Bet viena reikėtų pa
brėžti, jei to straipsnio autorius pasi
rašęs ‘Ramovėnas’ tikrai yra LVS 
‘Ramovė’ Sydney Skyriaus narys, tai 
paaiškėjus jo tapatybei gali kilti rei
kalas spręsti klausimą dėl jo patrau
kimo atsakomybėn, drausmės tvarka, 
už pažeidimą ramovėnų organizacijos 
orumo ir garbės.

S. P a č ė s a 
LVS‘Ramovė’ Sydney S.V.Pirmininkas 

****
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Jaunimo Kongreso Komiteto Posėdis 
Rekordiniame Šaltyje
Rašo Juozas Šlajus

Jaunimo Kongreso Prezidiumas 
jau iš anksto paskelbė, kad 11-tas 
Komiteto posėdis įvyks Čikagoje sau
sio 15 d, tačiau nenumatė, kad tem
peratūra čia nukris 15 laipsnių žemiau 
nulio, o užmiestyje net 22 ž.n. Dau
gelis. ta rytą negalėjo užvesti mašinų, 
ir buvo bijoma, ar Komiteto nariai su
sirinks į posėdį. Kanada skaitoma vė
sesniu kraštu, tačiau kanadiškiai at
stovai važiuodami į ‘šiltesni’ kraštą 
nieko nelaimėjo, nes oro biuras skel
bė, kad Toronte buvo tik keletas laips
nių žemiau nulio.

Rekordinis šaltis Jaunimo Kon
greso narių neatbaidė ir susirinko pil
nas kvorumas. Posėdis buvo pradėtas 
‘Menės’ salėje tik pusvalandžio pa
vėlavimu. Kanadiškių atvyko Laima 
Gustainytė, Jūratė Čeponkutė ir Benius 
Čeponkus. JK Finansų komisija at
stovavo Antanas Sabalis iš New York, 
o iš Cleveland© dalyvavo Teresė Nei- 
manaitė, Viktoras Stankus, Augusti
nas Grebliūnas; iš Detroito atvyko In
drė Damušytė. Su svečiais komiteto 
posėdyje dalyvavo 34 asmenys.

Jaunimo Kongreso posėdžius šau
kia ir jiems vadovauja sudarytas pre
zidiumas. Ir šiam posėdžiui pirminin
kavo JK-so ir prezidiumo pirmininkas 
Romas Sokodolskis. Į Komiteto pre
zidiumą dar įeina Vitalija Ruibytė, 
Algis Modestas, Joana Kuraitė ir Sau
lius. Mikaliukas. Sekretorė - Nijolė 
Stakauskienė.

Posėdžio metu buvo priimti nauji 
JK darbuotojai: Gediminas Kazėnas 
Vakarinių programų komisijos pirmi
ninku ir Komiteto nariu. Andrius Mar
kulis, Komitete atstovaująs Skautų 
Broliją, patvirtintas Transportacijos 
komisijos pirmininku. Be to, Jūratė 
Jasaitytė patvirtinta kongresinio lei
dinio redaktorė.

Vitalija Ruibytė atnešė du pa
ruoštus plakatų projektus Jaunimo 
Kongresui reklamuoti. Projektus pa
ruošė P. Mikalajūnas ir D. Eidukaitė. 
Posėdžio eigoje buvo pasisakymų, 
jog susilaukta pastabų iš šalies, jog 
dabar naudojamas PLB-nės simbolis 
nepilnai atitinka Jaunimo Kongreso 
dvasiai. Naujo simbolio paruošimas 
pavestas JK Prezidiumui.

Dr. Algis Norvilas pranešė, kad 
Studijų dienoms (liepos 4-8 d.), kur 
Įvyks bene pati svarbioji JK-so dalis, 

Jaunimo Kongreso atidarymo komisija, kuri rūpinsis atvykstančių jaunimo atstovų 
suregistravimu, nakvynėmis ir kitu tvarkymu. Sėdi iš kairės: R. Vedegys - iždin., 
J. Sakalauskaitė, R. Kasparas - komisijos p-kas, R. Misiulytė ir N. Stakauskie
nė - Būstinės vedėja. Stovi iš kairės: J. Šlajus - Inform. k-jos pirm., Daiva Vait
kevičiūtė - nakvynių pakom. pirm., J. Paliulionis, S. Bukauskas - tvarkos pakom. 
pirm.', M. Pleskys, J. Kisieliūtė - registr. pakom. pirm., R. Sokodolskis - II PLJK 
pirmininkas, D. Stončiutė, M. Griauzdė, L. Jadviršytė, Š. Gitceitas - tech, pa
kom. pirm. Liet. Foto Archyvo nuotr.

galutinai sustota prie Kent universi
teto, kuris yra apie 60 mylių nuo Cle- 
velando. Šis universitetas pasirinktas 
dėl patogesnių sąlygų nei kitur ieško- 
tose vietose.

Sporto entuziaztas ir SALFASS 
atstovas komitete Jonas Soliūnas siū
lė, kad JK-so metu būtų sudarytos są
lygos ir sportinei veiklai pasireikšti. 
Be to, pakartotinai kėlė sumanymą 
Įamžinti J. Bačiūną, įsteigiant jo var
du stipendijų fondą,.

Peticijos reikalu pranešimą pada
rė tos komisijos p-kas Antanas Kiz- 
lauskas. Peticijos klausimas rūpes
tingai diskutuojamas beveik visuose 
Komiteto posėdžiuose, bet nesisekė 
padaryti galutinio nutarimo. Šiame po
sėdyje dalyvavo ir savo sugestijas 
pateikė ir ALTo atstovas inž. Vacys 
Mažeika. Komitetas priėmė BATUNO 
paruostą peticijos tekstą., siūlydamas, 
kad dėl teksto vertėtų dar pasitarti su 
politiniais ir teisiniais žinovais.

Masinė peticija bus taikoma Jung
tinėms Tautoms. Parašų rinkimas bus 
vykdomas per II PLJK-so atstovus 
įvairiuose kraštuose, per Pabaltijo 
tautų ir kitas organizacijas. Paruoš
tas tekstas bus išverstas į tų kraštų 
kalbas, kuriuose parašai bus renkami.

Dr. Kastytis Jučas sutiko rūpin
tis lietuviškai nekalbančio jaunimo 
įtraukimą Jaunimo Kongresan. Siam 
tikslui būsią sudaryta komisija. Siū
lė, kad JK eigoje būtų sudaryta pa
skira sekcija lietuviškai nekalbančio 
jaunimo klausimais pasikalbėti.

Kaip žinia, yra viso Komiteto 
priimtas nutarimas, kad visa JK-so 
eiga bus lietuvių kalboje, bet neno
rint atstumti to lietuvių kilmės jauni
mo, kuris nebekalba lietuviškai, bet 
norėtų kongrese dalyvauti, turėtų ga
limybę dalyvauti tokiose programose, 
kuriose nereikės kalbėti, kaip pav. 
parodų, muzikinių programų lankymas 
ir pan. Tačiau išrinktiesiems JK-so 
atstovams lietuvių kalbos mokėjimas 
bus privalomas.

Finansų k-jos atstovas Antanas 
Sabalis savo pranešime kalbėjo apie 
piniginio vajaus paskubinimą.' Jauni
mo metų komitetų sudarymą, mecena
tų atžymėjimą ir kt. Reiškė susirūpi
nimą, kad finansų telkimo vajus vyk
domas per lėtai, nes kongreso įplau
kos dar nesiekia nei ketvirčio užpla
nuotos sumos.

Dalia Lukošiunaitė, Parodų ko
misijos pirmininkė, padarė pranešimą 
apie organizuojamas parodas.

Kongreso atidarymo k-jos pirm. 
R. Kasparas, Daiva Vaitkevičiūtė ir 
St. Bukauskas aiškino apie atvykstan
čiu suregistravimą, jų aprūpinimą nak
vynėmis ir kt. Prašė informuoti per 
spauda, radiją ir LTV, kad atsiliep
tų geros širdies lietuviai, sutinką pri
imti ir pagloboti kongreso jaunimą.

Kanados atstovų pranešimai dau
gumoje lietė stovyklos reikalus liepos 
9-15 Romuvoje. Stovykloje būsią ga
lima sutalpinti apie 500 jaunimo ir 
nežymus skaičius svečių. Anketomis 
iš anksto bus prašoma dalyvaujančius 
užsiregistruoti. Stovyklos programai 
ir administravimui jau sudaryta darbš
ti komisija,kuriai vadovauja G.Breich- 
manas.

Komiteto posėdyje trūko žinių 
apie JK atstovų išrinkimą. Kad Nak
vynių ir Registracijos komisijos sėk
mingiau galėtų išrinktus atstovus su
registruoti ir juos aprūpinti nakvynė
mis Chicagoje, JK vadovybė buvo nu
tarusi, kad atstovus reikia išrinkti 
iki vasario 16 d. Rinkimus pravesti 
buvo Įsipareigojusi LB-nė. Ar ne ma
žiausiai šiuo reikalu pastangų rodo 
‘sostinės’ Apygardos valdyba, kurios 
pareiga tuos rinkimus čia pravesti. 
Tebelaukiama rinkiminių taisyklių, 
rinkimų komiteto ir kandidatų. Kituo
se kraštuose rinkimai jau vykdomi. 
Pav. Australijoj (Sydnejuj), kur JK 
išvykos veikloje aktyviai reiškiasi 
Jūrate Reisgytė, atstovus ten jau iš
rinko ir visa paruoša yra labai gyva. 
Regis Chicagai trūksta tos veiklios 
Australijos lietuvaitės, kuri pasakytų 
paslaptį, kodėl LB-nės ‘provincijos’ 
darbas eina sklandžiau.

II PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESO PARODOS

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas numato rengti astuonias paro
das. Vienos parodos bus premijuoja
mos, kitos nepremijuojamos.

Bus rengiamos šios parodos:
1. GRYNOJO MENO JAUNŲJŲ 

DAILININKŲ PARODA: grafika, ta
pyba, emalis, mozaika, litografija, 
skulptūra ir 1.1. Kūriniai premijuojami. 
Dalyvių amžius ribotas.

2. GRYNOJO MENO VYRESNIŲ
JŲ DAILININKU PARODA: grafika, 
tapyba, emalis, mozaika, litografija, 
skulptūra ir t.t. Kūriniai nepremijuo
jami. Dalyvių amžius neribotas.

3. TAIKOMO MENO PARODA: au
diniai, keramika, plakatai, iliustraci
jos, kilimai, vitražai, vidaus dekora
vimas, teatriniai kostiumai ir t.t. Kū
riniai premijuojami. Dalyvių amžius 
ribotas.

4. ARCHITEKTŪROS PARODA: 
Kūriniai premijuojami. Dalyviu, amžius 
ribotas.

5. FOTO PARODA: Kūriniai pre
mijuojami. Dalyvių amžius ribotas.

6. FILMU FESTIVALIS. Premi
juojamų kurinių autorių amžius ribo
tas.

7. TAUTODAILĖS PARODA: me
džio drožiniai, tautinės lėlės, papuo
šalai ir t.t. Kūriniai nepremijuojami. 
Dalyviu amžius neribotas.

8. ’ LITERATŪROS (LEIDINIŲ) 
PARODA. Kūriniai nepremijuojami. 
Dalyvių amžius neribotas.

_ BENDRA PARODŲ MENINĖ PRIE
ŽIŪRA rūpinasi Algirdas Kurauskas 
ir Ramojus Mozoliauskas. Parodu me
tu veiks kavinė ir prekystalis.

ATRINKIMO KOMISIJA grynojo 
meno vyresniųjų dailininkų parodai 
sudaryta iš Jono Kelečiaus, Algirdo 
Kūrausko, Ramojaus Mozoliausko, Zi
tos Sodeikienės ir Adolfo Valeškos.

SYDNĖJAUS KONGRESIENOS
Man kyla įtarimas, kad sydnejiš- 

kiai net nepastebėjo, kad Sydnejaus 
Jaunimo Komitetas išleido vieną Mū
sų Pastogės numerį.

‘II LITHUANIAN WORLD YOUTH 
CONGRESS’ Žiniaraštyje Nr.6, lei
džiamam Chicagoje, įdėta: ‘TIKIMĖS, 
kad pirmasis 1972 Jaunimo Metų ‘Mū
sų Pastogės’ numeris bus pavyzdys 
kitiems išeivijos lietuvių laikraš
čiams’. Taip pat: ‘...Kai kur prasis- 
.kverbia degte degantis entuziasmas 

ir optimizmas!...’* sfc * * * *
Pirmą kartą išgirdęs pasakymą - 

ponai Gailiuhai yra Wollongongas - 
nesupratau. Bet per Jūros Dieną vis
kas išsiaiškino. Jie dirbo nuo ryto 
iki vakaro, visiems išėjus pasiliko 
sale tvafkyti, ir dar kitą rytą darba
vosi. Jie net ir tą gražią salų surado 
prie pat smėlėto jūros kranto.

Ir dėl ko jie taip dirbo? Kad pa
dėjus Jaunimo Komiteto lėšų rinkimui. 
Sakyčiau jie yra jaunimo draugai.

DDDDDDD
Jūros Diena ir kepsniai: iešmi- 

nės specialistas Laukaitis ‘steikus’ 
kepė, o saulė Laukaitį kepė. Sekan
čią dieną jis prie saulėje įdegusių 
kojų prisiliesti negalėjo. Statistikos 
rinkėjams: iškepė apie 120 steikų.

sssssssss
Ne Sydnėjaūs valdžia, bet dangus 

jaunimui nusišypsojo. Beveik kiekvie
nais metais per Jūros Dieną ankščiau 
ar vėliau lyja. 'Sį kartą lijo visą mė
nesį, lijo ir iš vakaro, galėjai debe
sis šaukštu maišyti, o sekmadienio 
rytą - lyg ranka debesius nubraukė; 
nei vieno balto pūkelio melsvame dan
guje nebeliko.

ooooooooo
Girdėjau nusiskundimu, kad Syd- 

nėjaus valdžiai buvo užmiršta pasa
kyti kas šiais metais Jūros Dieną ren
gė.

?????????
Komitete daug dirbančios Viole

tos gimtadienį bendradarbiai atšven
tė su tortu ir šampanu.

xxxxxxxxx

Geras pavyzdys: Birutė Aleknai
tė dirba daug ir su entuziazmu - nors 
ji pati į Kongresą nevažiuoja.

oooooo
Kaip pasirodo geelongiškiai per 

suvažiavimą viešai sutrypė gitarą, no
rėdami išreikšti savo džiaugsmą, kad 
laimėjo krepšinio rungtynes prieš 
Sydnejų. Nežinau prie ko čia gitara 
gali būti kalta. Juk lietuviai nuo se
novės gerbia ir myli savo muzikos - 
instrumentus - nes per muziką ir dai
nas gali savo dvasią ir jausmus iš
reikšti. Žinoma - reikia mokėti jais 
naudotis.

#########
Plastinės gėlės gerai pavaizduoja 

šių dienų vertybes. Žmonės pasiten
kina išvaizda ir patogumu - jiems ne
svarbu kad gėlės yra netikros ir ne
kvepia.

ooooooooo 
kongresiukas

II PLJK KOMITETAS SYDNEY 
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA

ALB Wollongongo Apylinkes Val
dyba šiais 1972 Jaunimo Metais - 
pakvietė II PLJK Komitetą Sydney 
Jūros_ Dienos rengimo talkininkais.

Sis didžiausias tradicinis wollon- 
gongiškių parengimas šiais metais 
buvo ypač gražus ir sėkmingas.

Mes nuoširdžiai dėkojame Wollon
gongo Apylinkės Valdybai, visiems 
wollongongiskiams ir svečiams syd- 
nėjiškiams už didelį duosnumą.

Mes džiaugiamės galėję būti ne 
tik wollongongiškių svečiais, bet ir 
jų pagelbininkais, džiaugiamės Syd
ney ‘Dainos’ choro, o ypač ‘Linksmų
jų Pusbrolių’ parodytu dėmesiu jau
nimui.

Dar kartą ačiū Wollongongo Apy
linkės Valdybai ir visiems wollongon- 
giškiams!

II PLJK Komitetas Sydney****
Mūsų Pastogė Nr.6 1972.2.14 psl.3
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1939 m. prezidentas A. Smetona ankstų karininkų tarpe.

Mielus mūsų prietelius
MARINA ir L O R į C O X ’ U S 

sveikiname sulaukusius dukrelės ir linkime laimingos ateities.
Tautinių Šokių Grupe ir Akordionistas

Mūsų prietelius
NIJOLĘ ŠVEDAITĘ ir DR. IRVį VENCLOVA, 

sukurusius seimos židinį sveikiname ir linkime saulėto rytojaus.
Sporto Klubas Kovas

NAUJA LIETUVIŠKAS OPERETE

Rašo mūsų specialus korespondentas 
Kanadoj D a r ū n a s

Savo veiklos sidabrinei sukakčiai 
atžymėti ‘Dainavos’ ansamblis pasta
tė kompozitoriaus Br. Budriūno ir dra
maturgo A. Kairio specialiai šiai pro
gai sukurta lietuviška, operetę ‘Sidab
rine diena’. Operetė ypač tuo nauja 
ir originali, kad ji yra bene pirmoji, 
liečianti šių dienų išeivijos lietuviš
kosios veiklos aktualijas: veikėjai 
stengiasi užimti kuo daugiausia pir
mininko kėdžių ir gauti kuo daugiau
sia garbės, o jų žmonos nori laimėti 
lenktynes gerbėjų skaičiumi, populia
rumu, apsirengimu ir 1.1. Viso ko cen
tre - 18-kos lietuvių organizacijų* pir
mininkas, švenčias savo vedybų si
dabrinę sukakti, Pagrindinės roles 
atiteko jaunosios kartos solistams A. 
Grigui, D. Kučėnienei, R. Mastienei, 
M. Momkienei, J. Dainienei, J. Savri- 

mui, V. Radžiui ir A. Gelažiui. Libre
to autorius A. Kairys sugebėjo temą 
operetei tinkamai išrutuliuoti, paįvai
rindamas humoristiniais pašnekesiais, 
veikėjų iškrėstais pokštais ir 1.1. Kom
pozitoriaus Br. Budriūno muzika iškė
lė veikalą į reikiamą operetės lygį ir 
padarė ‘Sidabrinę dieną,’ ne tik mielą 
žiūrėti, bet dar net mielesnę klausyti. 
Buvo ir operą primenančių vietų, bet 
bendrai jam pasisekė pasiekti opere
tei reikalingo muzikos lengvumo ir 
žaismingumo ir išvengti pigumo, ku
ris kartais pasitaiko besiekiant mu
zikos nuotaikingumo. Neginčytinas 
kompozitoriaus nuopelnas: klausyto
jas visą laiką jaučiasi esąs ne kurio
je kitoje, bet lietuviškoje operetėje. 
Muzika dvelkė šilima - lietuvišku nuo
širdumu, o vietomis ir liaudišku pa
prastumu. Joje pilna lietuvišku melo
dijų. Kai kurios jų taps populiariomis 
ir plačiojoje visuomenėje, dainuoja
momis pobūviuose ir t.t. Muzika buvo 
ypač miela išeivio širdžiai. Solistų 
puiki vaidyba, dalyvių scenoje meniš
kas išdėstymas, reikiamų frazių tin
kamas akcentavimas ir kita režisūrinė 
dalis - režisorės Z. Kevalaitytės - Vi- 
sockienės nuopelnas. Gerai pasirodė 
Jaunimo Centro Studentų Ansamblio 
šokėjai, pašokę ne tik lengvai, bet ir 
stilingai. Puošnios ir praktiškos dail. 
J. Daugvilos dekoracijos liaudies mo
tyvais. Ne vieno dėmesį atkreipė P. 
Armono, A. Gečui padedant, puikiai 
paruoštas ‘Dainavos’ choras, kurio 
daina nuskambėjo ne tik galingai, bet 
ir labai darniai. Puikūs, labai išlygin
ti balsai. Ypač tai pasakytina apie 
moteris. Operetės dirigentui P. Armo- 
nui, vyresniosios kartos muzikui, ati
teko vienas sunkiausiu uždavinių: su
vesti į meninį derinį mėgėjų chorą, 
atskirai surankiotus solistus ir lietu
viškos muzikos nepažįstantį ir vos 
porą repeticijų turėjusį amerikiečių 
simfoninį orkestrą iš 22 asmenų. Tu
rint galvoje darbo sąlygas, jam tai 
gana gerai pavyko. Paminėtiems va
dovams į talką dar atėjo su vertingu 
Įnašu: akompaniatorė M. Mondeikaitė • 
Kutz, puikiu veikalą nuskaidrinančiu 
apšvietimu C. Rukuiža, grimo meiste
ris akt. J. Kelečius ir režisorės pa
dėjėjai P. Beinoras ir J. Ilčiukas. Di

džiausi ir nematomi darbai atiteko 
ansamblio valdybai, ypač jos pirmi
ninkui A. Smilgai. Jų nuopelnas, kad 
visur buvo pavyzdinga tvarka, punk
tualumas ir labai gera organizacija. 
Viską susumavus - operetė labai nuo
taikinga ir puošni, miela žiūrėti bei 
klausyti ir verčianti visą laiką kvato
tis. Nuobodžiauti tikrai niekam neteko. 
Daugelis dalyvavusių žiūrovų, kurių 
buvo apie 2600, netrukus ir vėl norėtų 
ją scenoje matyti. Įvyko du jos spek
takliai gruodžio 11 ir 12 d.d. ir abie
jų visi bilietai buvo išparduoti ir dar 
buvo žmonių, norinčių juos gauti. Rei
kia tikėtis, kad nemažesnis susido
mėjimas tuo populiariu pastatymu bus 
ir ateityje. Siame pastatyme ‘Daina
vos’ ansamblis dar sykį pasireiškė 
kaip labai pajėgus meno vienetas, su 
kuriuo nedaug ansamblių ir chorų te
gali lygintis. Kad visuomenė įvertino 
operetės statytojų ir dalyvių pastan
gas, tai rodo ir gausios gėlės, prem
jeros pabaigoje užplūdusios sceną. 
Jos buvo ne tik meno vadovams ir so
listams, bet ir trims dainaviečiams - 
choristams, švenčiantiems taip pat 
25 metų dainavimo šiame ansamblyje 
sukaktį. ‘Sidabriniai’ choristai šį kar
tą buvo: E. Krasauskienė, A. Smilga 
ir A. Stočkus.

Linkėtina; kad ir ateityje ‘Daina
va’ nenustotų taip gražiai dainavusi 
ir pastatytų, dar ne vieną panašų ar 
dar stipresnį veikalą, o taip pat - kad 
liktų ištikima savo Šukiui ‘Su daina 
į laisvę!’ Tegul tau, miela ‘Dainava’, 
būna lemta kada nors nuvežti i nepri
klausomą Lietuvą antrąjį Laisves Var
pą!

****

Vaizdas iš “Sidabrinės dienos.” Dai
nuoja' sol. R. Mastienė ir Vyt. Ra- 
dys. Nuotr. V. Noreikos

Sporto Klubo Kovas narius
RŪTĄ BUDRIKYTĘ ir VINCA, AUGUSTINAVICIU 

sukurusius šeimos židinį sveikiname ir linkime gražios ateities.
Sporto Klubas Kovas

Juozas Almis Jūragis

NOSTALGIJA

Pabučiuoki mane, vėjau, 
Pabučiavimu švelniu 
Ir atneški, ką žadėjai - 
Kvapą girių mėlynų.

Man atneški iš gimtynės 
Aidą vyturio giesmės, 
Aušra laimę rytmetinę 
Į krūtinę mano mes...

Neški motinos svajonę, 
Meilės ilgesio gijas, 
O aš vienišoj kelionėj 
Lyg perlus surinksiu jas...

Man atneški, ką žadėjai, 
Kas man širdį suvilios, 
Man atneški ryto vėjau, 
Daina vasaros žalios.

****

SVEČIUOSE PAS UKRAINIEČIUS

Savo laiku Mūsų Pastogėje buvo 
rašyta apie adelaidiškių visuomenin- 
kų parodytas pastangas suartinti vie
tines lietuvių ir ukrainiečių bendruo
menes. Tuo tikslu buvo sukviestas 
Lietuvių Namuose platesnis lietuvių 
ir ukrainiečių visuomenės veikėjų su
sitikimas ir pasikalbėjimas.

Mūsų kaimynai ukrainiečiai atsi
revanšuodami tokį pat susirinkimą su 
lietuviais sukvietė ukrainiečių Namuo
se. Jų jaunosios inteligentijos atsto
vai suglaustai savo svečius supažin
dino su Ukrainos istorija bei geogra
fija ir savo tautinėm aspiracijom.

Po to atsilankiusiems aprodė erd
vius namus, kuriais ukrainiečiai pa
grįstai gali didžiuotis. Pagrindinė na
mų dalį užima gana didelė salė, o an
trame aukšte Įrengta kelioliką klasių 
tautiniam jaunimo auklėjimui. Galėtu
me ukrainiečiams pavydėti jų tautinio 
sąmoningumo. Savaitgalio mokykla su
sidomėjimas toks gyvas, kad turimose 
klasėse nepajėgia sutalpinti visų vai
kų, tad tenka keletą klasės patalpų 
nuomotis kaimynystėje.

Iš pasikalbėjimų paaiškėjo, kad 
jų visuomeninė veikla gana gyva ir ša
kota. Bet ir mūsų kaimynai ukrainie
čiai turi tokių pat bėdų, kaip ir mes; 
tik nedidelė dalis suaugusio jaunimo 
aktyviai remia tautinę veiklą. Ir jų vy
resnioji karta dažnai paliečia klausi
mą, kas bus po mūsų. Tačiau neatro
do, kad ukrainiečių pozicijos tuo at
žvilgiu būtų skirtingos nuo kitų gru
pių.

Pasisvečiavimas buvo užbaigtas 
gražiomis vaišėmis, kurioms ukrainie
tės šeimininkės buvo tikrai kruopščiai 
pasiruošusios.

S. B.
****

VOM ADAM DER EUROPAER 
Joseph Ehret, Basel, 1971

Dr. Juozas Eretas, šiais metais 
švenčiąs 75 metų sukaktį, yra didelis 
lietuvių tautos mylėtojas ir kovotojas 
už jos laisvę. Jis didžiausią ir pro- 
duktingiausią savo gyvenimo dalį pra
leido Lietuvoje dirbdamas politikos, 
mokslo, visuomeninio gyvenimo sri
tyse. Ir tik sovietinė okupacija, išro
vusi daugelį lietuvių iš savo krašto, 
išrovė ir dr. J. Eretą. Jis dabar tebe
gyvena ir dirba savo senojoj tėvynėj - 
Šveicarijoj. Jis visada jaučiasi su
augęs su Lietuva ir jai tebeskiria 
daug savo jėgų. Jis dalyvauja lietu
vių spaudoj,parašė dvi stambias mo
nografijas - apie Stasį Šalkauskį ir 
Kazį Pakštą. Bet dr. J. Eretas kelia 
Lietuvos vardą, primena jos vargus 
ir kovą už laisvę ir svetimųjų tarpe. 
Yra pasirodę keli jo plunksnos ir šir
dies darbai kitomis kalbomis. Kai ku
rie tų darbų jau po kelių mėnesių buvo 
išpirkti. Ir dabar dr. J. Eretas išleido 
naują leidinį, dalinai imdamas me
džiagos iš jau išsibaigusių ankstes
nių darbų laidų, kai ką pridėdamas. 
Šis naujas darbas - Vom Adam der 
Europaer - Apie europiečių Adomą. 
Šis ‘Adomas’ - tai lietuvių tauta, ypač 
savo kalbos turtais pati iš seniausių
jų Europoje. Autorius šia proga cituo
ja prof. Meillet (Paryžius): ‘Kas iš 
žmonių lūpų nori išgirsti aidą tos kal
bos, kuri kitados galėjo būti indoeu
ropiečių kalba - teeina ir įsiklauso 
lietuvį ūkininką’.

Dr. J. Ereto darbe paliečiamos 
ir kitos Pabaltijo tautos, jų kalba, 
charakterio bruožai, dvasiniai savu
mai, duodama žinių apie nepriklauso
mybių atkovojimą ir laisvą klestėjimą, 
apie dabartinę neteisę jų atžvilgiu ir 
ateities viltis.

Knygos gale platoka bibliografi
ja apie Lietuvą ir kitus pabaltijos 
kraštus svetimomis kalbomis.

Darbas parašytas nepaprastai 
kruopščiai, su didele meile Lietuvai 
ir lietuviams, su pergyvenimu dėl Lie
tuva ištikusios nelaimės ir su vilties 
kibirkštėlėmis ateičiai. Knygos dedi
kacija jaudinanti: ‘Skiriu savo pabal- 
tiečiams draugams - tiems, kurie Tė
vynėje būdami neturi laisvės ir kurie 
gyvendami laisvėje neturi Tėvynės.’

J.S1.
****

Mūsų Pastogė Nr.6, 1972.2.14 psl.4

4



Aušrokų būrelis Adelaidėje susirinkęs pas buv. mokytoją p. A. Pet
ruškevičienę (sėdi viduryje).

LIETUVIU. STUDIJŲ. DIENU PROGRAMA
(Vyksta 1972 m. kovo 31 ir balandžio 1 dienomis Melbourne)

KOVO 31 d. 1.30 vai. p.p. Lietuvių, Studijų, Dieną atidarymas. Lietuvių Namuose 
50 Errol St. North Melbourne. '

2.00 vai. p.p. Australijos Lietuvių Jaunimo Kongreso Komiteto pa
ruoštos paskaitos ir po jų diskusijos.

7.00 vai. v. Religinis koncertas Šv. Jono bažnyčioje, East Melbour
ne. Dalyvauja solistai S. Baras ir D. Stankaitytė ir 
Melbourne lietuviu, bažnytinis choras, vadovaujamas 
p. Morkūno.

BALANDŽIO 1 d. 10 vai. Paskaitą ciklas: Lituanistinio švietimo reikalai. Po 
paskaitų diskusijos.

1 vai. Pietūs.
2 vai. Paskaitų ciklas: Lietuvybės išlaikymo priemonės.

Po paskaitų diskusijos.
5 vai. Lietuvių Studijų Dienų uždarymas.

ALB Krašto Kultūros Taryba visais Lietuvių Studiją Dieną organizaciniais rei
kalais Melbourne atstovauja A. Seikis.

ALB Krašto Kultūros Taryba

AUŠROKAI ADELAIDĖJE ĮSTEIGĖ 

FONDĄ
Pereitais metais sukako 50 me

tų nuo Kauno ‘Aušros’ Gimnazijos 
Įsteigimo. Ši gimnazija, vėliau pada
linta i atskiras berniukų ir mergaičių 
gimnazijas, per savo gyvavimo laiko
tarpi Nepriklausomoje Lietuvoje, iš
varė gilią vagą mūsų švietimo srityje. 
Joje mokėsi daug žymių mūsų tautos 
vyrų ir moterų: visuomenės, mokslo, 
meno, literatūros ir kitų sričių dar
buotojų.

Gimnazijos Įkūrimo 50 metų su
kakčiai atžymėti, 1971 m. viduryje, 
JAV ir Kanadoj gyvenantieji ‘ausro- 
kai* (taip save vadina buvę gimnazi
jos ' mokiniai), suorganizavo Toronto 
mieste suvažiavimą, kuriame dalyva
vo arti 400 buvusių gimnazijos moky
tojų ir mokinių. Suvažiavimui buvo 
paruošta įdomi programa su pamaldo
mis, posėdžiais, paroda ir tradiciniu 
aušrokų baliumi. Buvo gauta gausybė 
sveikinimų iš buvusiu, mokytojų ir mo
kinių iš viso pasaulio kraštų ir iš Lie
tuvos.

Adelaidėje gyvenantieji aušrokai, 
mokytojos A. Petruškevičienės ir J. 
Jonavičiaus iniciatyva jau turėjo ke
letą popiečių kur pasidalinta atsimi
nimais ir užmegsta ryšiai. Sausio 23d. 
p. A. Petruškevičienė pakvietė aušro- 
kus i savo naujus namus Christies 
Beach pajūryje popietei - kavutei. 
Susirinko gražus būrelis buvusių ‘Auš
ros’ gimnazijos mokinių. Buvo papa
sakota apie aušrokų suvažiavimą To
ronte, parodytos vinjetės ir nuotrau
kos. Šiame pobūvyje buvo nutarta 
Įsteigti Fondą lituanistiniam švieti
mui jaunimo tarpe skatinti. Būtų gra
žu, kad ir kitur Australijoj gyvenan
tieji aušrokai imtųsi panašios inicia
tyvos.

Puikiai praleidę gražia, sekma
dienio popietę, gausių prisiminimų 
kupini, skirstėmės, Tėvynei Aušros 
siekdami. J.M.

Baltija bus pirmoji 
negyvoji jūra

GENEVA. — Šveicarijos mok
slininkas, jūrų tyrinėtojas Jac
ques Piccard sako, kad po 25 
metų visi vandenys bus negyvi, 
o pirmoji negyva jūra bus Bal
tijos jūra, kuri veik visai už
daryta ir negali apsivalyti, pa
šalinti j Atlantą visa, kas į ją 
verčiama. Po Baltijos, antroji 
bus Adrijos, po to — Vidurže
mio.

Labai panašiai tvirtina ir ki
tas mokslininkas, prancūzas, 
taip pat Jacques, Cousteau. Jo 
žiniomis, visų vandenų užterši
mas ir gyvybės išnaikinimas pa
siekė 20 - 30 procentų, tik jis 
kiek didesnis “optimistas” ir sa
ko, kad gyvybė vandenyse iš
nyks tarp 30 ir 50 metų, žino
ma, jeigu nieko nebus daroma 
ir bus palikta, kaip dabar yra.

Newcastle Lietuvių Diskusijų Klubo 
Pranešimas

Paskutinis 1971 metų Diskusijų 
Klubo susirinkimas Įvyko lapkričio 
mėn. 14 d. Dr. G. Kišono namuose 
tuo užbaigdamas dar vienus sėkmin
gos veiklos metus. Paskaitą skaitė, 
Klubo nario p. Bajalio kviestas, sve
čias p. Lapinskas tema ‘Atsijauni- 
nimas seniau ir dabar’.

Paskaitininkas labai išsamiai 
aptarė žmogaus pastangas siekiant 
atsijauninimo ir ilgo amžiaus nuo se- 
niaušių laikų iki šių dienų. Pirmoje 
jos dalyje pavyzdžiais buvo cituoti 
tekstai iš Biblijos bei asmenys susi
laukę ilgo amžiaus, kaip Adomas - 
920 metu, Metuzalis - 969 m., Mozė - 
120 m. ir pan. visa eilė asmenų iš 
Graikų mitologijos. Taip pat plačiai 
buvo aptarta Alchemija, gavusi pra
džia Eigipte ir klestėjusi Europoje 
viduramžių laikais. Alchemikų ekspe
rimentai siekiant, be kitų tikslų, gy
vybės eleksyro buvo pagristi ne moks
liniais tyrinėjimais, bet abstrakčiom 
teorijom bei spėliojimais ir lauktų re
zultatų neatnešė.

Antroji paskaitos dalis išsamiai 
nagrinėjo visų žinomų modernių moks
lininkų - biologų, bakteriologų bei 
daktarų teorijas, metodus ir eksperi
mentus, susijusius su atsijauninimo 
galimybe. Jau 19-tam šimt. jie davė 
pagrindą vidurinių sekrecinių liaukų 
mokslui, išvystė fagocitozės teoriją 
ir davė pradžia gerontologijos (senat
vės) mokslui. Nežiūrint nepalankios 
viešos nuomonės, jie eksperimentavo, 
tyrinėjo, rašė straipsnius ir knygas 
ir tokiu būdu davė impulsą tolimes
niems tyrinėjimams.

Šiandien pasaulyje veikia moder
nios atjaunėjimo klinikos (iš kurių 
plačiau aptarė Bukarešto, Ženevos ir 
Londono klinikas), kurios skirtingais 
metodais siekia vieno tikslo: , sustab
dyti ar bent sulėtinti žmogaus kūne 
vykstantį senėjimo procesą ir tuo bū
du kuo ilgiau išlaikyti jaunystę. Nau
dojamos priemonės yra Įvairios: tab
letės, injekcijos, terapija, griežta 
dieta ir t.t. Gale paskaitos buvo pri
eita išvados, kad atsijauninimas te
bėra eksperimentinėj stadijoj ir ne
žiūrint laikinų gerų rezultatų, nieko 
nėra pasiekta. Po paskaitos sekė il
gos diskusijos.

Pirmas šių, 1972 metų susirinki
mas įvyks vasario 6 d. 6 vai. vakaro 
p.p. Nekrošių namuose. Paskaita skai
tys P. Leonavičius tema ‘Lietuvos 
Keliu’.

V. Kristensen 
Diskusijų Klubo Sekretorė 

****

Mirė Julija Maceinienė
KAUNAS. — Iš okup. Lietu

vos gauta žinia, kad Lapkričio 
19 d. Kaune mirė Julija Tvers- 
kaitė - Maceinienė, prof. Antano 
Maceinos žmona. Ji buvo žino
ma kaip knygų vertėja.

UŽTIKRINK SAU VIETĄ, BARO-STANKAITYTĖS KONCERTE LAIKU IŠ ANKSTO 
ĮSIGYDAMAS BILIETĄ. PAVĖLINUSIEM GALI LIKTI PRASČIAUSI VIETA 

ARBA JOKIOS.

BENDROS II PLJK PARODU 
RUOŠIMO TAISYKLĖS

Visos parodos bus atidaromos 
1972 Jaunimo Metų birželio mėn. 24 d. 
šeštadienį,7 v.v. ir uždaromos 1972 
Jaunimo Metų liepos 4 d. antradienį, 
9 v.v.

Parodų vieta: Lietuvių Jaunimo 
Centras, 5620 South Claremont, Chi
cago, Illinois 60636.

Visoms parodoms bus vienas ofi
cialus atidarymas.

Premijuojamų kūrinių parodose 
dalyvių amžius ribojamas iki 30 m. 
Kitose parodose dalyvių amžius neri
bojamas.

Parodose išstatysimus kurinius 
atrinks jury komisijos. Kuriniai bus 
atžymimi pirma, antra ir trečia vieto
mis, kurios bus skirstomos premijų 
komisijų apdovanojant kurinių auto
rius piniginėmis premijomis.

Norintieji parodose dalyvauti pri
valo užsiregistruoti iki 1972 Jaunimo 
Metų gegužės mėn. 21 d.

Kūrinių nuotraukos ir autorių bio
grafinės žinios leidiniui ir katalogui 
pristatomos Parodų Komisijai iki 1972 
Jaunimo Metų gegužės mėn. 21 d.

Dailininkai rūpinasi savo kurinių 
pristatymu, atsiėmimu ir siuntos drau
dimu.

II PLJK PARODŲ KOMISIJA
****

Visais parodų reikalais prašoma 
kreiptis tiesioginiai i Parodų Komisi
jos Pirmininkę -

Dalią Lukosiūnaitę,
124th & Archer Avenue Rt. 1
Lemont, Illinois 60546.

****

PERTH’AS
Sausio 16 d. suėjo 70 metų kūrė

jui savanoriui Stasiui Račkauskui. 
Gimęs Luokės valsčiuj, Telšių apskr. 
1919 m. stojo savanoriu i Lietuvos 
kariuomenę, dalyvavo kautynėse su 
bolševikais, bermontininkais ir len
kais. Jesiūnų fronte buvo patekęs į 
belaisvę, bet laimingu būdu pabėgo. 
1921 m. iše'jo į atsargą puskarininkio 
laipsniu. Apdovanotas Kūrėjo - Sava
norio ir 10 metų Nepriklausomybes 
medaliais.

Civilini gyvenimą daugiausia pra
leido tarnaudamas Klaipėdos krašte 
pasienio policijoje.

Sukaktuvių proga buvo sukviesta 
Prano Eimučio grandies sueiga, kurioje 
grandies vadovas V. Valaitis pasvei
kino jubiliatą ir palinkėjo ilgo gyve
nimo, taip pat sveikino kūrėjas - sa
vanoris A. Miliauskas ir raštu A. Ei
nas, o prie vaišių stalo ponios - A. 
Baronienė, M. Lingienė ir O. Valai
tienė. Sugiedota ilgiausių metų. Ta 
pačia proga buvo prisiminta Mūsų Pa
stogė ir pažadėta ją remti.

Dalyvis V. V.
****

NAUJA PLOKŠTELĖ

Šiomis dienomis pasirodė nauja 
plokštelė ‘LIETUVIŲ KOMPOZITO
RIŲ. DAINŲ REČITALIS’, dainuoja 
STASĖ KLIMAITĖ, sopranas, akom- 
ponuoja A. Kučiūnas.

Plokštelėje telpa 14 dainų, pa
rašytų pagal mūsų poetų tekstus (Bin
kio, Kiršos, Tysliavos, Putino, Mai
ronio, Jakšto, Buivydaitės) ir harmo
nizuotų liaudies dainų. Kompozitoriai: 
M. Petrauskas,J. Tallat-Kelpša, A. 
Vanagaitis, S. Šimkus, Laumenskienė, 
J. Gruodis, J. Naujalis, VI. Jakubė- 
nas, S. Sodnys-Sodeika, J. Gaidelis ir 
Kazys Vikt. Banaitis.

Apianka piešė dail. Alf. Docius. 
Plokštelę dailiai išleido ‘Lietuvių 
Dienų’ leidykla, 4364 Sunset Blvd. 
Hollywood, Calif. 90029. Kaina $5.

****
LIETUVIU DIENOS

Lietuvių kultūros ir visuomeninio 
gyvenimo mėnesinis lietuvių - anglų 
kalbomis žurnalas. 1972 m. sausio 
mėn. nr. 1. Vyr. red. Bern. B r a z - 
d ž i o n i_s ; redakcinė kolegija: Alė 
Rūta, D. Cibas, A. Milukas (anglų k. 
red.). Atskr. nr. kaina 80 c., prenume
rata metams S8.00. Adresas: 4364 Sun
set Blvd., Hollywood, Calif. 90029.

Ką tik išėjo iš spaudos naujas 
LD žurnalo numeris, skirtas Vincės 
Jonuškaitės, buv. Lietuvos Valst. 
Operos dainininkės, gyvenimo ir meni
ninkės kelio Į primadonas apžvalgai. 
Platus ir detalus Vytauto Alseikos 
reportažas gausiai iliustruotas Jonuš
kaitės asmeninėmis bei operose atlik
tų vaidmenų fotografijomis. Vienas 
jos žymiausių vaidmenų - Carmen - 
pavaizduotas net keturiomis pozomis. 
Viršeli puošia Jonuškaitės Dalilos 
inscenizacija ‘Samsono ir Dalilos’ 
operoje.

Mūsų įžymioji solistė šių metų 
sausio 22 d. sulaukė 70 metų amžiaus; 
paskutiniais metais veikliai pasireiš
kusi moterų organizaciniame darbe, 
Vincė Jonuškaitė šių metų pradžioje 
persikėlė i Santą Barbarą Kalifornijo
je, kur ketina darbuotis kaip dainavi
mo studijos vedėja.

Tarp kitos šio numerio medžia
gos randame platų Vlado Mingėlos re
portažą iš Detroite surengto Lietuvio 
Rašytojo pagerbimo. Literatūrinėje 
dalyje duodamas puslapis raštų iš 
Juozo Tininio palikimo.

****
MIRTIES SPINDULIAI

„News and World Report“ rašo, kad 
Kirtlaindo aviacijos bazėje daroma pažan
ga vystant naują galingą ginklą, kuris 
stiprumu bus lygus atominei energijai. Tai 
naikinamieji spinduliai, kuriems tobulin
ti amerikiečiai dar turėsią įdėti daug pi
nigų ir mokslininkų žinojomo.

Dar neištobulintą tą ginklą amerikie
čiai panaudojo puldami Laosą — iš vieno 
lėktuvo buvo sunaikinta Šiaurės Vietnamo 
12 tankų. Ginklas būsiąs taiklus ir pajėg
siąs sunaikinti lekiančias raketas. Juo ga
lės naudotis aviacija.
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REDAKTORIUS ANTANAS 1AUKAITIS
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XXII-JI SPORTO ŠVENTĖ
STALO TENISAS PUSGALVIO PUSDIENIS

Stalo teniso komandinėse varžy
bose dalyvavo 3 vyrų ir 4 moterų ko
mandos. Gaila, kad iš Melbourne ‘Var
po’ (kur yra tiek gerų žaidėjų) vyrų 
stalo teniso komanda atvyko‘su labai 
silpnu sąstatu ir, prieš pradedant pir
menybes, buvo aiškus laimėtojas Syd
ney Kovas. Staigmenų neįvyko ir Ko
vas lengvai laimėjo prieš Banks- - Ne
rį 5-0 ir Melb - Varpą 4-1. Neris už
ėmė 2-rą vietą ir Varpas trečią. Ta
čiau moterų varžybos buvo daug įdo
mesnės. Nors daugumas laikė Syd-Ko
vą turnyro favotitu, vis dėl to, nega
lima buvo ignoruoti Camb - Vilko, ku
ri atstovavo O. Pilkienė ir N. Švedai
tė, praeitos sporto šventės dvejeto 
čempijonės, taip pat iš Adei - Vyties 
po ilgos pertraukos pasirodė eilė me
tų buvusi Australijos lietuvių čempi- 
jonė O. Bone - Mikalainytė. Po atkak
lių kovų, Camb - Vilkas tapo XXII-sios 
sporto šventės čempijonas nugalėjęs 
Syd - Kovą 3-2, Adei - Vytį 3 - 2 ir 
Melb - Varpą 5-0. Syd - Kovas užė
mė 2-ją vietą, laimėdamas prieš Adei. 
Vytį 4 - 1 ir prieš Melb - Varpą 5 - 0, 
Adei - Vytis 3-ją ir Melb - Varpas 4-ją.

Individualinėse varžybose dalyva
vo 10 vyrų ir 10 moterų stalo teniso 
žaidėjų. Vyrų vieneto pirmas tris vie
tas užėmė' Kovo žaidėjai, V. Binkis 
finale laimėjo prieš V. Vasarį, trecio
ji vieta atiteko K. Bagdonavičiui. Mo
terų vieneto praeitų metų čempijonė 
R. Araitė ir šiemet čempijonės vardą 
apgynė. Finale laimėjo prieš O. Pil
kienė, 3-jį vietą V. Laukaitienei. Miš
rus dvejetas O. Pilkienė - V. Vasaris 
finale nugalėjo N. Wallis - V. Binkį. 
Vyrų dvejetas V. Binkis - V. Vasaris 
finale nugalėjo K. Bagdonavičių - J. 
Ablonskį. Moterų dvejetas O. Pilkienė 
- N. Švedaitė finale nugalėjo N. Wal
lis - R. Araitę.

Tenka pasveikinti Banks. - Nerį, 
pirmą karta, dalyvaujant sporto šven
tėje su stalo tenisu. Pasirodė keletas 
naujų veidų, ko musų stalo tenise la
bai trūksta. Bendrai paėmus XXII-sios 
sporto šventės stalo tenisas praėjo 
labai draugiškoje sportiškoje nuotai
koje, puikioje salėje techniška darbą 
pavyzdingai ir tvarkingai pravedė Ni
ta Wallis.

Mėgėjas
****

Sportininkų prietelius statybininkas 
V. Mickevičius įteikia lauko teniso' 
meisteriui R. Gulbinui dovaną.

SU 
DVIDESIMTANTROSIOS G0LFININKA1S

Rašo Kintas
Visakam gyvenime yra pirmas 

kartas! O taip jau buvo ir man; veik 
visa pusamžį atgyvenęs, niekada ne- 
ikėliau kojos į futbolo, ar tai krepši
nio aikštę, nebent jeigu tai pasiūlyda
vo trumpesnį taką į kitą dirvono pusę... 
Ir galbūt vien tik todėl, dažnai prava
žiuojant pro golfui žaisti laukus, im
davo toksai lyg ir gailestis, kad vyrai, 
jau nuo pat aušros, palikę šiltas lo
vas ir gražias žmonas, vaikščioja dir
vonais it iš namų išvaryti?... Dargi 
net naštomis apsikrovę, paskui save 
tokius tai ratukus vilkdami!

ALFAS Pirmininkas J. Tamošiūnas 
įteikia Canberros ‘Vilko’ stalo teniso 
kapitonei O. Pilkienei laimėtą dovaną.

ŠACHMATAI

Nežinau dėl kurių priežasčių, 
Adelaidės, Melbourne ir Geelongo 
sporto klubai neatsivežė savo šach
matininkų į šią sporto šventę.

Varžybos pravestos tarp Kovo ir 
Neries klubų. Pagal lentų eilę: V.Liu- 
ga (Neris) žaisdamas baltais pralai
mėjo V. Patašiui. J. Slidžiūnas gana 
lengvai nugalėjo kovietį V. Kožeųiaus- 
ką. Trečioje lentoje ‘Neries’ šachma
tininkas J. Jenčius, turėdamas per
svarą savo pusėje, partijos pabaigoje 
padarė blogą ėjimą ir vėliau pasidavė 
V. Augustinavičiui.

Bendras rezultatas: Kovas 2 taš
kai pirma vieta, Neris 1 taškas.

ŽAIBO TURNYRAS

Sporto šventes šachmatų žaibo 
turnyre dalyvavo 9 šachmatininkai. 
Iš ‘Kovo’ klubo 6, ‘Neries’ 2 ir J. Ži
linskas - Canberros ‘Vilkas’.

Kiekvienam dalyviui teko sužais
ti po 8 partijas. Turnyro vadovui A. 
Milašui surašius visus rezultatus pa
aiškėjo, kad V. Liūgą (Neris) yra lai
mėjęs XXII Sporto Šventės šachmatų 
žaibo turnyro pirmą vietą, surinkęs 
7 taškus. Antrą vietą užėmė V. Au- 
gustinavičius atsilikęs tik Vž taško 
nuo laimėtojo. Trečioje V. Patašius 
6 taškai, ketvirtoje J. Dambrauskas 
514 taško, penktoje P. Grosas 4 taš
kai, šešta ir septintą vietą dalinasi 
J. Žilinskas ir J. Jenčius po 3 taškus. 
Aštuntoje vietoje J. Kapočius 1 taš
kas ir devintoje A. Renigeris.

Visus turnyro dalyvius ‘Neries’ 
klubo valdyba pavaišino šaltais ir 
‘karštais’ gėrimais. Po Įtemptos kovos 
kaip tik buvo pravartu atsigaivinti. 
Visi šachmatininkai dėkoja ‘Neries’ 
klubui ir A. Milašui už Įdėtą darbą.

Matas
****

Jaunių krepšinio čempionės Melbour
ne ‘Varpas’. Klupo iš kairės: E. Vyš
niauskaitė, S. Skimbirauskaite, R. Šid
lauskaitė. Stovi iš kairės: V. Dagytė, 
V. Katiliūtė, K. Cesnaitė ir A. Tamo
šiūnaitė.

Ak, pagalvodavau, kiek žoles 
kieme nusipiautų, kiek griūvančios 
tvoros pasitaisytų, kiek sūnų būtų iš
maudyta ir išbluspūdrinėta... Ar ma
ža darbų apie namus?! Bet tai... kaip 
sakiau - visakam yra pirmas kartas.

Ir šioje Sporto Šventėje, jau į il
gų metų kronikas rašoma Sportinė Isto
rija, visiškoje pilnatyje tapo Įrašytas 
‘GOLFAS’. Šios sporto šakos pramušt
galvio ir Sekcijos vadovo prie SLSK 
‘Kovas’ Jono Adicko gundomas, šios 
šventės proga galutinai susigundžiau 
pažvelgti į golfą, iš arčiau. Sakyt, pa
nūdau išvysti savo akimis, kas gol- 
fininkus verčia ryte iš lovos, kaip at
rodo, tos jų amžinai garbinamos, aš
tuoniolika skylučių pagražintų sodrio
je kalboje su ‘Birdies’, ‘Angelų gvol- 
tavonėmis’, ‘Par’omis’ ir ‘Striokais’, 
ir visa kita jų paslaptinga terminolo
gija.

O ne taip jau buvo lengva pakel
ti galvą aną, kas galėjo būti tinginys
tės dieną antradienį. Vakarykščioje 
bar-be-kiūcėj e (Lidcombės Namų pa
šiūrėje!) Sporto Skyriaus Redaktoriaus 
keptas bulius vis dar tebetraukė prie 
matraco. O ką jau besakyti apie Al
fonso ir Vyto šinkuotą alų! Už lango 
lyg tai ir lynojo... Visdėlto! - nepra
leisti, pirma karta gyvenime, progos.

* * *
Po ‘Piliakalnio’ (Castle Hill) 

Golfo Klubo eglėmis rikiavosi vyrai. 
Rišo lazdų pilnus maišus ant ratukų, 
spiaudė delnus ir gripuotais batais 
ardė drėgnus lietumi (o gal ir ryto ra
sa?) žolynus. Ankstyvesni, jau kur 
tai, vos užmatomuose laukuose ir krū
muose, atrodė, varles mušinėjo, o gal 
grybų ieškojo?...

Pasistatė ‘Ilgasis Jonas’ (p.Abro- 
mas) tokį, va, mažutį sviedinuką ant 
tokios baltos špygutės ir pasimosika- 
vęs lazdute su kumščiuku ant galo - 
šveitė. Pakilo sviedinukas, it pabai
dytas rytmečio vieversiukas, ir dingo 
laukų tolybėse. Tokio pat ritualo pri
silaikant nubruzdėjo į miglas ir ‘Trum
pojo Jono’ (Adicko), ‘Canberros Pily
po’ (Mr. MacLaughlin) ir ‘Tylaus Su
valkiečio’ (A. Žemaičio) sviedinukai. 
Dutkis - aš tai jau netikėjau, kad jiem 
pavyks juos vėl rasti, bet... tai ką su 
keturiais ginčysiesi! Ir nuo čia pra
sidėjo mano Kalvarijos Keliai per vi
sas aštuoniolika stacijų!

Sveikatytė Tu mano! Pakalniui 
į kalną, per slėnį, į mišką, iki krūmų, 
per pūdymus, upokšnius, balas, ir van
dens pilnus prūdus, ir smėlio duobes, 
kimsynes, pievutes, moliabesčius ir 
akyvaras varė jie tuos savo kenčian
čius sviedinukus - vis į duobutę... O 
ir vėl ištraukė, vėl juos mušo medi
niais, geležiniais ir variniais kab
liais... Mosties kokios nors bus ant 
jų užtepę, ar ką jau - kiekvienas sa
vo, net ir ilgiausioje žolėje užuodžia? 
Ak, sakau! Tai išgudrėjo mūsų lietu
vininkai! Tai išplatėjo mūsų giminė! 
(Nepasakysi, bratkau, kad ‘Canberros 
Pilypas’ ne iš Boblaukio! O dar gi, 
pasirodo esąs net ir gana artimas 
‘Pepsj’ giminaitis!)

Žinia, niežtėjo ir mano delnai, 
padoriai sviedinukui į kaktytę užvož
ti... (Kiaulytę, gi, Lietuvoje žaidęs!) 
Bet... kur tau? Saugo tas savo lazdas, 
it jos būtu brangiausias turtas visoje

NERIES KLUBE
Jau ketveri metai, kai įsteigtas 

B.L.S.K. ‘Neris’. Šio sporto klubo stei
gėjai - K. Intas, P. Laurinaitis, A. An- 
driejūnas, K. Belkus ir B. Stašionis. 
Vėliavos krikšto tėvai ponia G. Vasi
liauskienė ir dr. A. Mauragis. Pamažu 
šitas jaunas vienetas išaugo į gana 
pajėgų sporto klubą. Šiandien jis turi 
apjungęs didelę dalį Sydnėjaus ir apy
linkių jaunimo. Neriečius galima maty
ti kiekvienoje Sydnėjaus lietuvių or
ganizacijoje. Praeitų metų Neries val
dybos vice-pirmininkė Jūratė Reisgy- 
tė, yra Sydnėjaus jaunimo kongreso 
pirmininkė. Be vyrų krepšinio koman
dos, yra moterų ir jaunių berniukų ko
mandos, taip pat sėkmingai veikia sta
lo tenisas, vadovaujamas jauno ir ener
gingo žaidėjo Juozo Penkaičio. Stalo 
teniso yra dvi vyrų komandos, kurios 
dalyvauja australų varžybose. Pirma 
komanda žaidžia C klasėje. Antra ko
manda žaidžia D klasėje. Abi koman
dos laimėjo savo klasėje pirmas vie
tas. 1971 m. gale neriečių stalo teni
so turnyro nugalėtoju tapo Antanas 
Braželis. Tai yra jaunas ir daug ža
dantis stalo teniso žaidėjas. 1971 m. 
pradžioje įsteigta šachmatų sekcija. 
Šachmatams vadovauja gerai žinomas 
šachmatininkas V. Liūgą. Komandą 
sudaro V. Liūgą, J. Jančius, J. Sli
džiūnas ir A. Liūgą. 1971 m. Sydnė
jaus lietuvių Šachmatų turnyro nuga
lėtojais tapo V. Liūgą ir J. Jančius. 
Jiedu pasidalino pirmą ir antrą vietą, 
tuo pačiu laimėdami taurę. Turime ir 
golfą, susidedantį iš V. Šumsko, R. 
Šatkausko ir P. Gečiausko. NerieČiai 
golfininkai žaidžia golfą už australų 
klubus.

1971 metais Australijos Lietuvių 
Žiemos Sporto Šventėje, nerietė Ugnė 
Kazokaitė, moterų slidinėjime laimėjo 
pirmą vietą. Tai yra jauna ir daug ža
danti Australijos lietuvių moterų sli
dinėjimo Čempijonė.

Dabartinę Neries valdybą sudaro 
jauni sportininkai. Pirmininkas - J. 
Belkus, vice-pirm. - D. GeČiauskas, 
sekretorius - S. Norvilaitis, iždinin
kas R. Mickus; nariai: K. Belkus, V. 
Šatkauskas, K. Kazokas, J. Penkaitis.

S. N.

žemėje!? Džiaugiausi tad, it geležė
lę radęs, kad ‘Trumpasis Jonas’ davė 
savo karutes pavežti...

O pakeliui į visas tas stacijas, 
ak, kokių nesutikau ir nemačiau! ‘Mel
burno Katiliukas’ (M. Katilius) velka 
kantrybėje savo naštą ir amžiną šyp
seną. Ir nusvilk tu man padus šlapio
je žolėje?! Dr. I. Venclovas tempia 
paskui save dr. Petrauską; du Vičiu- 
liai vaikosi du Jocius ir tėvą...Mr. 
E. Barton’as gigena į saują paukštu
ką pagavęs, prietelius Šumskas kasa 
naują Neries vagą, Melburno Baltru
šaitis taikstosi palaidoti Yarrą, ‘Vil
ko’ Mr. Robert’s pasilinguodamas pla
čias pradalgėles varo...

* * *
Oficialiai reprezentavęs mūsų 

laisvąją spaudą šiose riterių kauty
nėse, tiek kiek suprantu - patiekiu 
sunteresuotiems ir nusimanantiems 
oficialius rezultatus, kurie juodu ant 
balto sako šitaip:
Tarpklubinis Vietų Pasiskirstymas
SLSK ‘KOVAS’:

J. Padagas - 83 - 78 - 161
E. Barton - 91 - 91 - 182

CLSK ‘VILKAS’:
J. Roberts - 8C - 84 - 170
P. MacLaughlin - 90 - 93 - 183

BLSK ‘NERIS’:
G. Šumskas - 83 - 86 - 169
V. Šatkauskas - 112 - 105 - 217

MLSK ‘VARPAS’:
O. Baltrušaitis - 112 - 113 - 225
M. Katilius - 113 - 112 - 225

Individualinis vietų pasiskirstymas
Dr. I. Venclovas (19) 68 - 65 - 133
J. Padagas (13) 70 - 65 - 135 
G. Šumskas (15) 68 - 71 - 139 
J. Roberts (15) 71 - 69 - 140

****
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KIEK AS SUŽINOJAU! KAS YRA YOGA?
Sydnėjuje vieši ir atostogauja is 

Kanados atvykęs p. Vladas Vitauskas 
su ponia. Linkime jiems malonaus po
ilsio ir gražaus pasisvečiavimo syd- 
nėjiškių tarpe, mes čia turime vasa
rą, o jie Kanadoje paliko šaltą žiemą. 
Būtų gera, kad ir daugiau kanadiečių 
lietuvių, pasektų p. Vitauskų pavyz
džiu žiemas praleistų Australijoje.

****
Šiomis dienomis Sydnėjuje ato

stogauja mūsų Adelaidės bendradar
bis V. Dumčius. Jis aplankė MP re
daktorių ir visą eilę savo gerų draugų 
bei pažįstamų ir žada parašyti savo 
įspūdžius apie Įvairius nutikimus. 
Tuo tarpu linkime mielam bendradar
biui gerai pasilsėti ir paaštrinti savo 
plunksną, užsidėti ružavus akinius ir 
kas negera nematyti.

****
Užgavėnių Blynų balius Sydnėju

je praėjo su pasisekimu. Pirmiausia 
buvo daug jaunimo, gera muzika, ge
ra buvo šokti ir baliavoti, puikūs bu
vo tortai, cepelinai, kugelis ir daugy
be kitų skanėstų. Bet kur dingo seni
mas? Tik iš programos paaiškėjo kad 
jų daugumas susimetė i lietuvišką So
dybą, kurią Moterų Socialinės Globos 
D-ja jiems pastatė. Pasirodo, kad ten 
tikras rojus gyventi. Jie tenai sau 
linksmai dainuoja, Mūsų Pastogę skai
to, juos lanko ir dovanas neša jauni
mas, šoka jie ten lenciūgėlį, lanko 
juos ten ir Apylinkės pirmininkė ir net 
pats vyskupas. Tokiose sąlygose gy
vendami jie džiaugiasi ir kur jie tau 
eis į balius, kad ir pačios p. O. Bau- 
žienės rengiamus.

.****
Nemaišykite ožkų į politiką! Ta

me pačiame Užgavėnių baliuje krei
pėsi į Musų Pastogės redaktorių Ca- 
bramattos lietuvių delegacija su pro- . 
testu,'kodėl redaktorius neatspausdi
no žinutę, kad prieš dvi savaites mi
rė garsi politikoje dalyvavusi Cabra- 
mattos ožka, apie ją kaip apie istori
nį įvykį būtinai reikėjo parašyti. Jį 
buvo gražiai palaidota ir apraudota 
ne vieno, o viso būrio Cabramattos 
lietuvių.

Į tokį užmetimą, redaktorius taip 
trumpai. atsakęs:

- Žinau, kad ji buvo garsi ir ap
rašyta Kukučio MP, anais neramiais 
ir didžių kovų laikais pasižymėjusi 
politikoje ožka, bet ponai aš jus įspė
ju, kad ožkų nemaišykime į politiką, 
o tai kad ko gero vėl atnaujinsime 
kovas.

Aną dieną kai dr. R. Zakarevi
čius pasiekė Angliją Londono aero
drome susitiko su Antuanete ir H. Šli- 
teriais išvykstančiais į Afriką, Alge
ria , kur jie žada kiek ilgiau pagyven
ti. Tiek nedaug mūsų Australijos lie
tuvių, o kur jie bekeliautų visur vie
nas su kitu susiduria ir pasidžiaugia 
susitikę kaip tikri artimi giminės.

****
Dali. fil. Bronė Jameikienė išvy

ko iš Čikagos pastoviam apsigyveni
mui Havajuose kur dėstys dailę uni
versitete.

****
Senyvo amžiaus tragedija 

glūdi ne tame, kad senstam, bet 
kad norime būt jauni.

****
Algis Ulanas, Newcastle Jauni

mo Komiteto pirmininkas, persikelia 
mokytojauti Į Sydnejų. Reikia tikėtis, 
kad ir tenai jis Įsijungs i jaunimo 
veiklą, nes Newcastely jis dirbo daug 
ir produktyviai.

****

Dr. Vytautas Klemas JAV 
erdvių ir aeronautikos administracijos 
(NASA) paskirtas vienu iš pagrindinių 
tyrinėtoju Skylab erdvių stoties pro
gramoje.

****

Nemokama ekskursija i Sovietų 
Sąjungą ir Lietuvą vadovaujama Palan 
gos Kelionių Biuro vadovo p. R. Cibo 
vasario 7 d. išvyko iš Sydnėjaus į Sin
gapūrą, Maksvą, Vilnių, Leningradą.

Ekskursijoje dalyvauja senatorius 
Mr. Willesee, trys parlamentarai, gru
pė žurnalistų, kelionių biurų atstovai 
ir p. Z. Kizelis, Minties spaustuvės 
direktorius.

****

Dr. ■ Irvis Venclovas su Nijole 
Švedaite susituokė Canberros Univer
siteto katalikų Koplyčioje vasario 5d. 
Sutuoktuvių apeigas atliko Sydney 
liet, kapelionas kun. P. Butkus. Jau
navedžiai savo povestuvinei kelionei 
išskrenda į Pacifiko salas iš kur gry- 
že pastoviai apsigyvens Sydnėjuje. 
Linkime visakeriopos sėkmės jauna
vedžiams. '■

****
Ar žinote kad Melbourne rezer

vuotų bilietų po $4.50 į Baro-Stankai- 
tytės koncertą jau trūksta visi išpar
duoti. Skubėkite Įsigyti bilietus Į kon
certus, nes gali būti kad vėliau pri
truks.

****
Ar žinote kodėl sovietų šachma

tininkai geriausi pasaulyje? Todėl, 
kad jie vieninteliai Sovietų Sąjungoje 
laisvi.

Daug kas iš mūsų mano, kad Jo
ga yra tik fizinė mankšta, ištiktųjų 
Yoga yra mokslas, kaip fizinę ir dva
sinę. jėga išugdyti ir Įgyti gerą sveika
tą. Šitas mokslas yra senas ir daugiau
siai yra praktikuojamas Indijoje.

Šito mokslo pasekėjas garsus 
Ray Swamy Vishnudevananda, kilęs 
iš Himalajų nuo Delhi 1957 m. vizi
tavo Australiją. Pervažiavo ją sker
sai ir išilgai, mokindamas ir propa
guodamas ši mokslą. Jis mokė: ‘Jeigu 
jus norite būti tiesus, jus turite spor
tuoti, surišant save Į kamuolį - maz
gą’. Yoga nėra lengvas mokslas ir ne
pakanka jo tik pažiūrėti. Jam pažinti 
ir išmokti, reikalinga išeiti kietą mo
kyklą. Ir, tik palaipsniui, prieinama 
prie davinių atnešančių sveikatą, ra
mumą, ilga amžių ir begalinį gėrį, ku
rio be jo niekad negalima pajusti ir 
sužinoti. Neimkite reikalą per aštriai, 
kad to atsiekti, nereikia šokti ant vi
nių prikalinėtos lentos. Pirmiausiai 
reikalinga pradėti bandymus sumez
gant savo kūną mazgan, apversti sa
ve kitą kryptimi, atsistojant žemyn 
galva, išmokti normalaus teisingo kvė
pavimo, muskulus kiek galint padaryti 
laisvesnius, leisti jiems atsipalaiduo
ti ir kreipkite daugiau dėmesio i tai, 
ką valgote. Galutinai jis pataria ab
soliutinės abstinencijos - nevartoti 
narkotikų ir svaigalų.

Čia paduodame keletą taisyklių 
iš jo philosophijos:

SVEIKATOS KULTŪRA: Valgyk 
vidutiniškai - neperdaug ir ne per ma
žai, imant paprastus lengvus valgius. 
Maistą, kurį tu valgai, pirmiausiai pa
aukok jį Dievui. Išbalansuok savo 
dietą. Nevartok pipirų, česnako, ci
bulių ir kitų aštrumų. Nevartok arba
tos, kavos, pamesk rėkimą, nevalgyk 
mėsos ir negerk vyno. Daryk ilgus pa
sivaikščiojimus ar dieninius žaidimus.

K

Apie tris sovietų balsus vlik0 pastkunigusislaisvinti
J. Tautose

Chicago Tribune, laiškų skyriuj, 
rašo D. J- Sobieski, kokiu būdu 
atsitiko, kad Sovietų Sąjunga 
turi tris balsus J. Tautose, kai 
Amerika tik vieną. Sako, jog 
Jaltoj buvo slaptai susitarta 
abiem šalim turėti po tris bal
sus, bet apie tai labai greit “kai 
■kas” išplepėjo, pasidarė ne pas
laptis. Tada Amerika atsisakė 
tos privilegijos, gi rusai — ne. 
Sovietų Ukrainos ir Gudijos bu
vimas JT yra aiškus laužymas 
tos organizacijos statuto, kad 
kiekviena šalis turi tik vieną 
balsą. Kongresmanas Burke 
(resp. iš Fla.) yra pasiūlęs vals
tybės sekretoriui Rogers siekti, 
kad tas absurdiškas atstovavi
mas būtų panaikintas.

Vlikas buvo kreipėsi į ‘Amnesty 
International’ Londone sekretoriatą, 
kad šis darytų žygių gelbėti iš kalėji
mo kun. J. Zdebskį ir kun. P. Bubnį.

Gautas atsakymas, kad esanti 
ruošiama byla, kuri būsianti pasiųsta 
Jungtinėms Tautoms ir su peticija 
įteikta sovietams, siekiant, kad suim
tieji būtų paleisti. (Amnesty Interna
tional yra J. Tautų, Europos Tarybos 
ir ‘UNESCO’ patariamasis organas).

' (Elta)
****

Lietuvoje išleistas naujas Ievos 
Simonaitytės romanas ‘Paskutinė Kū
nelio kelionė’ (273 psl. 25.000 egz.), 
be to, išleistas Romualdo Lankausko 
prozos rinkinys ‘Džiazo vežimas* 
(150 psl., 15.000 egz.), dar išleista 
Juozo Pažėros apysakų knyga ‘Auk
sas’ (252 psl., 25.000 egz.) Dviejose 
apysakose vaizduojamas tolimosios 
šiaurės čiabūvių gyvenimas.

(Elta)****

• ENERGIJOS KULTŪRA: Susilai
kyk nuo kalbėjimo bent 2-m valandom 
kasdieną, o sekmadieniais nuo 4 vai. 
Lankyk pamaldas!

ETINĖ . KULTŪRA: Kalbėk tik 
tiesą. Kalbėk mažai ir maloniai. Ne
mėgink ką nors ar kurį nors savo kal
boje įžeisti, taipat neįžeisk ne vieno 
mintyje ir darbe. Buk visiems ir vi
suomet malonus. Buk ištikimas ir at
viras. Keletą nuošimčių (2-10) savo 
pajamų aukok globos organizacijoms. 
Ką turi, pasidalink su visais. Įsivaiz
duok, kad pasaulis tavo šeima. Pa
šalink iš savęs pasididžiavimą.

DVASINĖ KULTŪRA: Eik anks
ti į lovą. Kelkis 4 vai. ryto. Atpalai
duok savo dvasią ir raumenis, kiek 
galint dažniau. Buk atvira širdimi 
mintyse ir darbuose. Buk malonus sa
vo apsiėjime. Dirbk su prakaitu kak
toje. Nepriimk jokio atlyginimo ar pi
nigų paskolos pakol juos tikrai neuž
dirbai. Kontroliuok savo pykčio prie- 
polius su kantrybe, meile, gailesiu ir 
tolerancija. Paaukok save žmonijai.

VALIOS KULTŪRA: Nors vieną 
savaitę mėnesyje gyvenk be cukraus. 
Nors sekmadieniais nevartok druskos. 
Pamesk kortavimą, kinus, klubus. Bėk 
nuo piktos draugystės - kompanijos. 
Venk diskusijų su materialistais. Ne- 
simaišyk ir pasišalink nuo žmogaus 
ar kompanijos netikinčių i Dievą.

ŠIRDIES KULTŪRA: Kitiems da
rymas gėrio, yra tavo svarbiausioji 
religija. Padaryk kam nors, nors vie
ną patarnavimą savaitėje, nereikalau
damas atlyginimo. Tarnauk pasauliui 
panašioje dvasioje.’

Tuom baigia savo patarimus, gar
susis Yoga mokslo pasekėjas Vish
nudevananda.

Kostas Ankus
****

LIETUVIlįLAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

*
*

* *.»» * aft**** !***#.» 4c **** ***»**<
^R^R ^R^^^R^R^R^R^R^RRR*R

| MURRAY’S H J*. STORES
« MS GEORGE STREET, SYDNEY—TEL: 2B-17SB

*

kai
TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

J informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius i 
8* USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos 

SSR kaip ir ankščiau nustatytomis sąlygomis.
Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti 

m „Sovietą Rusijoje pasirinktinai“ arba „Sovietinėms prekėms“. 
■ Smulkesne informacija duodama telefonu arba asmeniškai ap- 
S -silankius mūsą ištaigoje.
S HEAD OFFICE MURRAY’S H.F. Stores 646 George St,, Sydney 
S Tel. 26-1768

SYDNEY, N.S.W
CABRAMATTA:

BANKSTOWN:

PARAMATTA:

Murray’,s

Murray’s

Murray’s

N.S.W.:

H.F. Stores, 143 Cabramatta Road, 
Cabramatta. Tel: 728-70 78.

H.F. Stores, 5 Kitchener Parade, 
Bankstown: Tel: 70 9-80 89

H.F. Stores, 293 Church Street, 
Paramatta, Tel: 63 5-9728

NEWCASTLE,
Murray’s H.F.Stores, 557 Hunter Street, Newcastle, Tel:2-3 595.
Murray’s H.F.Stores, 93 Northumberland St. Wickham.5el: 61-5180.
MELBOURNE. VIC.:
Murray’s H.F. Stores, c/- Cohtal Co., Mutual Arcade,

266 Flinders St. Tel: 63-7895
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Pranešimai ALB Krašto Kultūros Tarybos organizuojami Amerikos lietuviu solistų, 
Stasio BARO ir Danos STANKAITYTĖS

Pranešimas Canberros Lietuviams
Nepriklausomybės šventės, va

sario 16-tosios dienos, minėjimas 
įvyks vasario 20 d. 1 vai, p.p. Lietu
vių Klubo patalpose.

Po oficialios dalies ponių suneš
tinė arbatėlė.

Apylinkės Valdyba 
****

NEWCASTLE
Newcastlio Apyl. Valdyba pra

neša, kad Nepriklausomybės Dienos 
minėjimas įvyks sekmadienį, vasario 
27 d., 12 vai., po liet, pamaldų Broad
meadow katal. parapijos salėje. Visi 
tautiečiai kviečiami atsilankyti.

Paskaitai skaityti pakviestas dr. 
A. Mauragis iš Sydnejaus.
MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA 

PRANEŠA
Vasario 16 d. minėjimas įvyks 

š.m. vasario 20 dieną, sekmadieni.
Pamaldose Sv. Jono Bažnyčioje 

organizacijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis, mergaitės ir moterys tau
tiniais kostiumais.

SIMPOZIUMAS 
'AUSTRALIJOS JAUNIMO PROBLEMOS’
Rengia - II PLJK Komitetas Sydney. 
Kalbės - visi jaunimo atstovai ir kan

didatai.
I v y k s - Bankstowno ‘Dainavoje’, 

1972 - Jaunimo Metų - vasa
rio 27 d. 4 vai. p.p.

Visas Sydney jaunimas ir vyresnieji 
kviečiami dalyvauti.

II PLJK Komitetas Sydney

SIMFONINIS KONCERTAS 
Melbourno Lietuviams

Vasario 27 d., sekmadienį, 6 vai. 
p.p. Melbourno Lietuvių Namuose pir
mą kartą Australijos lietuvių istori
joje specialiai lietuviams išpildys 
koncertą Melbourno Baroque Ensemb
le susidedąs iš 40 asmenų; progra
moje bus Mocarto, Hendelio, Telemann 
muzikos kūriniai. Muzika bus lengva 
ir įvairi savo turiniu patenkins visus 
klausytojus.

Prašome kuo skaitlingiausiai da
lyvauti koncerte ir paremti Melbourno 
Jaunimo Kongreso Komiteto užsimo
jimus.

KONCERTAI AUSTRALIJOJE
Adelaidėje: Trečiadienį, kovo 15 d., 8.15 vai. vakaro ADELAIDE TOWN HALL 

Bilietai: $3.50, 2.70 ir 1.75 iš anksto gaunami pas V. Opulskį, tel. 
76-8353.

Šeštadienį,, kovo 18 d., 7.30 vai. vakaro LIETUVIU NAMUOSE, Norvood, 
if ByJB Bilietai: Specialiai rezer.vuotos vietos - $5, kitos vietos $3, 2, ir 1.50 

Bilietai parduodami Lietuvių Namų bibliotekoje, sekmadieniais po 
«ii*B pamaldų L.K. Centre arba telefonu užsakomi skambinant V. Opulskiui 

76-8353.

Canberroje: Antradienį, kovo 21 d., 7.30 vai. vakaro LIETUVIU KLUBO SALEJE, 
Wattle St. Lyneham.
Bilietai: $3, pensin. ir moksl. - $1. Bilietų užsakymus priima V. 
Šimkus, tel. 88-1484.

Sydnėjuje: Ketvirtadienį, kovo 23 d., 8 vai. vakaro SYDNEJAUS KONSERVATO
RIJOS SALEJE, Macquarie Str.
Bilietai įsigyjami pas A. Vinevičių, spaudos kioske, prieš ir po lie
tuviškų pamaldų St. Joachims bažnyčioje, Lidcombe, pas P. Alekną 
Lietuvių Klubo patalpose, 39 Church St. Lidcombe, telefonu užsisa
kant pas B. Stašionį (649-9062) ir koncerto dieną prie įėjimo nuo 7val. 
Bilietų kaina - $3 ir $2, moksl. ir pensininkams - $2 ir $1.

Newcastle: Sekmadienį, kovo 26 d., 3 vai. po pietų NEWCASTLE CITY HALL 
Bilietai iš anksto gaunami: David Jones, Hunter St., pas Alf. Šerną, 
115 Janet St., Merewether, tel. 63-1653 ir pas kitus A-kes V-bos narius 
Bilietų kainos: $2, moksl. ir pensininkams - $1.

Minėjimas įvyks Lietuvių Namuo
se 6 vai. p.p.

Valdyba 
****

P RANEŠIMAS
Lietuviai suinteresuoti dalyvauti 

Baltic Klubo rengiamame šachmatu, 
žaibo turnyre įvykstančiame 26 vasa
rio, 2 vai. p.p. Latvių Namuose, Strath- 
field, kreipiasi pas p. J. KarpavičiTį 
tel. 869 1163.

****
Sydnejaus Mokykla Pradeda Darbą

Pradedame mokslo metus per ato
stogas atnaujintomis jėgomis. Sydney 
lietuvių parapijos savaitgalio mokyk
la vėl pradeda darba š.m. vasario 20 d 
sekmadienį, 9.30 vai. tose pačiose 
parapijos mokyklos patalpose Lidcom
be.

Kviečiami visi lankę šią mokyk
lą, o taip pat ir priaugantieji nuo 4 me 
tų amžiaus vaikai.

Šiais metais numatoma ir atski
ras skyrius tiems vaikučiams, kurie 
kalba tik angliškai.

Kviečiami kartu ir tėvai, nes po 
mokinių paskirstymo į klases bus ir 
tėvų pasitarimas.

11.30 vai. visi organizuotai da
lyvaujame bažnyčioje mokyklos ir 
lietuvių pamaldose.

Kun. P. Butkus 
Mokyklos Globėjas 
****

P RANEŠIMAS
Melbourne, gruodžio mėnesi vyko 

rinkimai Viktorijos atstovų i PL Jau
nimo Kongresą vykstantį 1972m. bir
želio - liepos mėnesiais Čikagoje ir 
Toronte.

Rinkimo komisija^ sudarė
Šie. asmenys: p. G. Žemkalnis (ben
druomenės pirm.), kun. Pr. Vaseris, 
p. H. Statkuvienė (taut, šokių atst.), 
p. I. Didžytė (bendruomenės atst.), 
p. VI. Stasiliūnas (skautų atst.) p. R. 
Vyšniauskas (sportininkų atst.), p. J. 
Stankūnąvičius (Korp! Romuva), p. P. 
Jokūbaitis (studentų atst.), p. H. An
tanaitis (jaunimo komiteto pirm.).

Rinkimų eiga: 1. Balsuota, ar yra 
netinkamų kandidatų. Kandidatai buvo 
visi tinkami.

2. Balsuota rinkti grupės vadovą.
3. Balsuota paeiliui už kiekvieną 

asmenį atskirai.
Išrinktieji atstovai: 1. Snieguolė 

Dagytė (grupės vadovė), 2. Algis Mil
vydas, 3. Elena Jomantienė, 4. Dalia 
Saženytė, 5. Gabrys Žemkalnis, 6. Da- 
gė Skapinskaitė, 7. Liuda Baubinaitė, 
8. Virginija Norvydaitė. Paskutinio
sios trys važiuoja savo lėšomis.

Komitetas stengsis padengti pu
se kelionės išlaidų.

II PLJK Komitetas Melbourne

Lietuvoje yra daugiau kaip 660 
piliakalnių.
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Melbourno JK Komitetas 
****

P RANESIMAS
Pranešame visiems LVS ‘Ramo

vė’ Sydney Skyriaus nariams, kad 
Centro Valdyboje randasi dideli kie
kiai knygų ‘Pirmasis Dešimtmetis’ 
‘Žalgiris’, kuriassiuo metu nupiginta 
kaina galima įsigyti. Šių knygų, įsi
gijimo reikalu prašome betarpiai kreip
tis į Centro Valdybos iždininką adre
su: 6910 SO. Maplewood Ave. Chica
go, Ill. 60629, J. Tapulionis. Jei kam 
būtų nepatogų šiuo keliu, tai prašome 
kreiptis pas Skyriaus iždininką p. A. 
Vinevičių, spaudos kioske, sekmadie
niais prieš ir po pamaldų. Knygos kai
na apie S10.

LVS ‘Ramovė’ Sydney Skyriaus 
Valdyba

VISIEMS VIKTORIJOS LIETUVIAMS
Jūsų žiniai pranešame, kad prieš 

porą savaičių sekantieji asmenys buvo 
išrinkti Viktorijos atstovais į Antrą 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą:

1. Snieguolė Dagytė,
2. Algis Milvydas,
3. Elena Jomantienė,
4. Dalia Saženytė,
5. Gabrys Žemkalnis.
Melbourno II PLJK Komitetas 

yra užsimojęs padengti pusę jų kelio
nės išlaidų, tačiau kol kas esame su
rinkę tik pusę šios sumos.

Nepaisant Komiteto ruošiamų pa
rengimų kurie dar praturtins visų, 
mūsų atstovų (Viktorijos) kelionės iš
laidų kasą, tikimės, kad Viktorijos 
Lietuviai prisidės finansine parama 
šiai kelionei, tuo būdu užtikrinant 
galimybes jiems dalyvauti Kongrese.

Jūsų aukas prašom siųsti:
P. Jokūbaitis,
91 Shaftesbury Pde, 
THORNBURY. 3071 
Aukotojų sąrašas bus skelbiamas 

spaudoje.
Iš anksto Jums nuoširdžiai dėko

jame.
II PLJK Komitetas Melbourne

****

Gerbiamieji Mūsų Pastogės Skaitytojai
Pasitaiko, kad yra siunčiami voke 

pinigai užMP prenumeratą, skelbimus, 
sveikinimus ir 1.1. Tai yra riziką, nes 
pinigai pakeliui gali dingti.

Geriausias būdas siųsti yra če
kiais, Money Orders - tai saugu ir ga
rantuota. Čekiai ir Money Order turi 
būti adresuoti Mūsų Pastogės vardu.

Kai kurie siųsdami piniginius do
kumentus adresuoja Administratoriui, 
Redaktoriui ir net kartais vardinius 
adresus užrašo, kas apsunkina jų ga
vimą. Laiškus reikia adresuoti: Mūsų 
Pastogė, Box 4558 G.P.O Sydney 2001.

Administracinės Komisijos 
Iždininkas A. Kutka

****

Melbourne: Trečiadienį, kovo 29 d., 7.45 vai. vakaro ASSEMBLY HALL,
156 Collins Street.
Bilietai parduodami Liet. Namuose, šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai.p.p. 
sekmadieniais prie Šv. Jono bažnyčios. Telefonu užsakymai priimami 
skambinant V. Aleknai - 53 - 2375
Bilietų kainos - $3.00 ir $2.00
Didįjį Penktadienį, kovo 31 d., 7 vai. vakaro RELIGINES MUZIKOS 
KONČERTAS, Šv. Jono bažnyčioje, Victoria Pde, East Melbourne. 
Dalyvauja solistai Stasys Baras ir Dana Stankaitytė ir Melbourno pa
rapijos choras, vad. P. Morkūno.
Įėjimas - aukomis.

******

Australijos Studentų Sąjungos Sydney Skyrius
KVIEČIA VISUS TAUTIEČIUS IR VISĄ JAUNIMĄ atsilankyti

l TRADIDICINĮ I N I T l U M SEMESTRI - STUDENTU BALIU

kuris įvyks VASARIO 26 d. (šeštadieni) 1972 - Jaunimo Metais - 
DANCERS CLUB, 5 KERR STREET, LIDCOMBE

GERA MUZIKA. Programa - AKTUALIJOS STUDENTIŠKOM AKIMS.
Pradžia - 7.30 vai. vakaro. Pabaiga - 1 vai. ryto.
įėjimas - $3; studentams ir pensininkams - $1.50.

AUKOS MUSU PASTOGEI
Paskutiniųjų trijų mėnesiu laiko

tarpyje Mūsų Pastogės prenumerato
riai bei rėmėjai viena ar kita proga 
parėmė MP piniginėmis aukomis se
kančiai:
1. V. Ratkevičius $ 1.0C
2. V. Baltokienė 3.00
3. R. Kačerauskas 2.00
4. Alburio V-ba 10.00
5. A. Bulakas 4.00
6. Melbourno L.M.D-ja 25.00
7. P. Dirkis 5.00
8. A. Ramanauskas 4.00
9; J. Sakalas 4.00
10. S.Š. 5.00
11. V. Juod 2.00
12. A. Talandis 3.00
13. J. Jasiulaitis 3.00
14. B. Vanagas 2.00
15. B. Dirmantiene 8.00
16. V. Aukštiejus 1.00
17. J. Knulys 10.00
18. S. Kauneckas 5.00
19. A. Krausienė 4.00
20. J. E. Laurinaičiai 5.00

Be to pranešama, kad Mūsų Pasto
gės Spaudos Balius Sydnėjuje davė 
gryno pelno $ 1.165,-, Melbourno Spau
dos Balius - $300.-, ir Adelaidės Spau
dos Balius - $ 215,-.

ALB Krašto Valdyba, Mūsų Pa
stogės Leidėjas,. nuoširdžiai de'koja 
visiems bendruomenės laikraščio au
kotojams ir rėmėjams.

5 ****

Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

”0UR HAVEN”
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

laikraštis.
LEIDĖJAS: ALB Krašto Valdyba,
adresas: Box 130 P.O. Rundle; Street, 

Adelaide.
„Mūsų Pastogės“ Administracijos 
adresas: Box 4^8. (kP.O.,

SYDNEY. N.S.W. 2001 
Administracijos tel: 649-9062. 
Atsakomasis redaktorius A. Mauragis. 
REDAKCINĖ KOLEGIJA:
E. ir I. Jon ličiai. A. laukaitis, ir 

P. Pu I linen.
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave, 

Picnic Point. N.S.W. 2213
Redakcijos tel: ”7-670'.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpinu 

savo nuožiūra.
’“M.P.” prenumerata: metams $10, 

pusei metų $ 5,
Užsienyje metams $ 12, 

Atskiro Nr. kaina 25
Už skelbimų turini, neatsakoma. 
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