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Mūsų gaunamos žinios iš paverg
tos Tėvynės aiškiai sako, kad ten de
damos didžios pastangos ir suteikia
mos sąlygos kuo didesni jaunimo skai
čių išmokslinti, leidžiant į aukštąsias 
mokyklas ar stengiantis paruošti aukš
tai kvalifikuotus įvairių sričių spe
cialistus. Šių pastangų dėka, paruo
šiamas jaunimas gali būti naudingas 
savam kraštui, savai tautai. Jie ten, 
tėvynėje, aiškiai mato ir jautriai su
pranta pavojų, kurj sutikti ir atlaikyti

NIXONAS IR LIETUVA

• JIS TURI ĮTRAUKTI IR LIE
TUVOS KLAUSIMA’ - tokios antraš
tės vedamąjį vasario 16 d. proga pa
skelbė ‘Schenectady Gazette’ dienraš
tis. Laikraštis nurodė, kad JAV pre
zidentui š.m. gegužės men. lankantis 
Maksvoje, jis turėtu iškelti, pasikal
bėjimuose su sovietų vadais, ir Bal
tijos kraštų nepriklausomybės klausi
mą. Nixonas, pavyzdžiui, galėtu pažy
mėti, kad Sovietų Sąjunga, Lietuvai 
suteikdama tikrąją laisvę, nieko nenu 
stotų, be to, juk aišku, kad Lietuva 
bei kitos Baltijos valstybės - Latvija 
ir Estija - nienuomerTie sundry tų jo
kios grėsmės galiūnui - Sovietų vals
tybei. Dienraštis, priminęs Lietuvos 
okupaciją, dar pabrėžė, kad preziden
tui Nixonui svarstysiant su sovietais 
Pietryčiu Azijos ir Rytų Vokietijos 
klausimus, jis turėtų darbotvarken 
įtraukti ir Lietuvos klausima,.

(Elta) 
****

MIRĖ K. RAČKAUSKAS

Prof. dr. Konstantinas Račkaus
kas, vėžio ligos pakirstas, mirė vasa
rio 24 d. Hot Springs, Arkansas ir va
sario 29 d. palaidotas Hot Springs 
Kalvarijos kapinėse.

K. Račkauskas, teisininkas, bu
vo gimęs 1905 m. Kaune, baigęs Auš
ros gimnaziją, teises, politinius moks
lus studijavęs Paryžiuje, Berlyne ir 
Romoje. 1946 m. už dizertaciją ‘So
vietų Sąjunga ir Lietuva: teisiniai bei 
politiniai jų santykių aspektai’, Pa
ryžiuje gavo teisių daktaro laipsnį. 
K. Račkauskas nuo 1930 m. dirbo 
Valstybes Taryboje ir buvo jos nariu, 
teisių patarėju dirbo seime, min. ka
binete, dalyvavo tarptautinėse konfe
rencijose. Nuo 1934 m. dirbo asisten
tu teisės mokslų fakultete Vytauto Di
džiojo Universitete ir vėliau Vilniaus 
universitete. Nuo 1948 m. Fordham 
universitete New Yorke dėstė lygina
mąją konstitucinę teisę , tarptautinius 
santykius ir tarptautinę teisę. 1971 me
tais pasitraukė į pensiją. Velionis 
yra parašęs eilę straipsnių teisiniais 
ir politiniais klausimais. Vak. Vokie
tijoje ir JAV-se yra talkininkavets Vil
kui.

Prieš mirtį paskyrė 2.000 dol. 
Vilkui Bražinskų ginimo bylai, dar 
2.000 dol. Liet. Enciklopedijai anglu 
kalba išleisti ir kt. reikalams. Tai 
įsidėmėtinas lietuvio intelektualo pa
vyzdys - savo likusias sutaupąs skir
ti svarbiems lietuvių politiniams ir 
kultūros reikalams paremti.

(Elta)**** 

galės ne skaičiumi, bet aukštesniu 
išsilavinimu, aukštesne tautine kul
tūra.

Mes išeiviai čia atsidūrėme ne 
sotesnio duonos kąsnio ieškodami. 
Bėgome nuo šlykštaus melo, žiaurios 
priespaudos, nekaltų žmonių persekio
jimo. Ieškodami laisvės, pasklidome 
plačiame pasaulyje ir esame tarsi 
skeveldros plačioje jūroje. Svetimoji 
Įtaka, kaip didžiulės bangos, griauna 
mūsų tautinės sąmonės rūmo pamatus.

Įžvelgę tautiniam išlikimui grės
mę, taip pat, kaip ir mūsų broliai tė
vynėje, žinome skaičium neatlaikysi
me, todėl žvalgomės ieškodami kitų 
priemonių ir būdų tą grėsmę sutikti, 
atlaikyti, jai priešintis.

Sakoma, kur du stos, visados ge
riau padarys. Šią tiesą, sekdami, jun
giamės bendram darbui, kad sutelkti
nėmis jėgomis pažintume tuos pavo
jus ir jų priežastis, sutelktinėmis jė
gomis bandytume juos sulaikyti ar 
bent sumažinti jų veikimą. Studijų 
Dienos Melbourne,^įvykstančios laike 
šių metu Velykų Švenčių ir yra kon
kreti tų priemonių ir būdų ieškojimo 
sutelktinė pastanga.

Studijų Dienose turėtume nuošir
džiai ir iš- imi ai išnagrinėti mūsų kul
tūrinio gyvenimo reiškimąsi, išnagri
nėti kur ir kas darytina - tobulintina, 
kokios priemonės naudotinos. Tas iš
samus, sakyčiau, savo kultūrinės veik
los išsijojimas aiškiai rodys kur esa
me, tiesiau ves prie mūsų tikslo.

Tačiau nemanykime, kad Studijų 
Dienos, kaip iš gausybės rago mums 
viską ir duos. Pagal šiose dienose 
apspręstus reikalus, vadovaudomiesi 
jose patiektomis sugestijomis, tik in
tensyviai savose vietovėse veikdami, 
skirdami tvirtą ryžtą, nuoširdų vienin- • 
gą darbą ir medžiaginius išteklius, 
galėsime atsiekti savo pagrindinio 
tikslo - išs likti savo Tautai.

Melbournas laukia visų aktyviųjų 
Australijos kultūrininku, linkėdamas 
jiems našaus darbo ir geros sėkmės.

K. Daumantas

JAV KONGRESE APIE LIETU VA, 
VASARIO 16 PROGA

Kaip ir kiekvieneriais metais, 
ir šiemet JAV Kongreso abieji rū
mai - Senatas ir Atstovų Rūmai - 
savo narių pareiškimais atžymėjo 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo 54-ją sukaktį. Senate „Lie
tuvos dienos“, Illinois senatoriui 
Ch. Percy vadovaujant, įvyko va
sario 16 ir 17 dienomis. Pirmąją 
kalbėjo aštuoni senatoriai, antrą
ja, - taip pat aštuoni. Du kalbėjo 
ankščiau, vasario 9 ir 15 d., ir vie
nas kalbėjo dar ir kito vardu, tad 
iš viso, ligi š. m. vasario l7 d. 
imtinai, JAV Kongreso Senate Lie
tuvą minėjo, kalbėjo apie jos pra
eitį bei dabartinę okupaciją 19 se
natorių. Galimas dalykas, dar keli 
senatoriai pasisakys po vasario 
20 d.

Kongreso Atst. Rūmuose Lie
tuvos diena“ įvyko vasario 17 d. 
Invokacija, sukalbėjus liuteronų 
Ziono par. kunigui J. V. Josupai- 
čiui, iš Chieagos ir vadovaujant

SVEČIUS PASITINKA MELBOURNO LIETUVAITES. Is kairės: Re
gina Bužinskaitė, Dana Stankaitytė, Kristina Lipkevičiutė, Stasys 
Baras, Venta Zemkalnytė.

DĖL KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMO
B. Straukas

Iki šiol Tarybos suvažiavimo 
posėdžiai būdavo labai ištęsti ir

Ne karta, spaudoj buvo kelia
mas klausimas, kaip organizuoti 
Lietuvių Dienas, kad jos nebūtų 
taip apkrautos parengimais ir kad 
atvykusieji galėtų į juos visus su
spėti be įtampos ir skubėjimo.

Buvo siūloma Lietuvių Dienas 
ruošti kaip meno festivalį, o Kraš
to Tarybos suvažiavimui surasti 
kita, data,. Girdi, Krašto Tarybos 
sesija mažiausiai tris dienas pri
riša nemaža, skaičių žmonių, (atsto
vu, ir stebėtojų), kurie nevisuomet 
suspėja dalyvauti kultūriniuose 
parengimuose.

Prieš darant kokias nors iš
vadas ir sprendimus, pravartu būtų 
žvilgterėti praeitin ir prisiminti, 
kaip Lietuvių Dienos atsirado. 
Faktinai jos išsivystė iš Krašto 
Tarybos suvažiavimų, bandant juos 
paįvairinti ir suteikti daugiau tau
tinio charakterio. Taip prie suva
žiavimo atsirado dainų šventė, o 
vėliau ir kiti parengimai (tautiniai 
šokiai, meno bei foto parodos, te
atras ir k.) Tarybos sesijos posė
džiai vyksta paprastai iš ryto, o 
įvairūs parengimai vakare. Tad lie
ka išspręsti tik suvažiavimo laiko 
racionalizacijos klausimas.

senam lietuviu, tautos bičiuliui 
Daniel J. Flood, iš Pensilvanijos, 
per viena, valanda, šiltus žodžius 
Lietuvai skyrė net 3 2 Atst. Rūmu, 
nariai. Kiti yra kalbėję apie Lietu
vą ar pareiškimus įteikę skelbti 
Kongreso leidiny vasario 7, 9 ir 
16 dienomis. Iš viso, pagal Eltos 
žinias, ligi vasario 17 d., imtinai, 
apie Lietuva, kalbėjo 64 Atst. Rū
mu, nariai. Tad bendras JAV Kon
grese kalbėjusiu, nariu, skaičius 
ligi vasario l7 d.siekė S3. Tas 
skaičius gali dar pakilti š. m. va
sario 22 - 25 dienomis.

(Elta) 

perkrauti įvairiausiais pranešimais, 
o dažnai ir tuščiomis diskusijomis 
bei ginčais. Kaip taisyklė kiekvie
noj sesijoj keitėm ir tobulinom ben
druomenės įstatus ir jau sekančią 
savaitę tu, įstatu, pakeitimus spau
doj sukritikuodavome. Savaime su
prantama, kad gyva organizacija 
turi eiti su gyvenimu, prie jo pri
siderinti ir spręsti dabarties iškel
tus uždavinius. Bet taip pat aišku, 
kad visuomeninė organizacija, ko
kia yra mūsų bendruomenė, negali 
virsti sustingusia biurokratine ins
titucija. Šiuo atveju turėtume pa
simokyti iš australų, kurie savo 
organizacijų susirinkimus praveda 
trumpai ir familiariškai, be parla
mentarinės pompos ir be pozicijos 
bei opozicijos priekabumo.

Atrodo yra atėjęs laikas keis
ti - reformuoti Krašto Tarybos su
važiavimo procedūrą, ja, suprastin
ti ir sutrumpinti. 0 tai padaryti ne
būtu, sunku.

Pažvelgus į praeitos Krašto 
Tarybos sesijos dienotvarkę, ran
dame, kad beveik visa, pirmąją po
sėdžių dieną praleidome beklausy
dami vykdomųjų organu, atskaito
mybių pranešimų, juos diskutuoda
mi bei veikla, tvirtindami. Ar nebū
tų racionaliau, jeigu visi tie pra
nešimai, kuriuos, vieni kantriai, 
kiti gal ir ne taip kantriai klauso
me, būtų atspausdinti ir atstovams 
išsiuntinėti dar gerokai prieš su
važiavimą. Kiekvienas atstovas 
galėtų su ataskaitiniais praneši
mais gerai susipažinti. įsigilinti 
į jų turinį ir suvažiavimo metu, jei
gu rastų reikalo konstruktyviai 
ir dalykiškai įsijungtų į diskusijas. 
Būtų išvengta „nenugirdimn," ar 
„neaiškumų“ dėl kurių dažnai ky-

(Nukelta į 5 psl.)
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STUDIJŲ. DIENOS
Studijų, Dienas jau senai prakti

kuoja Europos ir Amerikos lietuviai 
ii iš to nauda yra ne tik tose studijo
se dalyvavusiems ir diskutavusiems 
asmenims, bet ir toli už tų subuvimų 
ribų. Nekartą ir mes gėrėjomės ir pa
sinaudojome jų iškeltomis mintimis, 
sprendimais bei pasiūlymais.

Studijų Dienas išsaukia pats gy
venimas, pati veiklos praktika, todėl 
ir temos yra neabstrakčios ir teore
tinės, bet realios ir praktiškos. Pats 
buvimo faktas, pati realybė pastato 
problemas ir jas reikia išspręsti. Tam 
reikia pasiruošusių žmonių, kurie mo
kėtų tas problemas patiekti diskusi
joms, jas padėtų išnagrinėti ir supras
ti. Pasiūlytas, išnagrinėtas ir priim
tas mintis reikia pareikšti ir paskelb
ti, kad visi jas žinotų ir galėtų vado
vautis.

Todėl rengėjams iškyla dar vie
nas klausimas, kaip įgyvendinti dis
kusijose priimtas rezoliucijas, pasiū
lymus, patarimus kad visa tai nepalik
tų tik popieryje. Žinoma, čia recepto 
niekas negali parašyti ir tokių vaistų 
nėra. Bet tai nereiškia, kad ir išeities 
nėra. Yra žmogaus ir tautos valia, no
ras gyventi ir būti ir tai daugiau reiš
kia kaip bet kokios trukdančios aplin
kybės ir nepalankios sąlygos kurių 
mes pašalinti negalime. Kas apsispręs 
būti lietuviu, kas turi lietuvišką są
žinę, tas turi turėti ir lietuvišką va
lią būti lietuviu. Todėl ir vykdymas 
lietuvybės nėra tik komitetų, valdybų 
ir draugijų reikalas, o kiekvieno lie
tuvio, kiekvieno susipratusio tautie
čio kokiose pareigose jis nebūtų, jis 
pasilieka lietuvis ir jam lietuvybė - 
tampa privaloma, jis ją ir vykdo. Va
dinasi tiek, kiek mes esame lietuviš
ki savo dvasioje, tiek ir tas mums pa
tiektas ir priimtas mintis gebėsime 
įgyvendinti.

Prieš du metus mes turėjome stu
dijų Dienas Melbourne, jos buvo na
šios, kūrybingos ir naudoj iš to nea
bejotinai daug turėjome. Šiais metais 
turime užsiangažavusį jaunimą, pats 
faktas kalba už save, kad jaunimas 
tampa pozityviu veiksniu mūsų ben
druomenėje. Jo pažiūros ne visada su
tinka su mūsų senesniųjų pažiūromis 
bet tai yra natūralu ir dėl to nereikėtų 
nusiminti, nes ir pats gyvenimas ne
stovi vietoje.

Taigi su viltimi ir pasididžiavi
mu žiūrime į Studijų Dienas ir tikimės 
iš jų išeiti sustiprėję. am

****

Š. m. kovo mėn. Brazilijoje, 
Sao Paulo mieste pradedamas leis
ti Eltos biuletinis portugalų kal
ba. Jis buvo kurį laikų sustabdy
tas. Biuletinio redaktorius - prel. 
Pijus Ragažinskas, redakcijos na
riai: Jonas Valavičius ir kun. Pra
nas Gavėnas. Argentinoje ligšiol 
buvo leidžiamas biuletinis ispanų 
kalba. Jis atnaujinamas ir jo redak
torium sutiko būti prof. dr. Julius 
Kakarieka.

(Elta)
****

Sydnejaus savaitgalio mokyklos mokiniai išpildo programą, iš kai
rės: Audronė Stašionytė, Audrutė Šliterytė, Rita Barkutė, Teresė 
Daubaraitė, Regina Badauskaitė, Arūnas StaŠionis ir Viktoras Ber
notas.

PA VERGTU TAUTU PROTESTAS
Demonstracija Pavyko Puikiai

26 vasario Adelaidėje įvyko pa
vergtųjų tautų demonstracija, motor- 
kada. Tai pirmas tokio stambaus mas
to tarptautinis viešas pasirodymas 
Adelaidės gatvėse. Buvo gana šiltas 
rudenėjančios vasaros šeštadienio 
rytas. Iš anksto numatytose vietose 
rinkosi atskirų tautybių mašinos su 
įvairiais plakatais, kurie bylojo: 
‘Laisvė Pabaltijo Kraštams’, ‘Šalin 
rusai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos’, 
‘Gražinkite kalinius iš Sibiro vergų 
stovyklų’ ir eilė kitokių. Ukrainiečiai 
vežė ant platformos padėta juodą 
karstą papuoštą vainiku su stambiu už
rašu: 'Čia mūsų laisvė’. Aplinkui plat
forma buvo visų pavergtų, tautų sky
dai. Pabaltiečiai rinkosi prie Cente- 
nial kapinių. Iš lietuvių atstovo Pa
vergtų Tautų Komitete inž. J. Stačiū- 
no sužinau: * Reikia mirti iš gėdos 
prieš savo kaimynus. Lietuvių grupę, 
sudaro tik 12 mašinų. Kur tie didvy
riai kurie lietuvių namuose patogiai 
sėdėdami kariauja už Lietuvos laisvę? 
Kur parapija? Ar jai nerūpi rusiškoji 
vergija Lietuvoje? Latviai pristatė 
80 mašinų, estai 8. Kas nesutinka su 
dabartine rusų okupacija, tas ir atėjo 
pareikšti savo protestą, kas sutinka, 
tas liko namuose''Nors ir labai skau
di, bet deja - teisybė.

STASIO BARO ir DANOS STANKAITY- 
TĖS KONCERTAS SYDNEJUJE

Įvyksta šį ketvirtadienį (kovo 23) 
8 vai. v. Konservatorijos salėje, Mac
quarie Str.

Kviečiame visus Sydnejaus ir apy
linkių lietuvius nepraleisti šios var
gu pasikartosiančios progos išgirsti 
mūsų garsaus vardo solistų.

Kad ir kaip kuklus būdami, drą
siai galime tvirtinti, kad Stasys Ba
ras ir Dana Stankaitytė yra retai aukš
to lygio menininkai. Jų koncertas tei
kia kiekvienam mūsų reta proga su pa
sididžiavimu pasikviesti lietuviškan 
parengiman savo pažįstamus kitatau
čius. Išnaudokime šią. progą! Laiko 
liko nedaug. Bet dar nevėlu pasikvies
ti ar pakalbinti savo kitatautį draugą, 
pažįstama ar dainą mylintį bendradar
bį ateiti koncertan. Jis bus dėkingas, 
o mes visi sutelktinėmis pastangomis 
Įstengsime užpildyti 900 konservato
rijos salės kėdžių ir busime padarę 
ką galėję, prisidėdami prie visapusiš
ko koncerto pasisekimo.

Koncerto diena bilietai parduo
dami prie įėjimo nuo 7 vai. vakaro. 
Koncerto pradžia 8 vai. Progra
mai prasidėjus, pavėla
vę įšalę nebus Įleidžia- 
m i .

Ponas Alfonsas Valiulis, nega
lėdamas ateiti į Baro - Stankaitytės 
koncertą, bet norėdamas koncerto ren
gėju pastangas paremti, paaukojo S4.- 
Ponui Valiuliui už jo gražu pasielgi
mą nuoširdžiai dėkojame.

Baro-Stankaitytės Koncerto 
Sydnėjuje Org. Komitetas

Vakare žiūrėdami televizijos pro
gramą matėme minima_ karstą ir suži
nojome, kad demonstracijose dalyva
vo apie 450 mašinų.

Ant rytojaus, t.y. 27 vasario pa
vergtu tautų grupės rinkosi į miesto 
Rutusės salę. Pagrindiniu susirinki
mo kalbėtoju buvo DLP atstovas San
tamaria. Be to, kaip svečiai dalyva
vo aukšti ALP, DLP ir Liberalų par
tijos atstovai, Federalinio parlamen
to nariai ir senatoriai. Kalbėtojas B. 
A. Santamaria savo begalo taikliais 
argumentais, be gailesčio apšaudė 
ALP ir Lib. vedama politika Austra
lijai gręsiančio komunizmo akivaiz
doje.

Po jo kalbos pasisakė 8 pavergtų 
tautų atstovai. Lietuvių vardu kalbėjo 
med. st. Dalia Viliūnaitė. Jos kalbos 
turinys labai patiko senatoriui McLaey 
ir jis paprašė jos nuorašo. Tai pirmas 
atsitikimas per visa£ Pavergtų Tautų 
Komiteto veiklos amžių, kad senato
rius taip stipriai reaguotų į pavergto
jo skundą. D. Viliūnaitė pažadėję sa
vo kalbą atspausdinti Studentų Žody.

Pabaigoje- priimta rezoliucija 
smerkianti Sovietų Sąjungos imperia
lizmą ir brutalumą pavergtų tautų at; 
žvilgiu. Susirinkime dalyvavo virš 
800 žmonių.

VI. Dumčius

KAS GERESNIS LIETUVIS
(Ištrauka iš dr. A. Mauragio skaitytos 
newcastelieciams paskaitos vasario 
16 dienos proga).

Visi gerai žinome kaip sunku yra 
išlikti mūsų jaunimui lietuviais šio
se sąlygose. AŠ žinau lietuvių, kurie 
gerai moka lietuvių kalba, bet su lie
tuviais nebendrauja ir jų veiklos ne
palaiko, žinau ir tokių lietuvių, kurie 
nemoka lietuvių kalbos, bet su lietu
viais bendrauja, remia musų lietuviš
ka veiklą. Sakykite, ar čia vien kalbos 
reikalas, ar čia yra dar kas nors dau
giau kaip kalbai Mes žinome kad ateis 
laįkas kada tik retas temokės lietu
viškai kalbėti čia Australijoje, bet 
ar tai turėtų reikšti kad lietuviai jau 
bus išnykę. Ne, jei būsime sąmoningi 
lietuviai tai kalba gali būti ir kita. 
Šakysimez Anglų saksų pasaulyje kal
bėsime angliškai, lotynų Amerikoje - 
ispaniškai, portugališkai ir t.t. Ir to
kiose sąlygose galime išlikti lietuviai 
patriotai, jei dirbsime tik lietuvišką 
darbą, jei gyvensime lietuvių tautos 
rūpesčiais. Tik darbas padaro žmogų - 
sakė vokiečių fil. Hėgelis, - tą patį 
galime pasakyti ir apie tautą, tik dar
bas išlaiko tautos gyvybę. Kas išlai
ko mūsų Australijos lietuviu bendruo
mene,, jei ne veikla? Ji gyva tiek, kiek 
mes veikiame, kiek mes dirbame tai 
bendruomenei. Turime nemažai dar 
kalbančių lietuviškai, bet kas iš to, 
jei jie nieko lietuvybei nepadeda, ne
skaito ir neremia lietuviškų laikraš
čių, nesirūpina jaunimo organizaci
joms, savaitgalio mokykloms ir ben
drai nesijungia į lietuvišką, bendruo
menę. Ar negeresni tie, kurie nemoka 
lietuvių kalbos, bet šoka kartu su lie
tuviais tautinius šokius, sportuoja 
lietuviškuose klubuose, dalyvauja cho
ruose, ar net diriguoja. Ne vienas 
remia Tautos Fondą. Na, kas ištiktų
jų Lietuva^ labiau myli ir kurį galima 
pavadinti Lietuvos patriotu? Be abejo 
tą, kuris dirba lietuvių tautinei gero
vei, o ne taškutis moka lietuvių kalba 
ir nieko nedirba lietuvių tautai. Pir
masis tampa patriotųantrasis išgama.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE

Lietuvos atstovas ir ponia 
Rajeckai Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 54 m. proga š. m. 
vasario 15 d. surengė priėmimą^ 
Lietuvos Pasiuntinybės rūmuose. 
Dalyvavo per 150 svečių. Jų tarpe 
buvo, atstovavę JAV vyriausybę: 
valst. pasekretorius Johnson su 
žmona, iš valst. departamento: Pro
tokolo šefas Mosbacher su žmona

ARGUMENTU VIETOJE - GRASINIMAS
Kai p. Pačėsai pritruko argumen

tų tiesai išryškinti, tada jis griebėsi 
grąsinimų, girdi aš pažeidęs organi
zacijos garbę. Aš noriu atstatyti jau 
pažeistą garbę ir aš ją ginu, o p. Pa- 
čėsa nesuprasdamas karinės organi
zacijos dvasios ir nuostatu, kiek teko 
girdėti jis niekada kariuomenėje ir nė
ra tarnavęs, tose pareigose nesiorien- 
tuoja. Jis sako kad ramovėnai davė 
priesaiką, aš sakau, kad ramovėnai 
nedavė priesaikos. Priesaikos esmė 
yra pasižadėjimas, o pasižadėjimas 
gali būti išreikštas tik žodžiais. Sa
kysime jei ramovėnai būtų davę prie
saiką, jie turėtų maždaug šitaip pri
siekti: - ‘Aš brangindamas savo ir Lie
tuvos vardą pasižadu kovoti už Lietu
vos nepriklausomybės atstatymą iki 
grabo lentos, o po mano mirtįes visą 
savo turtą palieku toms lietuviškoms 
organizacijoms, kurios ves tą kovą 
iki laimingos pergalės’. Šitokiais ar 
panašiais žodžiais daroma priesaika, 
aki vaizdoje susirinkusiųjų ir vėliavos, 
kuri yra kaipo simbolis vienybės ir 
ištikimybės. O kaip pasielgė Sydne
jaus ramovėnai? Jie eilutėje praėjo 
pro vėliavą priklaupė ir pabučiavo jos 
skvernelį jokio žodžio neištardami, 
jokio, pasižadėjimo nepadarydami. Tai 
buvo pareikšta pagarba pašventintai 
vėliavai.

Tenka apgailestauti, kad p. Pa
čėsai nežinomi LVS Ramoves statuto 
pakeitimai bei papildymai, kurie buvo 
priimti per Ramovės skyrių atstovų 
suvažiavimą, minint Šios organizaci
jos dešimtmetį. Prie tų papildymų bu
vo prijungti ir ženklelio nuostatai 
(priedas 3). Jie susideda iš 6 paragra
fų. Pora iš jų pacituosiu: ‘1. Sąjungos 
nario ženklelis yra lietuvio kario pa
siaukojimo, garbės ir kovos ženklas. 
2. Sąjungos nario Ženklelį viešai gali 
nešioti tik Sąjungos nariai.

Nuostatuose iš viso nėra tokios 
minties, kad garbės ženkleliu galėtų 
būti kas nors apdovanojamas. Žinoma, 
nėra ir prasmės daryti tokį apdovano
jimą, kada visi sąjungos nariai gali 
ir be apdovanijim^ jį nešioti. Jei tŲ-, 
rime kokių nusipelniusių asmenų Ša
lia organizacijos, tai juos galima ap
dovanoti ne ženkleliais, kurių jie ne
gali nešioti, bet garbės raštais, vie
šomis padėkomis, bet ne taip kaip p. 
Pačėsa padarė.

Jei vėliava būtu pašventinta baž
nyčioje, nebūtų Pačesa galėjęs tų be
prasmių ceremonijų atlikti ir nebūtų 
galėjęs pažeisti organizacijos nuos
tatų, todėl teisingai MP korespondent;- 
tas pažymėjo, kad susirinkusių žmo
nių tarpe del neįprasto vėliavos pa
šventinimo buvo nepasitenkinimo.

Peršasi išvada, kad jokie nuro
dymai iš Centro Valdybos nebuvo gau
ti nei apie priesaiką nei apie vėlia
vos pašventinimą. Savo veiksmams 
pateisinti tik dangstomas! Centro Val
dybos nurodymais, o tas jau pažeidžia 
ir Centro Valdybos autoritetą ir pačią 
organizaciją.

Ramovėnas

ir pavaduotoju, dep-to Rytų Euro
pos sk. direktorius Baker, Jr., ke
li buvę R. Europos skyrių vadovai, 
Apaštališkasis Delegatas L. Rai
mondi, Diplomatinio Korpuso De
kanas, Nikaraguos ambasadorius 
Saccase, Panamos ambasadorius, 
Latvijos, Estijos diplomatai, Kon
greso Atst. Rūmų narys D. Flood 
su žmona, atst. Rooney, iš New 
Yorko, žmona, visa „Voice of Ame
rica“ vadovybė, daug politinio, ūki
nio, kultūros gyvenimo atstovų, 
ukrainiečių atstovai ir kt. Dalyva
vo ir lietuviai iš Vašingtono bei 
kitų miestų. ALT atstovavo jos 
pirmininkas dr. K. Bobelis ir dr. 
K. Šidlauskas, dalyvavo ir Kongre
se invokacijų sukalbėjęs liut. kun. 
J. V. Josupaitis, L. Bendruome
nę JAV atstovavo Valdybos narė 
Aušra Mačiulaitytė - Zerr su vyru.

(Elta)
****
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GARBINGA SUKAKTIS
Melbourne priemiestyje Essendo- 

ne yra Avė Maria vienuolynas, kuria
me gy Vena Pranciškonės seselės Ma
rijos Misi jonierės - Franciscan Misio- 
naries of Mary. Viena to ordino narė 
yra lietuvaitė seselė Pranciška Gai
damavičiūtė, kuri šių metų kovo mė
nesį švenčia du reikšmingus jubilie
jus. Kovo pirmą dieną jai sueina 75 
metai, o kovo 19 d. bus 50 metų, kaip 
ji davė vienuolės įžadus. Taigi 50 
metų garbingoje Dievo ir artimo tar
nyboje.

Seselė Pranciška yra gimusi 1897 
m. kovo' mėn. 1 d. Rubikonių km. Šir
vintų valse. Ukmergės apskr. netoli 
Kiauklių bažnytkaimio. Jos tėveliai 
buvo Karolis Gaidamavičius ir Ieva 
Sargūnaitė, abu kilimo iš Rubikonių 
km. -

Savo jaunyste Pranciška pralei
do tėvelių globoje gimtinėje ir Vil
niaus mieste. Ji dar prisimena kaip 
mamytė -ją prie ratelio mokydavo lie
tuviškai ' skaityti ’ir’ - rąžyti, nes tais 
laikais' Viešai lietuvių kalbos moky
tis ' buvo uždrausta.

1914 m. ji išvyko į Rygą pasisve
čiuoti pas pažįstamus. Tenai jai be
būnant netikėtai prasidėjo Pirmasis 
Pasaulinis Karas. Ji labai norėjo 
grįžti namo, bet pažįstami vienos, jau
nos mergaitės neišleido. Artėjant vo
kiečiams jiew pasitraukė- į Petrapilį, 
kaTftf^šaVim ;išsi veždami" ir* jauną
ją Prancišką. Ten' jie apsigyveno ne
toli bažnyčios kur ji pirmą kartą pa
matė vienuoles, susipažino su jomis, 
jų gyvenimu ir 1920 m. kovo mėn. 1 d. 
pati įstojo į vienuolyną.

Kaip naujokę ją išsiuntė į vie
nuolyno centrą Italijoje, Grottaferrato- 
je,. kur yra ir s v. Tėvo vasaros rezi- 
d’eriči ja. Tais laikai s iš' Sovietų Są
jungos būdavo suriku išvažiuoti, bet 
galiausiai jos gavo leidimą ir po dvie
jų mėnesių kelionės pasiekė Gratta- 
ferratą, kur 1922 m. kovo mėn. 19 d. 
gavo vienuolės rūbus. Pasiruošusi 
misijų darbui, ji 1924 m. gegužės mėn. 
20 d. atvyko į Kiniją - Harbino mies
tą, kuriame pradžioje dirbo mokyklo
je; o vėliau ligoninėje. Nuo 1940 m. 
dirbo operacinėje ir padėdavo dakta
rui per priėmimo valandas. Kuriam 
laikui buvo perkelta į Macao - Portu
galų koloniją, kur dirbo ligoninėje ir 
pas daktarą.

1953 m. Kinijos valdžia privertė 
vienuoles išvykti iš Kinijos. Sesuo 
Pranciška buvo paskirta Australijon - 
Sydnėjun. Čia ji atvyko 1954 m. gruo
džio mėn. 4 d. 1956 m. rugsėjo 19 d. 
ji buvo atkelta į Melbourną, kur pri
žiūri vienuolyno koplytėlę.. Kitaip sa
kant, eina zakrastijonės pareigas.

Koplytėlę visuomet puošia lietu
viškos rūtos, kurių dų krūmelius sese
lė turi pasisodinus vienuolyno darže
lyje tarp rožių. Šiuo metu ji rūpestin
gai renka sėklas, kad galėtų daugiau 
jų užsiauginti.

Atvykusi į Melbourną ji tuojau 
stengėsi susisiekti su lietuviais. Pir
moji lietuvė su kuria ji susipažino 
buvo p. Matukevicienė, kuri ją nuo 
pirmos dienos nuoširdžiai globojo. 
Jos paprašytas kun. Vaseris pradėjo 
siuntinėti ‘Tėviškes Aidus’. Jau eilę 
metų, kaip seselė gauna laikraštį re
guliariai ir labai kruopščiai jį perskai
to. P. MatukeviČiene pirmoji nuvedė 
seselę į_ Lietuvių Dienas Melbourne 
1964 m., išrūpino bilietus ‘Dainos’ 
Sanbūrio koncertams, padėdavo jai pa
rašyti laiškus namiškiams, nes senat

vėje seselės rankos truputi dreba ir 
jai sunku plunksną nulaikyti. Pernai 
būdama Lietuvoje p. Matukevicienė 
aplankė seselės seserį Vilniuje.

Besiruošiant Melbourne Moterų 
Dienom p. Matukevicienė buvo labai 
užimta ir paprašė kad aš, kaip arti
miausia seselės kaimynė, padėčiau 
jai laiškus parašyti. Nuo to laiko ir 
teko artimiau ją pažinti. Kartu daly
vavome paskutinėse Lietuvių Dieno
se Melbourne ir kituose lietuviškuose 
parengimuose.

Lietuvaitė seselė Pranciška Gai 
damavičiute,

Sesuo Pranciška yra labai dėkin
ga kiekvienam lietuviui kuris padaro 
jai kokią paslaugą ir sako, kad nie
kada neužmirštanti jų savo maldose. 
Ji dėkinga kun. Vaseriui už laikraš
čio siuntimą, p. Matukevičienei už vi
sas jos paslaugas. ‘Dainos’ Sanbūriui 
už nuolatinius pakvietimus į metinius 
koncertus, paskutinių Lietuvių Dienų 
rengimo komitetui už nemokama įėji
mą į visus parengimus. Essendono 
lietuviams p.p. Balbatoms ir Statiš
koms už parvežimus iš tų parengimu, 
p. Pr. Binkui už padarytas gražias 
spalvuotas nuotraukas nusiųsti jos 
giminėms į Lietuvą, p. M. Gudelienei 
už laiškų rašymą namiškiams bei pa
kvietimą i savo namus pasiklausyti 
lietuviškų plokštelių ią pažiūrėti Lie
tuvos vaizdų albumų. Čia ji dažnai ir 
ašara nubraukia klausydama lietuviš
kų dainų bei žiūrėdama į savo numy
lėto Vilniaus vaizdus.

Kai kam galėtų atrodyti, kad se
selė yra gana pasyvi lietuvių bendruo
menės narė, bet ar neturėtume pagal
voti, kad bendruomenei gal nevisuo- 
met derėtų gauti, bet kartais reikėtų 
ir duoti. Jei moteris virš 50 metu gy
vendama tarp svetimųjų nenutauto, bet 
pasiliko susipratusi lietuvė ir kiek 
jos amžius ir padėtis leidžia stengia
si palaikyti ryšius su lietuviais - ar 
mes tuo neturėtume didžiuotis? Man 
atrodo, kad mes turėtume jos senat
vės dienas kaip katras mokėdamas 
pralinksminti, paįvairinti, bet negalę 
voti apie jos duoklę. Žmonijai ir krikš

čionybei ji savo duoklę atidavė su 
kaupu. Ji ir vienuolyne yra labai mė
giama ir visos seserys žino, kad ji 
yra lietuvaitė. Tuo pačiu ji kelia lie
tuvio vardą.

Tik į Melbourną atvažiavus, kol 
buvo stipresnė, kai sužinodavo koki 
lietuvį ligonį eidavo jų lankyti. Ir da
bar ji norėtu, ligonius lankyti, bet tik 
tada aplanko, kai kas ją paveža.

Jei kas iš Australijos lietuvių 
norėtų ją šio jubiliejaus proga pasvei
kinti, jos adresas yra: Sr. Pranciška 
Gaidamavičius, Avė Maria Convent, 
22 Vida Str. Essendon, Vic. 3040

Marija Madeišienė
****

AUKSINE
‘Lino žiedo akys... Lino plaukai. 

Baltos drobės marškinėliai, rankšluos
tis linų...* Mūsų liaudies dainos, mū
sų šalies romantika melsvos lino žie
do spalvos. Kaip skaidri dangaus žyd
rynė, baltais drobių debesėliais tebe
gaubia mus ilgesiu anų linų žydėjimo 
laukų, linaraučio dainų ir ilgų žiemos 
vakaronių verpėjų rateliams burzgiant, 
pančius, virves tėvukams vejant. Li
nas buvo mūsų prakaito šluostyto jas, 
papuošalas raštų margumų audiniuose 
ir brangiausia apranga.

Rečiau minime lino sėklą - sėme
nis, kurių aliejus buvo didelis mais- 
tp priedas pasninkų ir badmečio lai
kais. Didelis vaistas vidaus ligoms ir 
įvairioms votims gydyti.

Botanikų nuomone linas skaito
mas seniausias ir plačiausiai varto
jamas augalas. Ji augino samariečiai 
ir finikiečiai priešbibliniais laikais. 
Iš lino kotelių gaudavo pluoštinę me
džiagą audiniams, iš lino sutraiškytų 
galvučių gaudavo pašarą gyvuliams, 
o šiuo metu iš linų medienos - spalių 
pradėjo gaminti celulozę.

Chemikai, farmacininkai ir gydy
tojai sėmenis vertina dėl didelio tu
rinio riebalinių rūgščių, baltymų, mi
neralinių druskų ir vitaminų. Ypatin
gai pasižymėjęs vaistas virškinimo 
organu, sutrikimuose; kaip skilvio, 
žarnų ar tulžies ligose.

Iš senojo praamžininko lino šian
dien yra auginami skirtingiems tiks
lams orientuoti variantai. Sovietų. Są
junga apsėja apie 2,5 milijonų hekta
rų pluoštinės paskirties linų, o Ame

rika ir Azija didesne dalimi ekspor
tuoja aliejaus linus - sėmenis.

Geltongrudęs sėmenys, kokias 
šiandien gauname pasaulio rinkoje 
dar nėra tokios senos. Maždaug prieš 
20 metų pradėjo jas išgauti Vengrijoj, 
kur klimatas, žemės organinė sudėtis 
ir higiena idealus šiai linų kultūrai. 
Naujosios sėmenų atmainos pirminė 
nauda: aliejus ilgiau išsilaiko neap- 
kartęs.

Sėmenys turi begalę dietinių pliu
sų. Ypatingai didelis baltymų kiekis, 
72% riebalų turinio susideda iš žmo
gaus maistui reikalingų rūgščių. Svar
bu yra ir palyginamai aukšta vitaminų 
ir mineralinių druskų sudėtis. Moks
lininkai ištyrė, jog apie 40 gramų sė
menų kasdien užtenka padengti orga
nizmo reikalaujama svarbių amino - 
rūgščių kiekį. Sėmenyse yra sekan
čios, biologiškai aukštai vertinamos 
medžiagos: 1. Leucinas - padeda ge
riau veikti hormonų sistemai. 2. Iso- 
leucinas ir Threoninas - padeda rūgš
čių sunaudojimui. 3. Lysinas - pade
da augimui ir kaulų struktūrai. 4. Me- 
thionmas ir Cystinas - padeda kepe
nims ir kraujui. 5. Phenylalaninas gre
ta Tyrosino labai reikšmingi hormonu

Sesuo Pranciška Gaidamavičiūtė jau
nystėje.

SIEKIA
atnaujinimui. 6. Tryptophanas išlaiko 
išlaiko celių augimo galimybes ir vei
kia akių pigmentų gamyboj e. 7. Vali
nas veikia į nervų sistemą.

Savo dideliu vitaminų kiekiu 
(Provitamin A, Vitamin B-komplex, 
vitamin C, D ir E) sėmenys labai.nau
dingi diabetikų dietai.

Tarp daugelio gerųjų ypatybių 
yra ir ‘bet’. Sėmenyse yra Glykosido 
(Linamarin), kurio yra ir kituose alie
jiniuose augaluose kaip pav. žalių 
pupelių žievėse. Yra mažas nuošimtis 
ir taip vadinamos mėlynosios rūgšties. 
Jeigu sėmenys bus naudojamos gydy
mo ir dietos reikalams ir žemiau 100 
gr. dienai, tuomet tie’maži pėdsakai 
nereikalingų ir nuodingų medžiagų nė
ra labai svarbūs.

‘Semen lini fink - jis didžiausias*, 
sako 81 metų Christian Endress, dar
žininkų lotynu kalbos tradicija, žiūrė
damas į mėlynuęjantį linų lauką. Ką 
jis giria yra jo paties dešimtmečių 
darbo vaisius. Sėmenys grynai gydy
mui ir dietai auginamos pirmą kartą.

Techniškai naudai linas auga jau 
tūkstančius metų, bet maistui ir žmo
nių gydymui jis buvo imamas toks, 
kokį ‘Dievas davė*. Jų spalva ruda, 
tamsoka, bet struktūroje, grūdo formo
je ir sudėtyje chemistai pamatė ‘auk
lėjimo’ galimybes. Šių dienų naujo
sios auksines sėmenys turi nemažiau 
kaip 67 ‘įtėvius’, įvairių kraštų ir at
mainų linus.

- Linusit Gold - vadinasi naujoji 
sėmenų atmaina. Pagal Dr. Martin 
Schnock, augmenijos tyrinėjimo direk
torių Ebnet’e; lino galimybės pasau
lio maitinime tik pradėtos judinti.

Amžinas, jokių sintetikų nenuga
limas, linas.

AM

JUOKAI
Vienas iš dviejų

— Ką galvoji apie vyrus, ku
rie valgo restoranuose?

— Jiems reikia apsivesti, arba 
išsiskirti.
Laimėjimo simbolis

—Kodėl laimėjimo simbolis 
yra moters stovyla, Viktorija?

— Apsivesk ir žinosi.
Neatskiriama dalis

— Antanai, kodėl tu ieškai žmo
nos su dideliu turtu?

— Dėl to, kad negaliu gauti 
turto be žmonos.

Mini-žodžiai pakeitė maxi-žodauš, 
tik kalbos darosi ilgesnės.

****
Šiandien gryno oro fanatikai yra 

tie, kurie niekuomet neatidaro langų.
****
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KOKIA GALIMYBĖ IŠTEKĖTI
Automobilių pardavėjai puikiai 

žino, kad vyrai svajoja apie kabriole
tus, bet perka limuziną. Dažniausiai 
renkasi taupesni, talpesnį ir įmanomai 
pigesni.

Beveik visi vyrai elgiasi taip pat 
pasirinkdami žmonas. Jie svajoja apie 
nuostabiai gražias būtybes arabų šo
kėjos sexualumu, balerinos kojomis, 
pensininkės taupumu ir eskimų moters 
nuolankumu. Beveik 90% vyrų svajoja 
apie .tokias moteris.

Siu dienų vyras dar labai toli nuo 
pripažinimo moteriai lygių teisių. Jis 
dar vis tikisi susirasti besmegenę 
mergina, kuri jį vien tik dievintų. De
ja, šioj gadynėj net ir 'durnelės blon
dinės’ (dumb blondes) gauna univer
siteto diplomus ir egzistuoja tik anek
dotuose.

Jeigu paklaustume merginas, ko
kia turėtų būti ideali žmona; jos vi
sos beveik vienodai realistiškai atsa
kytų: ištikima, prisitaikanti ir taupi 
seimininkė. Ji privalo mokėti skonin
gai rengtis, bet, gink Dieve, ne rėkian
čiai ir svetimų vyrų žvilgsnius iššau
kiančiai. Ji privalo neturėti savo nuo
savų norųir įgeidžių, bet privalo būti 
visuomet pasiruošusi patenkinti vi
sus jo įgeidžius, jeigu jis tokių turė
tų. Tokiomis mintimis merginos yra 
daug arčiau teisybės negu vyrai. Kiek
viena metgina žino: 'juo geriau aš 
jam patiksiu kaip virėja, skalbėja, na
mų valytoja ir vaikų auklėtoja, tuo di
desnės mano galimybės tapti jo žmo
na*.

Žinoma, visa tai-turi ribas. Ne
įkainuojama šeimininkė, kurią šliubi- 
niu žiedu galima įsigyti, daugiausia 
sukinėjasi senesnių, virš 40 metų vy
rų galvoj. Jauni vyrai daugumoje yra 
tolerantiškesni ir ne tokie despotiški. 
Taupumas, švarumas, darbštumas, se
nesnių vyrų reikalaujami, jaunų vyrų 
tarpe atsiduria tolimesnėse moters 
kvalifikacijų gretose. Jauni vyrai pir
menybę teikia sexualiniam patrauki
mui, natūralumui, gražiai išvaizdai ir 
ištikimybei. Šitokį vyriškų reikalavi
mų pasikeitimą vieni psichologai aiš
kina šitaip: ‘Kas seniau buvo laikoma 
svarbiomis moters kvalifikacijomis 
vidutinėj žmonijos klasėj, šiandieną 
prarado reikšmingumų. Moderniška 
šeima nebe tokia didelė ir gyvena sa
varankiškiau ir daugiau izoliuotai. 
Žmonos pasirinkime jaunas vyras ne
beklausia ir nebeklauso savo giminių 
nuomonės ir patarimų. Tokiu būdu jam 
yra lengviau pasirinkti patinkamą žmo
ną, kuri jį papildytų’.

Kiti psichologai prikaišioja vy
rams paviršutiniškumą ir vien moters 
išorės reikšmę ir didele įtaką, kas yra 
priešinga jų tėvo ar senelio žmonos 
pasirinkimui. Tai nėra visiškai teisin
ga, nes sexo ir grožio svarba atėjo su 
naujomis 'apsišvietimo’ bangomis. 
Kad šių dienų vyrai yra netokie pavir
šutiniški, galima įrodyti palyginamais 
pavyzdžiais kokios ‘vidujinės moters 
ypatybės’ tebėra svarbu šiandien ir 
kaip senoji karta galvojo. Prieš 1930 
metus gimę vyrai darbštumą ir tvarkin
gumą vertina aukščiau. Jaunesniems 
vyrams vertesni - teisingumas ir na
tūralumas. Tarp senesnių gal tik du 
iš dešimties ‘išmintingumą’ įvertina, 
kaip moters dorybę, bet kiekvienas 
trečias vyras iš jaunųjųnori inteligen
tės moters namuose. Tai jau didelis 
pasikeitimas gerojon pusėn.

Laimė ir tai, kad dauguma vyrų 
atsisako ir įvairių kitokių moters ver
tybių, dėl kurių dar prieš 10 metų ve
dybos būtų neįmanomos. Religija šian
dien nebetokį svarbų vaidmenį, vaidi
na. Visų krikščioniškųjų bažnyčių pa
lankumas susivienijimui tai daug pa
lengvino. Mergaitės skaistybė nebėra 
tokia svarbi šiame sexualines laisvės 
amžiuje. Pasoga visai nebeturi reikš
mės. Geras išsimokslinimas yra daug 
svarbiau. Merginos kiiiaė (neturtingi 
namai, žemas socialinis niveau) ne
bėra jokia kliūtimi.

Mūsų Pastogė Nr.ll 1972.3.20 psl.4

Daugumoje vyrai taip pat yra vie
ningi, kas jiems atrodo nemoteriška, 
kaip pavyzdžiui: a) amžinai nepaten
kinta ir zirzianti moteris, b) labai per
dėtai energingos arba vyriškos mote
rys, c) moterys be jokių erotinių po
linkių ir d) emancipuotos moterys. 
Viename punkte viso pasaulio vyrai 
nepripažįsta jokio atleidimo: jeigu 
moteris yra šiurkšti. Visi vyrai ieško 
moteryje švelnumo; jie nori jaustis 
esą mylimi. Moters švelnumas vyrui 
yra gyvybinės svarbos ne vien vedy
biniame gyvenime. Psichologai paty
rė, kad nemylimas vyras dirba be pla
no iki išsisėmimo, greit rezignuoja ir 
dažnai be pagrindo slepiasi ir teisi
nasi ligomis. Savo darbovietėje rea
guoja brutaliai arba yra nusižeminu
siu pastumdėliu.

Nors ir didelis pasaulio skirybų 
skaičius, bet tik 17% vedybų yra ne
patenkinti. Psichologų apklausinėji
mai įvairiuose kraštuose įrodo, kad 
tik du iš 100 norėtų kitą, žmoną pasi
rinkti. Ir tie du kartais perdaug dra^ 
matizuoja smulkmenas; jų žmonos esą 
pavydžios, netvarkingos, netaupios, 
šykščios, užsispytusios ir panašiai.

Labai retai vyrams reikalinga 
svetima pagalba susirasti žmoną, bet 
pasaulio vedybų biurai gyvuoja ir vi
si išimtinai sutinka savo statistikose, 
jog šių dienų 21 iki 28 metų vyras iš 
savo busimosios reikalauja gražios 
išvaizdos ir' elgesio. Turtu, kilme ar 
profesija domisi mažiau. Nuo 29 iki 
40 metų vyrai ieško gražios ir paty
rusios gyvenime. Ji turi atatikti jo so
cialinei klasei, turėti šiek tiek turto, 
būti jaunesne ir (labai svarbu) būti 
sexy. Liesos ‘Twiggy’ tipai vedyboms 
neturi jokių šansų.

Pagal profesijas geriausias ga
limybes ištekėti tūri plaukų kirpėjos 
ir pardavėjos. Jos yra labiausiai pa
reikalaujamos, kaip žmonos. Jau pro
fesijos pasirinkimas įrodo, jog tokia 
moteris draugiška. Nutarimas būti kir
pėja įrodomas, kaip tikra artimo mei
lė, nuoširdumas, tiek dvasinio, tiek 
fizinio kontakto malonumas. Kirpėja 
neturi net moteriško grožio pavydo, 
nes ji nuoširdžiai gražina kitą moterį, 
be pavydo džiaugiasi savo darbo vai
siais ir tuo pačiu išklauso jos proble
mas ir nuramina. Plaukų kirpėjos lai
komos idealiausiomis moterimis ve
dybų turguje. Vyrai mato jose supra
tingas, švelnias ir pasiaukojančias 
moteris.

Antraeilės eina medicinos sese
rys, vaikų darželių auklėtojos ir lab
darybės darbininkės. Jos irgi laikomos 
nuoširdžiomis ir kantriomis šeimos 
rūpintojėlėmis.

Šios moterų profesijos stovi aukš
čiausiai vedybų partneres pasirinkime.

Akademikių pareikalavimas ma
žiausias, o akušerių tiesiog bijomasi. 
Jas vyrai laiko savanaudėmis, šalto
mis, bejausmėmis moterimis ir visai 
netinkamomis motinomis. Net ir drau
gystėje su moterimis jos laikomos šal
tomis, nedėkingomis materialistėmis. 
Vyrai jų bijo, kaip keršto už moters 
fizinį skausmą, moterys savotiškai 
jų drovisi. Žinoma, nėra taisyklės be 
išimties, bet statistika rodo, jog ište
kėjusi jauna akušerė greit meta savo 
profesiją. Senos jau ir lieka senmer
gėmis.

Labai aukšto išsimokslinimo, la
bai turtinga ir emancipuota moteris 
turi taip pat labai mažas viltis.

Vyrai labai bijo ir ‘ligų maišelių’, 
kurioms vis kas nors ‘negerai’, ko 
nors jos ‘negali’ ar kam nors ‘nepri
taria’, ko nors bijo ar jų ‘kitoks’ iš
auklėjimas. Bet tokių labai nedaug.

Visi vyrai galvoja (ir galbūt, ne
daug klysta), jog moters aukščiausias 
pasaukimas ir profesija, būti motina 
ir gera žmona.

Kartą jaunas vyras dievino savo 
negražią, nemokintą ir neturtingą žmo
ną. Užklaustas ką jis joje mato, at
sakė: - Kai ji maitina mano kūdikį, iš 
jos švyti nuostabi motiniškumo palai
ma! -

išmintingi vyrai neieško gražių 
moterų, o tik gerų žmonų

O. Galkytė
****

Vadinkit, kaip norit; geradarė, 
kosmopolite, lėbautoja ar paprasčiau
siai ‘kiaulė.' - sus scrofa domesticus - 
užsitarnauja nuoširdžią mūsų simpati
ją.

Iš būdo, kiaulė labai laisnvamaniš- 
ka; gerumu kai ką iš jos išviliosi, 
bet pradėk ją per daug stumdyti - sa
vo teisių apgynimui ji ima taip bai
siai žviegti, jog tikrai plaukai stoja
si ant galvos. Jos mėgsta lengvą, ma
lonų gyvenimą, bet jeigu yra reikalas, 
savęs išlaikymui kiaulės nepatingi ir 
sunkiau padirbėti, nekreipdamos dė
mesio ar tas darbas švarus. Prie sta
lo jos labai balsios, manieros ne pa
čios geriausios, bet užtai jų atviru- 
rumas, tiesus nuoširdumas - nuginkluo
jantis.
Su kiaule visados žinai, kur esi; kaip 
ją neimsi - kiaulė lieka kiaule.

Kažin kodėl niekas vargšės kiau
lės nemyli? Amžinai ji juodinama, 
peikiama, žeminama. Esame girdėję 
ją esant gudriausių gyvulių ūkininko 
kieme, bet ar sakė kas nors, kad ji 
ne tik gudriausias, bet ir drąsiausias 
gyvulys? Ir duosniausias žmogui? 
Kiaulė sulaiko vieną trečdali, ką ji 
suėda (palyginus su menku aštuntada
liu karvių ir avių), kaip skanius ‘chop- 
sus’, kumpius ir lašinius. Tragiką ta
me, jeigu cituoti seną priežodį - ‘kiau
lės, kaip poetai, įvertinami tik po mir
ties’.

Kiaulė visur, visame pasaulyje 
yra namuose. Atmatas ar kaviarą val
go su didžiausiu apetitu. Valgo viską, 
kat žmogus valgo; o apie tai ko žmo
gus nevalgo, geriau nekalbėkim. Kiau
lės labai draugiškos, mėgsta kompa
niją, mielai linksminasi ir žaidžia. 
Kiekvienas kaimo vaikas yra matęs 
kiaules žaidžiant ‘gaudynes’, kurs 
labai panašus į žmonių vaikų žaidimą. 
Jos mėgsta plaukioti ir jei kūdros van
duo pradeda nusekti, lygiai kaip žmo
nės, jos beprotiškai mėgsta žvejoti. 
Kiaulės mėgsta švarų vandenį, bet 
jeigu nėra tai ir liūge voliotis gerai. 
Mažas paršiukas, vos gimęs, dreban
čiomis kojytėm keliauja į tamsiausia 
kampą gamtos reikalų atlikti. Joks ki
tas naminis gyvulys nėra toks švarus.

Apie kiaulės sumanumą ne'ra jo
kios abejonės. Susitvarkyti su naujo
mis situacijomis kiaulė yra tikras ge
nijus. Ji nesileidžia už nosies ve
džiojama, kaip toks arklys, kurs vi
sada seka tuščia kibirą.

Kiaulių nėštumo laikas yra trys 
mėnesiai, trys savaitės ir trys dienos. 
Joks kitas namų gyvulys nėra toks 
produktyvus. Kas liečia jų narsumą 
ginant vaikus, vargu ar žmonių moti
nos geriau pasirodytų.

Stebina ir kiaulės prisitaikymo 
galimybė. Moderni kiaulė šiandien ir

LAIKAS IR AMŽINYBĖ
Kartą gyveno nežymus vienuolis. 

Gyveno jis ilgus metus laimingas ir 
savo gyvenimu patenkintas. Vieną die
ną, jam plaunant indus vienuolyno vir
tuvėje, atėjo angelas ir sako:

- Viešpats atsiuntė mane tau pa
sakyti, jog jau laikas eiti amžinybėn!

- Dėkoju Viešpačiui, kad mane 
prisiminė! - Sako vienuolis - Bet ar 
tu nematai, koks kalnas neplautų in
dų? Aš nenoriu pasirodyti nedėkingas 
Viešpačiui, bet ar negalėtų jis trupu
tį palaukti su amžinybe, ką? Kol aš 
pabaigsiu savo darbą? -

Angelas pažvelgė į vienuolį ir in
dus su angeliška užuojauta.

- Pažiūrėsiu, gal bus galima. - 
Atsakė ir pranyko.

Vienuolis suplovė indus ir dar 
įvairiausių darbų atrado. Kaip tik be
dirbant darže vėl atėjo angelas. Vie
nuolis, grėbliu mosikuodamas, vedžio
jo angelą po daržą ir sodą.

- Žiūrėk, kiek daug piktžolių! Ar 
negalėtų amžinybė dar truputėlį pa
laukti? -

Angelas nusišypsojo ir vėl pra
nyko.

Vienuolis baigė darbą sode, nu

SIMPATIJA KIAULEI

gi plonėja ir numetė apie 15% taukų. 
Per maždaug tuziną metų ji uždėjo 
penktadalį proteino ir numetė trečdalį 
kalorijų. Kumpiai jau daug liesesnį. 
Tarp visų mėsos rūšių, kiauliena dau
giausia turi Vitamino BĮ ir geležies.

Kas žino, kiek milijardų žmonių 
kiaulė išmaitino? Dabar, atrodo, Ji 
pradėjo visai naują karjerą labarato- 
rijoj. Jos anatomija žmogui artimiau
sia. Širdis, kraujo cirkuliacija, virš
kinimo aparatas ir dantys - viskas 
kaip žmogaus. Kiaulė suserga žmo
gaus ligomis, net ir jos oda tuti tas 
pačias alergines reakcijas. Dar vos 
tik prieš keletą metų buvo neįmanoma 
kiaulę naudoti labaratoriniams tyri
mams. Perdaug reikėjo vietos, paša
ro ir per didelės dozos medikamentų, 
jau nekalbant apie būrį stiprių vyrų 
jai paguldyti. Šią mokslinę problemą 
išspręsti mokslininkai paliko pačiai 
kiaulei ir štai, ji mokslo neapvylė.

Minesotos universitete, vadovau
jant Dr. L.M. Winters, tyrinėtojai ban
dė kryžiuoti keturias laukinių kiaulių 
rūšis naudodami pačiuš mažiausius 
paršelius. Kiaulė vis mažėjo. 1966 m. 
gavosi rasė, kurios gyvuliai penkių 
mėnesių amžiaus sveria tik 18 kilo
gramų ir suaugę pasiekia vidutinio 
žmogaus svorio - 80 kg. Mokslininkai 
šias mini-kiaules daugiausia naudoja 
mechaninių širdžių ir įvairių spindu
lių išbandymui, senėjimo procesui ir 
arteriosklerozei ištirti.

Del savo naujos mokslinės pa
dėties kiaulė visai nesijaudina. Be 
jokio išdidumo ir toliau yra tik papras
ta, nuoširdi kiaulė. Jos būdas ir gy
venimas nepasikeitė.

Be jos mūsų, gyvenimas būtų nuo
bodus ir gerokai liesesnis.

Aga
****

dažė vienuolyno klojimo stogą. Taip 
jo laikas bėgo nuo vieno darbo prie 
kito. Vieną dieną jis slaugė ligonius - 
kaimo ligoninėje. Vos tik pagirdė 
karščiuojantį ligonį gurkšneliu šalto 
vandens, pakėlė akis ir jo angelas 
vėl bestovįs priešais jį.

Šį kartą vienuolis pridėjo piršta 
prie lūpų ir jausmingai iškėlė rankas 
rodydamas angelui eilę lovų su sun
kiai sergančiais.

- Neturiu dar laiko eiti amžiny
bėn! - Sakė jo žvilgsnis.

Angelas pranyko be žodžių.
Kai vakare sugrįžęs vienuolyno 

celėn, vienuolis atsiklaupė vakaro 
maldai, jis prisiminė angelą ir tokį 
ilgą, ilgą laiką, kuri jis vis pratęsė. 
Staiga pasijuto baisiai pavargęs, iš
sisėmęs ir pasenęs.

- Viešpatie, kad Tu dabar atsiųs
tam savo angelą, aš eičiau su juo! -

Vos spėjo užbaigti maldą, ange
las jau stovėjo prie jo.

- Jei tu dar imsi mane, - sako vie
nuolis, - aš esu pasiruoše.s eiti am
žinybėn. -

Angelas pažiūrėjo į vienuolį su 
tikrai angeliška meile ir tyliai sako:

- O kur, tu manai, tu iki šiol bu
vai?

****
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PAMINKLAS NIEKUI
Rašo L. Zygas

‘Mūsų Pastoges’ Nr.8 straipsny 
‘Mūsų bibliotekos’ A.M. rašo, kad nie
kas knygų neskaito, gi čia pat greta 
ALB Krašto Kultūros Taryba skelbia, 
kad yra pasišovusi tam niekui statyti 
paminklą - išleisti koki tai paslaptin
gą leidinį, manau tik ar ne knygą. Siū
lau išleisti tik gražius paminklinius 
viršelius, kitaip statyti piramidę ir į 
ją sukrauti visas mūsų bibliotekų kny
gas. Tada ištuštintose knygų skrynio
se ir spintose bus galima tausoti ha- 
vajietiškus kostiumus, skautų paga
liukus ir sportininkų pilkas.

Stebėtina, kad tokiam tušciavi- 
duriui leidiniui gaišinti laiką sutiko 
Zubras.

Kokia Kultūros Tarybos galvose
na dėl šio leidinio turinio matyti iš 
pareiškimo, kad bus atvaizduota ne 
tik organizacinės, bet ir kitos gyveni
mo sferos. Bet nežiūrint to dar pride
da didžiai stebėtina pažadą, kad lei
dinys apims visus mūsų kūrimosi ir 
siekių aspektus.

Nesenai mirusiam, galima sakyti 
dideliam istorikui Ivinskiui, rašiusiam 
visą- gyvenimą, nepavyko pasiekti to, 
ką dabar, brakšt, žada Kultūros Ta
ryba palikti didelį istoripį veikalą.

Tegu įvairios organizacijos iš
leidžia savo jubiliejinius leidinius, 
tai tada susiras ir atatinkamų skaity
tojų visam pasauly. Aš gi nenoriu 
kad mano skryniose vietą užimtų is
torijos apie skautus, sportininkus ar 
chorus, nors pastariesiems ir turiu 
žymiai daug daugiau pagarbos.

Tegu Kultūros Taryba sugalvoja 
sudaryti sąlygas vienam Australijoj 
gimusiam lietuviui studijuoti lituanis
tiką. Tegu leidžia ir leidinį, kai nebe
bus svarbesnių siekimų. Nejaugi Ta
ryba sudėjus greta keturius ar penkis 
(ar bendrai kiek iš viso yra per ata
tinkamą procesą surastų) dalykus, ne
gali jų pasverti ir matyti kuris iš jų 
yra svarbesnis, gi jei taip yra pada
rius^ tai turėtą pąskelbtį,. kurie reika- . 
lai turėjo užleisti vietą leidiniui.

Jei jau 25 metai čia lietuviai šo
ka ir linksminasi, tai padėkai turėtų

Svečiuose Pas Mūsų Pastoges 
Skaitytojus'

, VI. Dumčius
Nusibodo nekrologus rašinėti iš 

Adelaidės. Nutrynė pečius karstų len
tos benešant savo draugus į kapus. 
Reikia prasimanyti, ką nors linksmes
nio išsiblaškymui. Sugalvojau aplan
kyti savo gimtųjų Sintautų valsčiaus 
gimines ir pažj.stamus ir pabendrauti 
su Mūsų Pastoges skaitytojais, ku
riuos lesinu Adelaidės kronikos tru
pinėliais. Per Kalėdas apie tai užsi
miniau savo bosui, redaktoriui A. Mau- 
ragiui, atlankiusiam mane Juodmalke- 
se. Gavęs pritarimą, apsisiaučiau ašu
tinę, užsikišau už diržo šikšninį kap
šelį su sidabriniais ir pasileidau i 
bekraštes Australijos platumas... Sau
lė kybo dangaus mėlynėje per kokias 
tris šienkartes. Bekrašte NSW tuštybė. 
Jokio medelio, jokios avies, kengūros 
ar paukštelio. Ant kuolų ištiesti tele
fono laidai, tie vieninteliai kažin kur 
esamos civilizacijos nepaperkami liu
dininkai styro auksinio saulėlydžio 
varsose. Laukiu, kad greičiau sutem
tų, nes akys pasidarė labai sausos 
bežiūrint į sausą žolę. Kaimynas Ro- 
senzweig pradeda niršti, kad per vi- 
saA šimtą mylių jis ničnieko nepaste
bėjo. Lygia dalia jam atkertu, kad 
važiuodamas per jo gimtosios Nebras- 
kos prerijas irgi mažai ką mačiau. 
Tiesa, ten pakelėse matėsi bandos an
tilopių ir buivolų smarkiai gauruotų, 
bet medžio jokio.

Švintant, Pilkasis Skalikas pra
dėjo smarkiau kaukti, turbūt, lipa į 
kalnus. Dangus sėmas, kaip malūno 
žėglio pakulinys. Lyja. Mėlynieji Kal
nai savo vešlia augmenija labai pa
našūs į Adirondako kalnus, kuriuos 
aplankiau vykdamas iš New Yorko į 
Montrealį. Klausomės rytinių naujienų 

Australijai pastatyti paminklą Can- 
berroje.

Ar Taryba ieško talentų? Gal kur 
auga busimas kompozitorius reikalin
gas stipendijos. Gal kas turi drama
turgijos talentą^ - duoti jam porą tūks
tančių dolerių, kad parašytų lietuviš
ką paminklą angliškai. Tegu pasista
to sau paminklą, kas gali, žadindami 
tokius talentus su konkursais, premi
jomis, užsakymais ir stipendijomis. 
Tegu tokiem reikalam užrašo į savo 
testamentus.

Jeigu ‘istorinis’ leidinys vistiek 
bus leidžiamas, tai būtų gerai, kad 
Zubras su savo bendradarbiais pasi
rinktų tik jau čia Australijoje gimu
sius lietuvius. Kiekvienai temai ap
rašyti reikėtų kviesti po keturis ra
šytojus ir du geriausius darbus premi
juoti. Leidiny spausdinti geriausia 
rašinį iš keturių, gale panaudojant 
redaktoriaus parinktas ištraukas ir 
kitų trijų. Visiems iš to bus naudos. 
Daugiau dalyvių - didesnis susidome- 
jimas ir leidiniu. Leidinys būtų anglų 
kalboj.

Bet norėčiau, kad Taryba dar ap
sigalvotų, nes 25 metai nėra jau labai 
tokia didelė sukaktis. Jei Taryba lie
kasi prie paskelbto nusistatymo, tai 
jam reikia ruoštis pirmiausia puose
lėjant tinkamus tėvus, kad šie išau
gintų rašytojų, istorikų ir kitokių gal- 
vijančių profesijų lietuvių. To būtų 
galima atsiekti švenčiant šimto metų 
sukaktį, tik negaliu pramatyti kokia 
kalba leidinys tada bus geriau rašyti, 
nes nesu tiek su istorija susipažinęs.

Besikrapštančių profesijų žmo
nės, nors ir butų akademikai į istoriją 
gali tik patekti, bet ne ją kurti ar ap
rašyti.

Šia proga užkliuvau ir už ALB 
Krašto Kultūros Tarybos titulo. Ar ne
galima apseiti be ‘krašto’: ALB Kul
tūros Taryba. Ji pati maišosi dėl ‘kraš
to’ rašydama, kad šis leidinys bus lie
tuvių išeivijai į šį kraštą atžymėti ir 
kartu bus informacinis šaltinis ‘kitur 
gyvenantiems lietuviams ir istorinis 
(kaikas per klaidą praleista, L.Z.) 
priaugantiems lietuviams čia,ir krašte’.

O gal as iš didelio rašto išėjau 
is krašto?

****

iš Sydnėjaus. Staiga šoferis iškilmin
gai paskelbė: Dešinėje horizonto pu
sėje matyti Sydnėjaus uosto tiltas. 
Už pusės valandos kelionė pasibaigs. 
Visi subruzdo. Moterys dėjo ant vei
dų naują tinką,nes vakarykštis buvo 
per naktį ištrupėjęs, lūpos atsipluši- 
nėjusios.

Autobusų stoties laukiamajame 
manęs jau laukė dėdė J, Kažemėkai- 
tis. Kaip gera po tokios ilgos kelio
nės turėti kas tavęs laukia. Saitas 
dusas, karšta juoda kava ir Napoleo
nas bemiegę naktį nuplovė visiškai 
nuovargio jokio. Atvykome pačiu laiku 
į Lidkombės bažnyčios šventorių. Gal
voju ką pirmiausiai susitiksiu. Žiū
riu tarytum susitarę žąsele vienas po 
kito žingsniuoja, redaktorius A. Mau- 
ragis už jo buvęs M. Pastogės redak
torius V. Kazokas ir senas tarnybos 
karo aviacijoj A. Fredoje prietelis 
Br. Stašionis, šalę J. Kedys, ponas 
Karvelis ir mano buvęs viršininkas 
2 Oro Ekskadrilėje ats. majoras A. 
Kutka. Grosas tas senas mano prie
šas šachmatų lentoje ir eibė kitų, iš 
karto pasijutau kaip musė medaus puo
dynėje. Lidkombės katalikų bažnyčia 
erdvi ir moderniška. Suskaičiau 267 
besimeldžiančius, taigi beveik 10% 
visos Sydnėjaus lietuvių kolonijos. 
Po pamaldų skubame į tokią skardinę 
pašiūrę, kuri šiuo metu atstoja Sydnė
jaus lietuvių namus. Rimtais veidais 
apsėdę stalus tariasi vyrai. Atpažinau 
vieną iš rimčiausių tai pulk. Šlioge
ris. Sale jo sėdintis vikriai maišė ka
ladę kortų, ties kiekvienu stovėjo 
skardinėlė, kuri mano manymu nebuvo 
Coca - Cola...

Pirmiausia vykstu su dr. Maura- 
giu į Mūsų Pstogės posėdi. Staiga iš
girstu riksmą - V. Simniškis visa-gerk
le šaukia: saugokitės, iš Adelaidės 
pasiųstas atvažiavo Dumčius sužinoti 
kiek mes surinkome pinigų naujų namų

1971 m. LVS Ramove, Sydney Skyriaus vėliavos šventinimo 
iškilmių metu kalba kun. P. Butkus.

statybai. Prie to prisikabinau. Suta- 
rėva, kad užvažiuosiu pas jį ir gausiu 
visas informacijas.

Minutei gavau progos pabūti Spaus
tuvės komisijos posėdy ir pareikšti 
savo nuomonę dėl jos, bei sumokėti 
prenumeratą naujai surasto Adelaidė
je M. Pastogės skaitytojo.

Dr. Mauragio namu jaukumą suda
ro gausus lietuviškos tautodailės rin
kinys. Visą, linksmybę namams teikia 
skardus anūkų klegėjimas. Bandau 
šnekinti pilietį, sakysim kokių ketu
rių sprindžių ilgio. Atšauna-feaimon- 
das Algis Stašionis." Dvi mergytės ne
gali sutalpinti juoko į sąujukę taip 
puikiai kalba lietuviškai. Štai ką reiš
kia turėti žentą lietuvį.

Ištaršę kupiną lėkštę p. Maura- 
gienės cepelinų einame apžiūrėti 
spaustuvės. Apžiūrėjęs susidariau 
įspūdį, kad spaustuvininkas, korekto
rius ir redaktorius yra ta trejybė vie
name asmenyje. Mano manymu turėtų 
būti taip: visi dabar gyvename paly
ginti gerai. Pagrindinis rūpestis, kaip 
lengviau numesti svorį ir kur pigiau 
gauti kuo mandresnio skystimėlio. 
Kodėl mes negalime sudėti t sakykim, 
po $100 švariam tautiškam bizniui. 
Nusipirkti kaip reikia spaustuvę ne 
tik Mūsų Pastogės, bet ir knygų leidi
mui. Dabartinis spausdinimo būdas 
pridedant ranka lietuviškus ženklus 
yra perdėm primityvus ir turi baigtis 
galimai greičiau. Dar nenurijus pa
skutinį vaišiu lašelį, skamba telefo
nas. Tai V/ Kazokas mosuodamas 
šoble kviečia mudu pas save... Kazo- 
kynė, tai ištisa lietuviško meno ga
lerija. Visos sienos nukabinėtos pa-

DĖL KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMO
(Atkelta iš 1 psl.)

la nereikalingi aiškinimai ir laiko 
gaišinimas. Vien šios procedūros 
pakeitimas tikriausiai sutaupytų 
pusdienį. Peržvelgus būsimos se
sijos dienotvarkę atsirastų ir dau
giau įvairių pranešimų, kuriuos 
dažniausia iš rašto paskaito (įsta
tų keitimas, išlaidų ir pajamų są
mata, veiklos planai ateičiai ir k.) 
Esmėje Tarybos atstovai suvažiuo
ja ne tris dienas paerzaliuoti ir 
pasiginčyti, bet kuo trumpiausiu 
laiku aptarti ir išspręsti gyvuosius 
bendruomenės reikalus. Todėl į 
Krašto Tarybos suvažiavimus, kaip 
Krašto Valdyba taip ir atstovai, 
turi atvykti gerai pasiruošę.

Australijos lietuvių bendruo
menė yra gana negausi, tad bet 
koks tautiečių išsklaidymas į ke
lis parengimus būtų žalingas, nu
stotų savo iškilmingumo ir dinami
kos, iššauktų nubirėjimus ir būtų 
blankūs. Savo tautinį svorį pajun
tame tik masiniuose sanbūriuose, 
kai programų išpildytojais ir žiū
rovais užtvindome sales.

Taip pat reikėtų pagalvoti, ar 
šiame (Lietuvių Dienų) laikotarpy
je nevertėtų palikti vieną. dienat 

veikslais, išėjusiais iš lietuviško dai
lininko molberto. įvairios molio puo
dynes actekų_ir inkų stiliaus. Reikia 
būti labai padoriu žmogumi, kad gau
tai tiekos dovanų. Pamatau ant kny
gų lentynos sudaužytus akinius, bu
vusio pilietinio karo atributą. Prašau, 
kad duotu, parsivežti į Adelaides lie
tuvių muziejų. Nedavė.

Dabar jis bus visus metus labai 
užimtas su Pulgio Andriušio raštais, 
kuriuos Krašto Valdyba jam pavedė 
redaguoti. Kvietė talkon. Tai visai 
nesibranginau. Dukra Ugnė su visu 
jaunatvišku entuziazmu ruošiasi į Jau
nimo Kongresą Čikagon. Sūnus Kajus 
labai ištysęs ir beveik už z'mogų di
desnis. Kazoko namuose stipriai jau
čiama šeimininkės drausminga ranka. 
Tik pradėjome garsiau reikšti savo, 
rodos nekaltas, nuomones, tuojau Na
poleonas atsidūrė po stalu. Reikėjo 
daug rimtų argumentų kol jis buvo vėl 
iš pastalės išprašytas ir vėl atsisto
jo pagarbioje savo vietoje. Bendrai 
V. Kazokas dabar pasižabojo Pegasą 
ir pilnu šuoliu lekia į Parnaso aukšty
bes. Tarnyba valstybinėje biblioteko
je jo posmų nesumaišo. Bariausi, ko
dėl taip retai rodosi Mūsų Pastogėje?

Vykstu pas zanavykę p. K. Biti- 
nienę, kuri yra vienintelė plačios 
Dumčių genties atžala Australijoje. 
Prieš akis išdygsta visu savo grožiu 
abiejų taip mielos tolimos tėviškės, 
apsuptos liepomis, pilnais grybų ber
žynais Sintautų lygumose. Staiga iš- 
girstava varniukų alkaną riksmą go
jely. Klausovos Velyknakčio būgnų 
dūdenimo Sintautuose...

(Bus daugiau)

laisva^ nuo bent kokių parengimų, 
kad atvykusieji iš kitur galėtų su
sipažinti su miesto įžymenybėmis, 
o taip pat ir tarpusavy pabendrauti 
ir pasisvečiuoti. Tuo būdu praplės- 
tumėm pažįstamų ir draugų ratą, ir 
plačiau tarpusavy suartėtumėm.

PLUNKSNOS KLUBE
Praitą sekmadienį Plunksnos klu

bas p.p. Kazokų bute turėjo susirin
kimą, kuriame V. Kazokas skaitė pa
skaitą t‘Didysis paradoksas istorijoje 
arba krikščioniškoji meilė laike ir 
praktikoje’. Paskaitoje prelegentas- 
kaltino krikščionybę, kad per dų tūks
tančius metų Bažnyčia skelbdama ar
timo meilę tos meilės pati nesilaikė 
ir savo krikščioniškajam pasaulyje 
jos nepaliko.

Paskaitininkas susilaukė kritikos 
ir priekaištų del nepakankamos įžval
gos į laiko dvasią ir žmogiškosios 
prigimties bei kultūrinės pažangos 
įtakos į žmonijos gyvenimo raidą.

Diskusijose dalyvavo V. Šlioge
ris jun., A. Mauragis, E. Jonaitienė, 
G. Kazokierjė, V. Skrinskas, S. Sko- 
rulis t V. Šliogeris sen. ir L. Urbonas 

Po paskaitos iešminė - steikas, 
kavutė ir draugiški pasikalbėjimai ak
tualijomis.

Sekantis susirinkimas numatytas 
pas p.p. Jonaičius ir dienos prelegen
tė p. E. Jonaitienė, kuri kalbės apie 
rusą rašytoją Nobelio premijos laure
atą A. Solženitsiną .
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KODĖL YRA ?
Nespėjome atsigauti kaip reikiant 

nuo staigmenų paskutinės sporto šven
tės, o jau ‘Musų Pastogėje’ paskelb
tas tvarkaraštis kaip^ reikės elgtis 
per 1972 m. Kalėdų Šventes ir kur 
sutiktiNaujus 1973 metus. Jau iš anks
to galima daryti planus į kokius kon
certus, parodas, paskaitas, pobūvius 
ir sporto varžybas norėsim ir galėsim 
vykti. Žinoma smulkesnė programa 
bus paskelbta vėliau. Įdomu ar bus 
įvestas muzikaliniu instrumentų dau
žymo konkursas, ypač gitarų, apie ku
ri daug buvo ankščiau rašyta ir nors 
ne visai teisingai, bet ta sporto šaka 
yra išpopuliarinta ir esu įsitikinęs at
siras kitų sportininkų, kurie norės pa
veržti meisterio vardą iš dabar esan
čio. Gero vėjo.

Dar reikėtų paskelbti premija del 
įvykių (buvusių ir nebuvusių) skelbi
mo ‘Musu Pastogėje’.

Kaip ten bebūtų, bet Sporto Sky
riaus Redaktorius savo pareigas at
lieka savotiškai, lyg tai diktatoriškai. 
Sporto entuziastai^ norėtų pvz. z'inoti 
kodėl per Sporto Šventės atstovų su
važiavimą (visų sporto klubų) padary
ti nutarimai vienais metais, kitais me
tais pakeičiami, arba negalioja pasi
rašyti nutarimai vėl svarstomi ir ko
dėl vienas sporto klubas ruošia du 
kart^ iš eilės? Teko girdėti, kad Spor
to Šventes 1971 m. ir 1972 m. ruošti 
turėjo sporto klubai ‘Kovas’ ir ‘Neris’ 
bendradarbiaujant.

Galingas sporto klubas ‘Kovas’ 
buvo vienu laiku kiek susmukęs ir jau
nimas, supykęs ant senimo (sportinin
ko akim žiūrint) įsteigė antrą sporto 
klubą ‘Nerį’.

‘Kovas’ subruzdo ir per metus 
mes sužinojome, kad Sydnejuje, api
mant ir kitas artimas vietoves, kaip 
Bankstownas yra sportuojančio^jau
nimo norinčio dalyvauti Sporto Šven
tėse ir kad vienas sporto klubas ne
pajėgs leisti dalyvauti tokiam skai
čiui. PrabėgOztrys metai, ‘Neris’ iš
silaikė ir, kaip matome, išsivystė. 
Be krepšinio jau turi šachmatų, stalo

Pittsburghas 
buvo išprotėjęs

PITTSBURGH. — Kai sek
madienį Pittsburgho komanda 
laimėjo finalines beisbolo rung
tynes ir galėjo vadintis pasau
lio čempionais, tai miestas at
rodė lyg išprotėjęs. Kaip AP 
praneša, tūkstančiai jaunuolių 
iš džiaugsmo siautėjo miesto 
centre, daužė langus, degino au
tomobilius, išsirengę šoko, plė
šė krautuves, mėtėsi alaus bu
teliais. Mieste kilusių gaisrų ge
sinti negalima buvo privažiuo
ti, gatvės buvo užverstos, už
barikaduotos. Policija atskyrė 
50 blokų nuo likusios miesto 
dalies. Vakar buvo žinoma, kad 
suimtų buvo apie 100, o sužeis
tieji dar nebaigti skaičiuoti.

Po tokio pamišimo kyla klau
simas; kas norės dabar, kad jų 
miestas laimėtų pasaulio čem
pionatą? Ir prisimena N. Go
golio žodžiai “Revizoriuje”; A- 
leksandras Makedonietis buvo 
didelis žmogus, bet kam dėl jo 
laužyti mokyklos kėdes?
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ir lauko teniso, golfo sekcijas, daly
vavo ir žiemos sporto šventėje. Lai
mėjo jau ir keletą taurių. Atrodytų, 
kad bendruomenė turėtų džiaugtis. 
Jaunimas varžosi, spurtas tobulėja, 
mūsų jaunimas mūsų pažiba, bet... 
Kam reikia ieškoti priemonių užgniauž
ti iniciatyvą jaunimui pasireikšti, ko 
nei aš nei daugelis skaitytoju neži
no. Gal man būtų leista paaiškinti. 
Jaunimu aš skaitau nuo 14-15 m. iki 
26-28 m. Aktyvus sportininkas gali 
būti ir 60 m. kol fiziniai ar dvasiniai 
pajėgus, bet 30-35 m. sportininką ne
galima kišti į jaunimo sąvoką. Si am
žiaus grupė mums reikalinga padėti 
senimui susikalbėti su jaunimu. Tar
pininkauti. Yra toks posakis: jei jau
nas žinotų, o senas galėtų.

Tur būt neginčijama, kad senes
nis turi daugiau prityrimo, o jaunes
nis daugiau energijos ir jėgos. Gal 
tuomet būtų pravartu senesniam ir dau
giau prityrusiam ‘Kovui’ padėti jau
nesniajam ‘Neriui’.

‘Neris’ kuris per keturius metus 
įrodė, kad gali egzistuoti ir norėtu 
dalyvauti mūsų sportininkų šeimoje." 
Viešai klausiu ‘Kovo’ valdybos kiek 
kartų buvo kviesti į ‘Neris’ klubo po
būvius ir kiek kartų jie dalyvavo?

Neapsirikčiau, tur būt,pareiškiant, 
kad ‘Kovo’ valdybai įdomus tas jau
nimas, kuris yra jų.klubo eilese, ne- 
riečiai gali patys žinotis ir bendrai 
nereikalingi. Pagal tą nuomone, mes 
turime perdaug jaunimo.

Senos atgyvenusios teisybės: - 
Vienybėje - galybė; sveikame kūne - 
sveika siela; garbingai nugalėtas yra 
vertingesnis už negarbingai laimėju
si; bet kai kuriems mūsų sporto šu
lams obalsis yra vienas: išlošti bent 
kokia kaina. Kas yra gal ir geras obal
sis, turint varžybas su priešu, bet ne 
savo tarpe. Sporto švenčių tikslas - 
ugdyti sveiką jaunimą, duoti galimy
bės jiems susipažinti ir bendrauti, per 
tą kurti lietuviškas šeimas. Neužmirš
kime: sveika šeima - sveika tauta.

A. Andriejūnas (snjr.)
****

PITTSBURGHAS. — 
papildomai buvo pranešta, kad 
riaušėse dalyvavo apie 100,000 
minia, policija suėmė 300, iš
plėšta virš 30 krautuvių, o su
žalotų parduotuvių dar kokia 40.

ATITAISYMAS
Praeitam MP numeryje (Nr.10), 

straipsnelyje ‘Sporto nuotrupos’, ži
nutėje apie šachmatininkus įvyko ko
rektūros klaida. Turi būti: ‘Šachmatų 
ekspertų nuomone Fisher’iui Islandi
joje šalti nereikės, nes Spassky bus 
gerai patvarkytas Belgrade’.

Mielus skaitytojus už įvykusią 
klaidą redakcija atsiprašo.

****
NORI SUSIRAŠINĖTI

Ričardas Liutkus, 16 metų am
žiaus, nori susirašinėti su Australi
jos lietuviais jaunuoliais, jis įdomau
jasi pop muzika ir yra grupes vadovas, 
taip pat norėtų pašto ženklais pasi
keisti. Jo adresas: Kaunas 2., II-ji 
Kranto 18, but. 3. Lietuva TSR.

Jaunystė be troškimų tas pats, 
ką senatvė be patyrimų.

****
Civilizacijos ženklas: moteris 

su tikro kailio skribele ant sintetinių 
plaukų.

****

Vokiečiai intensyviai ruošiasi 1972 metų olimpiadai, kuri įvyks 1972 m, Munec 
hene Čia motome vieno stadiono statybą. Jo viršus bus uždengtas brezentine
medžiaga

T A R A R ARĄ. apie GITARĄ 
Rašo Kintas

Yra teisybė, kad nepriklausomy
bės dienų populiariųjų dainų tematiko
je, vienas iš labiausiai romantiškai 
skambančių žodžių yra - ‘Gitara’. Šis 
žodis, t.y. muzikos instrumentas, yra 
įleidęs gilias šaknis į tuometinę mūsų 
tautosaką ir, kaipo toksai, išstūmęs 
iš liaudyje mėgiamai dainuojamų dainų 
tautinį instrumentą^ - kankles. Veik 
visi pokario laikų poetai ir dainiai 
kankles skambino tik giliai ir žilai 
senovei, palikdami jas vaidyloms ir 
vaidilutėms kurstantiems amžinąsias 
liepsnas. Gi dainuodami apie savo ir 
kitų meiles, žvaigždes ir ežero ban
gose besisupančias baltąsias lelijas, 
mieliau save akomponuodavo gitara. 
Tam patvirtinti užtenka atversti bet- 
kurio dainorėlio lapus. Neabejotinai 
rasime, kad kiekvienas savo druskos 
(ir rašalo!) vertas poetas - dainius 
padirgina gitaros stygas.

Viena, tačiau, aišku, kad nežiū
rint gitaros populiarumo fonetikoje, 
kaipo muzikos instrumentas, plates
nėse visuomenės - liaudies masėse, 
jis neprigijo. Greičiausia dėl per aukš
to tono skambėjimo fįnąnsįniaįą/sųmę- 
timais? Atseit, nekiekvienas piemuo 
ir nekiekvienas kaimo bernelis galėjo 
sau tai pasivelyti. Tuo labiau, kai 
geras stygų komplektas kainuodavo 
- oho! Taip tad ir dainuodavome anais 
gilių nedėlių vakarais, giliai širdin 
išsikalę žodžius ir muziką, bet labai 
retai akomponuojami gitaros. Nebent, 
jeigu į dainuojančiu būrelį ant prie
klėčio, prisėsdavo šviesesne kaimo 
liktarna.... Mokytojas, karvių kontro
lierius, vasarai atklydęs studentas, 
gal dar matininkas.

Antrojo pokario metais mums at- 
sibaldžius į Australiją, iš čemodanų 
lipo daugiausia akordeonai. O dauge
lis ir šių, 120 bosų ir tuzino registrų 
muzikos instrumentų, atkeliavo nuo
savybėje tų, kurie apie muziką, nusi
manė tiek, kiek degloji apie gastrono
miją... Tai tvirtina faktas, kad, daleis- 
kime Sydnejuje, padoresnę polkutę ar 
‘Kalvelį’ bei ‘Jonkelį’ tautiniams šo
kiams, akordeonu išspaudžia tik vie
nas Algis Plūkas! Bet tai jis ir ant 
gaspadoriškos šieno grebarkos ‘Jū
reivių Maršą’ užsimerkęs išplaktų... 
Visų kitų - gi jau senai dumples pra
graužė termitai, o krūvelę juodų ir bal
tų dantų, už pasakiškai spekuliantų 
įkalbėtą ir tikėtą sumą, nepardavei ir 
neparduos!.

Sis muzikaliai nusiteikusių asme
nų trūkumas yra beveik, sakyčiau - ste
bėtinas! Tuo labiau turint omenyje 
tvirtinamą faktą, kad esame muzika
lios tautos vaikai, savo laiku putė 
lumzdelius, molinukus, švilpynes, to
šeles, birbynes, skudučius, trimitus, 
ragus, daudytes, ožragius, šukas ir 
netgi Labanoro dūdą! Jeigu į tą pačia 
sąskaitą įrašyti skrabalus, būbnus, 
džiugulį, tabalus, kankles, cimbolus 
ir vėliau iš kitur atkeliavusius - skrip- 
ką ir armoniką, dievaž, gaunasi vaiz
das, kad mūsų tauta buvo vienas di
delis sinfoninis orkestras. Veik net 
norisi sakyti, kad kas lietuvis - tas 
ir grojo!

Visdelto, nežiūrint muzikalumo 
stokos saviškių tarpe, negalime skųs
tis muzikos stoka šiame krašte, nes 

tapti aukštosios klasės muzikantu, 
atrodo, yra pats lengviausias dalykas. 
Kągi? - Kyštelėjai štebselį į sieną, 
spraktelėjai garsintuvo mygtuką ir už
sukęs tono guziką ant ‘maximum’, 
tvankteli, nesvarbu kurią elektrinės 
gitaros stygą_ ir ... ‘Twoing, boing, 
jiauuuuu!’ esi muzikantas! Dargi jei
gu prisilaikai nuo tabako ir' apynių iš- 
glerusį balsą, įmanomai ilgesnį plau
ką ant visos galvos, senas mėlynas 
kelnes ir tris eiles karolių - ateitis 
garantuota! Tuo labiau, jeigu, strėn- 
kaulių sukabinimas leidžią į taktą, pa
sukti apatinę anatomijos dalį...

Šios rūšies muzika yra tapusi 
kasdienine duona. Ir ją, norime ar ne, 
esame maitinami kasdieną! -Tvanktelk 
tik gyvybėn transistorių kišeniuję ar 
mašinoje, radijušą virtuvėje, TV apa
ratą salionėlyje, aplankyk kartūno, 
blynų, spaudos-, choro, volkštilrnlojar 
net savaitgalio mokyklos" baliuje"- vi
sur pilna gitaros. Taip jau įpratome, 
o nors, kaip ir visuomet, laukiame 
naujos muzikinės eros, šiokio - tokio 
pakaito instrumentalizacijoje, kom- 
pozitūroje ir lyrikoje. Ir sulaukėme! 
Krunč, triokšt, briokšt!’ - ir nauja 
naujos muzikos era!!!
.. , ABqqITv gėd5Jięmą..kųrie kalti
na musų jaunimą ėsantį‘atsilikusi nuo 
tautinės kultūros! Fui - fui - negražu! 
Gi ar reikia didesnio patriotiškumo ir 
tautinio susipratimo įrodymo, kaip tai 
buvo pademonstruota praėjusios Spor
to Šventės proga? Po šito, kaip būtų 
galima sakyti, kad jaunimas atsilieka 
nuo mūsų, t.y. nuo tautos kamieno - tė
vų? Jie dargi ir už mus mandresni! Už
siaugino barzdas ir nepasakysi, kad 
ir norėdamas, kiek ‘Baccardi Rum & 
Coke’ už jos supilta... Žengiame pir
myn, žengiame pirmyn!

Vieno ko aš nusigailėjau - tai sa
vo ašarų po 21-sios Sporto Šventės 
aprašymo. Gaila buvo pasiutiškai al
kano, nepamaitinto ir sausai išdžiu
vusio jaunimo Melbourne! O pasirodo - 
be reikalo! Jeigu as būčiau galėjęs 
Susipažinimo Vakare sau daleisti tiek 
kieto ‘cash’ paversti į skystus pusga- 
lionius vyno, alaus ir ‘Baccardi’, tai 
garantuotai būčiau praspyręs skylę 
orkestro būbnui, sulaužęs jų saxofona, 
nulaužęs kaklus gitaroms ir išmušęs 
akordeonui dantis.?.

Aišku, dar nebūčiau ir namo grį
žęs! Mane, jau kad ir pusamželio lau
kiančio, būtų sulaukusi mamulė ir taip 
jau mane ‘pagyrusi’ mūsų pastogėje, 
kad aš dar ir Šiandien bijočiau ant są-t 
vo ‘GITAROS’ prisėsti. O lygiai į to
kią pat vietą priklausė Susipažinimo 
Vakaro rengėjų - šeimininkų čebatas!

****
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ŽIUPSNELIS ŽINIŲ IŠ PERTH’O 
Perth’o Apyl. Valdyba suruo

šė Naują Metų, sutikimą, kuris pra
ėjo labai pakilioj nuotaikoj ir buvo 
svečią daugiau nekaip buvo tikė
tasi. Kad paįvairinti naują Metą 
sutikimą, buvo suvaidinta - se
nieji metai išėjo (J. Stankevičius), 
pilni energijos ir gerą norą, atėjo 
Nauji Metai (K. Pepševičiūtė).

* Pertho tautinią šokią grupė 
netik atliko programą, lietuviams 
įvairiomis progomis, bet šiais me
tais pasirodė keletą kartą W.A. te
levizijoje. Yra kviečiami australą 
įvairią labdaros organizaciją ir jie 
visur garsina Lietuvos vardą.

* Paskutiniu laiku galutinai 
susitvarkė ir krepšinio komanda 
jau įsiregistravo. Juos parėmė 
Pertho Apyl. Valdyba sumokėdama 
registracijos mokestį. Jiems vado
vauja du sumanūs jaunuoliai, tai 
V. Garnys ir E. Stankevičius. Jie 
jau turėjo Leletą rungtynią su kito
mis komandomis.

* Prieš keletą metą p. A. Taš- 
kūnui pradėjus dirbti W.A. Univer
sitete ir susipažinus su tos biblio

tekos vedėju, buvo bibliotekoje
tik kelios lietuviškos knygos ir 
tos menkavertės. Bet dėka Taškū- 
nui dabar bibliotekoj yra virš šim
to knygą. Dalį knygių yra Ųdėjusi 
Perth’o Apyl. Valdyba, kitas yra 
paaukoję tautiečiai, bet čia atėjo 
talkon ir adelaidiškis p. J. Cesna. 
Jis padovanojo nemažą skaičią 
vertingą knygą. Tai tikrai graži 
dovana kuri liks ilgam laikui. P. 
Česnaiir visiems aukojusiems kny
gas Perth’o Apyl. Valdyba nuošir
džiai dėkoja. Žinoma dar ten kny
gą .telpa nemažai, bet tikimės, kad 
ir tą spragą vėliau užpildysime. Tik 
gaila, kad p. Taškūnas greitai iš 
Pertho žada išvykti ir pasiliks tuš
tuma negreitai užpildoma.
J * ‘Perthb'Apyl-. Valdyba Tau
tos šventės minėjimą suruošė 20 
vasario. Minėjimas pradėtas pa
maldomis bažnyčioj, dalivaujant 
nemažam skaičiui tautiečią ir ra-

KIEK AŠ SUŽINOMU!
1972 m. Adelaidės Festivalio 

Wholohan Art Prize Exhibition atrinko 
iš virš šimto dalyvavusių tik 23 dai
lininkų darbus ir išstatė į meno paro
dą 120 kūrinių. Tame skaičiuje daly
vauja trys lietuviai dailininkai Leonas 
Zygas, Vytas Kapočiūnas ir Vytas 
Serelis. Po australu lietuviai skaičiu
mi užima pirmąją vietą.

Meno kritikė Elizabeth Young ko
vo 2 d. Adelaidės laikrašty The Ad
vertiser rašo, kad dėmesio patrauken- 
čio darbų tarpe yra Leono Zygo deko
ratyvinis paveikslas 'Vyga’.

Malonu pasveikint Adelaides lie
tuvius dailininkus gražiai pasirodžius.

**** 

J. Bankus - Banks Žiema Lietuvoje

movėnams su savo vėliava, o jau
nimui su tautine vėliava. Pamoks
lą, pasakė kun. Kemešys raginda
mas išlaikyti savo papročius ir 
skiepyti lietuvišką dvasią jauna
jai kartai.

Po pietut Seedevillės salėje 
įvyko minėjimas dalyvaujant Estą 
ir Ukrainiečiąatstovams. Minėjimą 
atidarė ap. Valdybos pirmininkė 
□ . Liutikienė savo žodyje ragino 
visus siekti vieno tikslo lietuvy
bės išlaikymo neatsižvelgiant į 
ideologinius skirtumus. Visą tiks
las jaunimą kiek galima remti ir 
auklėti lietuviškoj dvasioj. Pa
skaitą skaitė A. Statkus. Savo kal
boj jis apibūdino 16 Vasario reikš
mę. Po paskaitos sekė Estą ir Uk
rainiečią sveikinimai. Po sveikini
mą V. Kalinauskas skaitė savo pa
ties kūrinį, kuris buvo įdomus ir 
kruopščiai paruoštas.

Meninę dalį atliko jaunimas. 
Buvo gražu pažiūrėti, kada netoli 
40 mažą ir jauną veidą pasirodė 
scenoje tautiniais drabužiais. Pir
miau pasirodė mažieji, dainavo ir 
šoko du tautinius šokius ir A. 
Paszckaitė pasakė eilėraštį ir due
tą padainavo M. Taškūnaitė ir R. 
Pepševičius. Po to didieji padai
navo ir V. Baronas pasakė eilėraš
tį. S. ir N. Transaitės padainavo 
akompanuojant gitara. Didieji pa
šoko keletą tautinią šokią. Visą 
meninę programą pravedė Kultūros 
vadovas E. Stankevičius. Pabai
gai buvo sugiedotas Tautos Him
nas.

Esant labai šiltam orui, nevi
si pasiliko prie bendros kavutės. 
Kavutės metu buvo padainuota ir 
pravesta loterija salės nuomai su
mokėti. Loterijai staliuką aukojo 
p. J. Liutikas.

Kas nori prisijungti prie jau
nimo ir mažosios grupės, prašome 
atvykti sekmadieniais 3 vai. į Lee- 
devillės salęj ten vyksta repetici
jos ir būsite priimti.

Perthiškis****

Ponios Bukevicienės motina p. 
Sųlcienė prieš metus atvykusi iš Lie
tuvos šiuo metu turėjo sunkią opera
ciją, sveiksta Fairfield ligoninėje kur 
ją prižiūri dr. Barkuvienė, šįos ligo
ninės vedėja. Linkime p. • Sulcienei 
sveikatos.

****

Baro--‘Stankaitytes koncerto Mel
bourne iš 700 vietų bepaliko tik 100 
bilietų, norintieji dar gali įsigyti. 
Sydnejiškiai norintieji gauti geresnes 
vietas taip pat prašomi įsigyti bilie
tus, kad nebūtu didelės spūsties prie 
įėjimo, o pasivėlinusieji nebus įlei
džiami į salę.

16-to Vasario Minėjimas Aucklande 
(Naujojoj Zelandijoj)

16 Vasario šventę Aucklando lie
tuviai atšventė p. Pečiulaičių sody
boj. Susirinko lietuviškos šeimos su 
vaikučiais, gražus oras ir aplinkuma 
sudarę malonią nuotaiką.

C. Liutikas atidarė minėjimą ir 
tarė dienos žodį. Savo paskaitoj trurp- 
pai priminė mūsų tautos kančias. Sis 
minėjimas nėra kas nors naujo, o yra 
tąsa mūsų nuo senu laikų egzistavu
sios Lietuvos valstybės priminimas. 
Dabar musu tėvynė po kuju ir piautuvu 
yra ne vien fiziniai bet ir dvasiniai 
naikinama - rusinama.

Kiek ilgiau sustojo prie mūsų drą
suoliu - Bražinskų, Simokaiciu ir S. 
Kudirkos įvykių. Bražinskai tebėra 
Turkijos kalėjime, Simokaitis, pagal 
spaudos žinias,yra sunaikintas, o jo 
žmona nėščia kalėjime. Kudirka ken
čia didžiausias kančias koncentraci-. 
jos stovykloj. S.Kudirka turi būti mums 
simboliu kovotojo už lietuvybę, garbė 
jam už drąsu laikymąsi teisme ir už 
pasakytą, tiesą apie okupantus.

Pasiąsta rezoliucija, kuri buvo 
perskaityta minėjime N.Z. Ministeriui 
P-kui J. Maršalui.

Giliu susikaupimu buvo pagerbti 
visi žuvusieji ir paaukojusieji savo 
gyvybe^ už Lietuvos laisvę.

M. Malskaitienė jautriai perskai
tė grąžąMikšto eilėraštį. Po to J. Nor
mantas, didelis lietuvybės puoselėto
jas, iš Melbourne perdavė melbournis- 
kią lietuviu vardu linkėjimus, susirin
kusieji padėkojo rankų plojimu. Savo 
trumpam žodyje, paminėjęs apie sios 
dienos reikšme, pažymėjo, kad yra ga
limybė ir būdas būti amžinais lietuvy
bės rėme’jais, t.y. įsijungti į Lietuvių 
Fondą, nes gaunami nuošimčiai iš ka
pitalo grįžta mums patiems lietuvybei 
palaikyti *ir plėsti. Aucklande kol kas 
yra tik viena šeima, kuri yra įnešusi 
Įnašą į Lietuvių Fondą, o kaip būtų

Gailestingos Samarijietės Keliu✓
Žmonių gyvenimą vaizduodami 

dažnai įmame palyginimus, kurie aiš
kiau nusako kurį nors rūpimą klausi
mą. Globą vaizduoti yra gražus Evan
gelijos gailestingojo Samarijiečio pa
vyzdys.

Melbourne lietuvių bendruomenės 
gyvenime gailestingosios samarijie
tės darbą su tikru pasišventimu ir mei
le' žmogui jau 19 metų dirba Melbourne 
Socialinės Globos Moterų Draugija. 
S. m. vasario mėn. 27 d. D-jos nares, 
tarsi prie 19-jo pakelės stulpo, susto
jo pažiūrėti nueito kelio, susirinko į 
metini narių susirinkimą. Visoms vie
ningai pritariant, susirinkimo pirmi
ninkė buvo pakviesta p. Simankevicie- 
nė ir sekretore p. Pumputienė.

Išsamų ir Įsidėmėtiną, Draugijos 
metinės veiklos pranešimą padare pir
mininkė p. E. Seikienė. Jos žodžiais 
tariant, atrodo, kad po tiek metų, gy
vendami šiame krašte, turėtume visi 
stovėti tvirtai ant kojų, bet taip nėra. 
Yra daug vargstančių, skurstančių ir 
net alkį kenčiančių tautiečių. Draugi
ja, pareiškė'pirmininkė, nėra teisėja, 
bet pagalbos ir paguodos nesėja, to
dėl kiek pajėgė šelpė visus.

Draugija teikė pagalbą pensijas 
išrūpinant, padėjo kompensacijų by
lose, rūpinosi mediciniška pagalba, 
mirusiųjų laidojimų, ir kit. Socialines 
problemas sprendžiant dau^ nuošir
džios pagalbos teikė p. D. Žilinskie
nė, gi medicinišką paslaugą - Dr. I. 
Kaunas ir Dr. V. Didžys ir kitokiais 
atvejais - p. Kružiene.

Psichinių ligonių Melbourne ir 
kitose ligoninėse buvo 10. Juos glo
boti padėjo daug p. Birietienė iš Beet- 
chworth’o, taip pat p. Žitkevičiene, 
p. Zdanius ir p. Zabiela.

Kitų ligonių buvo 37. Padaryta 
116 ligonių lankymų. Ligonių lankymą 
su atsidavimu atliko p. Šemienė ir 
p-le Korsakaitė.

D-ja savo darbais prisidėjo ir 
prie mirusiųjų laidojimo bei jų pager
bimo, nuperkant vainikus (12), ski
riant aukas ar suruošiant laidotuvių 
dalyviams šermenis.

A.Reisgys su N. Zelandijos Liet. Bend. 
Pirmininku p. Č. Liutiku ir ižd. J.Pečiu- 
laičiu.

malonu skaityti ir girdėti, kad daugiau 
atsirastų asmenų

Taip pat kvietė užsiprenumeruoti 
anglų kalba leidžiamą enciklopediją, 
čia esama daug mišriųs*eimų, būtų di
dėlė nauda priaugantiems ir nemokan
tiems lietuviškai apie savo tėvo ar mo
tinos tikrosios tėvynes kultūra suži
noti.

Po programos prasidėjo puota. 
Stalas apkrautas maistu. Kiek atokiau 
iešminė. A. Atkocaitis ir Z. Inta su
site čirškino - kepė mėsos kepsnius, 
dešras.

Minėjimo metu buvo surinkta 110 
N.Z. dolerių Lietuvių Fondui. Taip 
pat buvo parinkta auku Tautos Fondui 
ir 16-to Vasario gimnazijai.

Jau sutemus visi skirstėsi paten
kinti namo, nes turėjo proga maloniai 
pabendrauti ir gražiai atšvęsti nepri
klausomybės šventę.

Dalyvavęs****

Kad įvykdyti ^yisus darbus, D-ja 
turėjo rūpintis lesų, telkimu, ruošda
ma įvairius parengimus: loterija, Jo
ninių pobūvį, vestuvinės vaišėse bei 
organizacijų balių vakarienes ir t.t. 
Viso gauta pajamų 2.521,61 dolerių.

D-ja per metus turėjusi išlaidų 
viso 1.598,8 dolerių, iŠ kurių 405 do
leriai lankant ligonius, 488,93 dole
riai - persiuntimas siuntinių į Punską 
ir kitur, 129 doleriai - Lietuvių Na
mams, 150 dolerių Vasario 16 gimna
zijai. Be to, duota paramos Mūsų Pa
stogei, Tėviškės Aidams, Jaunimo 
Kongreso K-tui ir kit.

Pirmininkė pasidžiaugė gražiu 
bendradarbiavimu su visomis organi
zacijomis, atskirais asmenimis ir su 
savo bendradarbėmis - valdybos na
rėmis. D-jos ir savo vardu visiems pa
reiškė padėką.

Ponia Šemienė padarė išsamų 
pranešimą apie ligonių lankymą, o p. 
Morkūnienė - smulkesnę piniginę ata
skaitą. Kontrolės Komisijos aktą per
skaitė p. Z. Stankunavičienė. /

Po trumpų diskusijų ir išrinkus 
D-jos valdybą (bus oficialus praneši
mas) dar pasisakyta dėl ateities veik
los. Itin gražus sumanymas, kad atei
nančiais metais, minint d-jos veiklos 
20 metų sukaktį, suorganizuoti globos 
draugijų moterų suvažiavimą^ Melbour
ne.

Po susirinkimo buvo tradicinės 
vaišės - kavutė su užkandžiais ir ska
nėstais.

Socialinės Globos Moterų Drau
gijai už kilnų paguodos, pagalbos, 
gilios užuojautos ir tyrios meilės ne
šimą vargstantiems, už tą nenuilsta
mą darbą, priklauso 'gili padėka iš vi
sų Melbourne tautiečių.

I. Alekna****

Remkime vienintelį vaikų 
žurnalų

Jau 20 metų vienintelis 
vaikų žurnalas ’’Eglutė“ 
lanko mūsų jaunuosius skai
tytojus. .
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ŠACHMATININKU DĖMESIUI

Kovo mėnesio 27 dieną (pirmadie
ni) 7 vai. 30 min. vak. Lietuvių Na
muose Lidcombe yra saukiamas Spor
to Klubo ‘Kovas’ šachmatininkų susi
rinkimas ir tuo pačiu bus pravestas 
* Męgro’ šachmatų turnyras, kuriam 
piniginę premiją yra paskyrusi ‘Kovo’ 
valdyba.

Susirinkime bei turnyre yra kvie
čiami dalyvauti visi ‘Kovo’ šachma
tininkai ir susiintėrasavę nariai.

‘Kovo’ Šachmatu Sekcijos 
Vadovas

****
EILĖRAŠČIO KONKURSAS

Gydytojų Korp! Fraternitas 
Lithuanica New Yorko skyrius skel
bia eilėraščio konkursą. Eilėraštis 
skiriamas Kremliaus valdovų an
trojo pasaulinio karo metu ir vė
liau ištremtiem į Sibirą, lietuviam 
atžymėti.

KONKURSO SĄLYGOS
1. Kūrinyje turi būti išreikšta 

ne verkšlenimas, bet didinga ve
žamo į Sibirą, ir kankinamo tremti
nio dvasia ir ištikimybė savo kraš
tui.

2. Tekstas turi apsiriboti maž
daug penkiais posmais, kiekvienas 
posmas palydimas refrenu.

3. Tekstas turi būti skambus, 
kad būtų galima pritaikyti melodi
ja.

4. Už geriausia kurini skiria-- 
ma 500 dol. (Jei komosijos nuomo
ne būtų du vienodi vertingi kūri
niai, premija skaldoma per pusę).

5. Tas pats autorius gali siųs
ti kelis eilėraščius.

6. Premijuotas kūrinys laiko
mas korporacijos nuosavybe.

7. Siųsti tris kurinio egzem
pliorius šiuo adresu: Dr. Vaclovas 
Paprockas, 85-13 105 Street, Rich
mond Hill, N.Y. 11418. Kūriniai 
pasirašomi slapyvardžiu. Atskira
me uždarame voke, kuris atžymė
tas taip pat slapyvardžiu, turi bū
ti autoriaus vardas, pavardė, adre
sas,-telefono numeris.

Kūrinius siųsti iki rugsėjo 1d.
Konkurso jury komisija suda

roma ir penkių kompetetingų asme
nų. Jos sąstatas bus paskelbtas 
spaudoj vėliau.

Kai bus išrinktas eilėraštis, 
tada bus skelbiamas antras konkur
sas - parašyti muziką tam eilėraš
čiui. Tam reikalui bus sudaryta 
jau kita jury komisija. Sukurtoji 
melodija turės atitikti teksto dva
sia, harmonizuota keturių balsų 
chorui, nesudėtinga. Kompozicijai 
taip pat skiriama 500 dol. premija.

Abiejuose konkursuose gali 
dalyvauti menininkai iš viso pa
saulio.

Gyd. Korp! Fraternitas 
Lithuanica N.Y. Skyrius 

DAINOS SANBŪRIS PRADĖJO DARBĄ

Melbourno Dainos Sanbūris š.m. 
kovo mėn. 5 d. jau pradėjo pasiruoši
mą šių metų Lietuvių Dienų Dainų 
Šventei Sydnejuje. Repeticijos bus 
kas sekmadienį Lietuvių Namuose.

Sanbūrio dirigentas p. A. Celna 
ir visi dainininkai ryžtasi dėti visas 
pastangas, kad Melbournas būtų Šven
tėje tinkamai atstovautas. Kad tą pa
siekti, jie kviečia visus dainos mylė
tojus jungtis į Sanbūrio gretas. Ypač 
jaučiamas tenorų trūkumas.

Jaunimas ir vyresnieji, ne tik 
džiaukimės Sanbūrio dainuojama mie
la lietuviška daina, bet būkime San
būrio aktyviais nariais.

IGA
****
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REKOLEKCIJOS KITOSE PARAPIJOSE
CANBERRA - St. Mary’s koplyčioje, Braddon, rekolekcijos kovo 15 d. 

trečiadienį. Pradžia 6 vai. vak. Tolimesne tvarka paskelbs rekolekcijų vadovas.

20 d., pirmadienį, 6 vai. vak. Išpažintys, pamokslai ir rekolekcijų pamaldos.
. Kun. P. Butkus

JAUNIMAS ir DAINA
v ALB Sydnčjaus Apylinke’s Lit. 
Švietimo komitetas ypatingai vertina 
jaunimo dalyvavimą choruose, bet ap
gailestauja, kad labai maža jaunimo 
juose matome. Seniesiems chorų dai
nininkams pasitraukiant, netrukus lie
tuviška daina išeivijoje turės nutilti, 
jei nerasime būdų, kaip jaunimą įtrauk
ti į šią kultūrinę veiklą.

Dažnai girdime ir suprantame, 
kad jaunimui būtų įdomiau ir patrauk
liau, jei jie turėtų atskirai savo san- 
būrį, kurio programa būtų labiau pri
taikinta Šių laikų jaunimo dvasiai. 
Čia jie galėtu artimiau bendrauti ir 
nejaustų atstumancio nuobodulio. Mo
kantis dainavimo ir ruošiantis įvai
riems pasirodymams būtų proga ir pasi
mokyti ir lietuvių kalbos. Reikėtų iš
mokti taisyklingai paskaityti ir atmin
tinai išmokti išpildomos programos 
žodžius. Būtu paaiškinama žodžių 
teiksime ir minties prasmė.

Daina pamėgstama, kai dainuoti 
Įprantama nuo kūdikystes. Būtų gera, 
kad vaikas jau namie išmoktų vieną, 
kitą dainelę, o vėliau vaikų darželyje 
ir savaitgalio mokykloje būtų kreipia
mas rimtas dėmesys i dainavimo pla
ningą mokymą.

Po ilgesnių svarstymų yra suda
rytas dainavimo mokymui toks planas. 
Iki 12 metų amžiaus vaikai dainavimo 
mokosi savaitgalio daržely ir mokyk
loj. išėję iš šios mokyklos ar jos ne
lankę jaunuoliai nuo 12 iki 15 m. am
žiaus turi savo atskirą, grupę ir savo 
dainavimo programą. Vyresni sudaro 
jaunimo sanbūrį. - chorą. Atskiri vie
netai turi savo mokytoją - vedėją, ku
rie tarpusavyje bendradarbiauja.

Tėvai savo vaikus ir jaunimo or
ganizacijų vadovai savo narius prašo
mi paskatinti dalyvauti slegiamuose 
sanbūriuose. Jaunimas, mėgstąs dai
na ir nedalyvaująs esamuose choruose, 
maloniai kviečiamas neatidėliojant 
jungtis į vieną, ar kitą jaunimo būrį.

Grupė nuo 12 iki 15 m. amžiaus 
darbą pradeda balandžio 16 d., sek- , 
madienį, 10 vai. ryto Lidcombej, Lie
tuvių Klubo patalpose. Vyresniam jau
nimui pirmos repeticijos įvyks irgi 
balandžio 16 d., toj pat vietoj, 4 vai. 
vakaro.

Sydnėjaus Apylinkės 
Lit. Švietimo Komitetas 
****

Plunksna yra galingesnė už 
kardą. — Lytton.

REKOLEKCIJŲ TVARKA SYDNEY 1972 
Visu dėmesiui

Prieš rekolekcijas jų vadovas kun. dr. P. Bašinskas kovo 16 d. ketvir
tadienio vakare 7 vai. Bankstowno salėje kalbės mūsų dienų aktualia tema:‘Moks 
las, tikėjimas ir mes*. Paskaita diskusinė, tad kviečiami visi tautiečiai, o ypač 
jaunimas ir intelektualai.

Sydney lietuviams rekolekcijos - kovo 17 - 19 d.d. St. Joachim’s bažn. 
Lidcombe (prie John St.).

Kovo 17 d. - penktadienį - rekolekcijų pradžia. Nuo 5.30 vai. vak. išpa
žintys, 7 vai. australų kryžiaus keliai, 7.15 pirmasis rekolekcijų pamokslas, 
7.30 Šv. Mišios, Komunija, o po jų rekolekcijų pamokslas ir vėl išpažintys.

Kovo 18 d. - šeštadienį, išpažintys nuo 5 vai. 6.30 vai. Konferencija, 
7 vai. Sv. Mišios, Komunija, rekolekcijų pamokslas - išpažintys.

Kovo 19 d. - Kančios Sekmadienį - užbaigiamoji rekolekcijų diena: Iš
pažintys nuo 9 vai. iki pamaldų. 11.30 iškilmingos rekolekcijų pamaldos, pamoks
las ir bendra Komunija. Prašoma neiti Komunijos anksčiau ar kitose bažnyčiose.

Išpažinčių klausys Rekol. vadovas Kun. Dr. P. Bašinskas ir Kun. P. 
Butkus, bet prašoma visų kuo daugiau išpažintis atlikti pirmais vakarais, kad 
išvengus varginančio laukimo sekmadienį.

Tuojau po Mišių užbaigiamoji Konferencija ir Palaiminimas bei atlaidų 
suteikimas.

Parapijų seniūnai platins rekolekcijų tvarkos lapelius. Bet atvykite ir 
tie, kurių tie pranešimai ir nebūtų pasiekę, ar adresai nežinomi - vieni kitiems 
praneškime, nes visi esame kviečiami į dvasinį - krikščioniška, atsinaujinimą 
šiose rekolekcijose.

WOLLONGONG - Rekolekcijos kovo 19 d. - sekmadienį seselių koply
čioje 74 Cliff Rd. (įvažiavimas iš Corrimal St.) Nuo 4.30 v.p.p. išpažintys, 5 vai. 
pamokslai, Sv. Mišios ir Velykinė Komunija.

NEWCASTLE - Šv. Lauryno bažnyčioje Broadmeadow, rekolekcijos kovo

ALB Krašte Kaltins Tarytos organizntjami Amerikos lietuviu solistu 
Stasio BARO ir Danos STANKAITYTĖS 

KONCERTAI AUSTRALIJOJE

Canberroje: Antradienį, kovo 31 d., 7.30 vai. vakaro LIETUVIU KLUBO SALEJE,
Wattle St. Lyn eham.
Bilietai: S3, pensin. ir moksl. - SI. Bilietų užsakymus priima V. 
Šimkus, tel. 88-1484.

Visiems dalyvavusiems mano tragiškai žuvusio sūnaus 
a,a. OLEGO TRUCHANO

laidotuvėse, už skaitlingus vainikus, gėles, laiškus bei užuojautas 
raštu bei žodžiu širdingai dėkoju.

T. Truchanienė

Sydnejuje: 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. Aleknų 
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 ŠI.

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 - SI.

Melbourne: Trečiadienį, kovo 29 d., 7.45 vai. vakaro ASSEMBLY HALL, 
156 Collins Street.
Bilietai parduodami Liet. Namuose, šeštadieniais nuo II iki 1 val.p.p. 
sekmadieniais prie Šv. Jono bažnyčios. Telefonu užsakymai priimami
skambinant V. Aleknai - 53 - 2375
Bilietų kainos - S3.00 ir #2.00
Didįjį Penktadienį, kovo 31 d., 7 vai. vakaro RELIGINES MUZIKOS 
KONCERTAS, Šv. Jono bažnyčioje, Victoria Pde, East Melbourne. 
Dalyvauja solistai Stasys Baras ir Dana Stankaitytė ir Melbourno pa
rapijos choras, vad. P. Morkūno.
įėjimas - aukomis.

******

EKSKURSIJA PO SYDNEY UOSTĄ 
(Harbour Cruise)

II PLJK Komitetas Sydney balan
džio 16 d., sekmadienį, organizuoja 
ekskursiją po gražųjį Sydney uostą. 
Išvyksime 9 vai. ryto (Circular Quay 
Jetty no.6) Grįšime 6 vai. vakaro. 
Kaina - $2, vaikams iki 12 m. - 50 c.

Kviečiame visus lietuvius ir jų 
draugus dalyvauti.

II PLJK Komitetas Sydney 
****

SOLISTAS IS LIETUVOS
Adelaidės Meno Festivalio metu, 

kartu su rusų menininkų grupe į Ade
laidę yra atvykęs Vilniaus operos so
listas baritonas Edvardas Kaniava.

Progai pasitaikius, š.m. kovo 12 
jis padainavo keletą liaudies dainų 
ir operų arijų vietos lietuviams, tą va
karą įvykusiame literatūros vakare. 
Klausytojai buvo nustebinti ir sužavė
ti jo balso nepaprastu gerumu, didumu 
ir galingumu. Lygiai, kai geru profe
siniu jo pasiruošimu. Už tai jam buvo 
atsidėkota plojimais.

mo$u nuogi
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

”OUR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
laikraštis.

LEIDĖJAS: ALB Krašto Valdyba.
adresas: Box 130 P.O. Ruudle Street, 

Adelaide.
„Mūsų Pastogės“ Administracijos 
adresas: Box 4>^8. ('•.P.O..

SYDNEY. N.S.W. 2001 
Administracijos tel: 64‘>-9062.
Atsakomasis redaktorius \. Mauragis.
REDAKCINĖ KOLEGIJA:
E. ir L Jonučiai. \. Linkaitis, ir

P. f’till inert.
Redakcijos adresas: 82 Victor Axe, 

Picnic Point. N.S.U. 2213
Redakcijos tel: 77-671)7.
Redakci ja rankraščius tai^o ir trumpina 

savo t uit'žiūra.
“M. P.” prenumerata: metams $10, 

pusei metų $ 5, 
Užsienyje metams #12.

Atskiro Nr. kaina 25 c.
Už skelbimų turini, neatsakoma.

•**
PRINTED BY ROTOR PRESS PTY. LTD

8


	1972-Nr11-MUSU-PASTOGE-0001
	1972-Nr11-MUSU-PASTOGE-0002
	1972-Nr11-MUSU-PASTOGE-0003
	1972-Nr11-MUSU-PASTOGE-0004
	1972-Nr11-MUSU-PASTOGE-0005
	1972-Nr11-MUSU-PASTOGE-0006
	1972-Nr11-MUSU-PASTOGE-0007
	1972-Nr11-MUSU-PASTOGE-0008

