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— VISI |
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas sveikina Antrąjį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą, už jo pa
stangas paremti Lietuvos katalikų 
skunda, dėl religijos persekiojimo oku
puotoje Lietuvoje ir kviečia visus 
laisvojo pasaulio lietuvius prisidėti 
prie jaunimo pastangų.

Kaip jau visame laisvajame pa
sauly paskelbta, Lietuvos katalikai, 
surinkę per 17.000 parašų, pasiuntė 
savo skundą Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos pirmajam sekretoriui 
Brežnevui ir to paties skundo nuora
šą - Jungtinių Tautų Generaliniam Se- 
retoriui Kurt Waldheim.

Japonai kraustosi 
į Vietnamu

SAIGONAS. — Kai amerikie
čių kariuomenė traukiasi iš Viet 
namo, traukiasi ir biznieriai. Į 
tą tuščią vietą pradėjo vis dau
giau veržtis japonų prekybinin
kai. Vietnamas ieško, kas gali 
investuoti pinigus į jų pramonę. 
Amerikiečiu.! bijo palikti dau
giau pinigų, nežinodami, kokia 
bus krašto ateitis. Pirmiausia 
japonai pradėjo statyti dirbtu
ves žemės ūkio mašinoms dirb
ti, paskui elektros aparatų. Iš 
Vietnamo japonai tikisi gauti 
vario ir jau ruošiasi išplėsti ka
syklų statybą.

Lenkijoj Bažnyčia 
sustiprėjo

Berlynas. “Paprastiems Lenki
jos darbininkams ar ūkininkams 
šiuo metu nėra jokios rizikos bū
ti tikinčiais krikščionimis,” — 
pareiškė Wroclavo arkivyskupi
jos administratorius, arkiv. Ko- 
minek, kalbėdamas vokiečių te
levizijos programoje. Arkivysku
pas Kominek tačiau nurodė, kad 
nemažų sunkenybių gali susi
laukti tikintieji katalikai, norin
tys dalyvauti politinėje veikloje 
ibei mokytojai ir valdininkai. To
liau pabrėžė, kad po II-jo pasau
linio karo Lenkijoj katalikų Baž
nyčia žymiai sustiprėjo ir subren 
•do. Visos tautos ji aukštai verti
nama. Kunigai ir vienuoliai yra 
darbininkų ir ūkininkų daug la
biau gerbiami negu priėš karą. 
Taip pat ir santykiai su valdžia 
yra geresni, ir valstybė nesiekia 
būti Bažnyčios tvarkytoja.

"Įstaiga barbarų 
reikalams"

DĖKINGAS. — Verta prisi
minti, jog prieš šinątą metų Ki
nijoj užsienio reikalų ministeri
ja oficialiai buvo vadinama “Į- 
staiga barbarų reikalams”.

TALKĄ—
II PLJK kreipiasi į jaunimą ir i 

visus laisvojo pasaulio lietuvius šiais 
žodžiais:

> ‘Raginame visus išreikšti solida
rumą Lietuvoje kenčiantiems broliams 
ir seserims ir imtis GREITOS AKCI
JOS!

1. Siųskime telegramas ir laiškus 
Jungtinių Tautų Generaliniam Sekre
toriui, reikšdami pritarimą Lietuvos 
piliečių reikalavimams,

2. organizuokime maldos arba ki
tokio pobūdžio demonstracijas,

■ * 3. siųskime telegramas arba laiš
kus gyvenamos vietovės bažnyčių bei 
vyriausybių vadams pras'ant solidari
zuoti Lietuvos lietuviams,

> • > 4. prašykim vietinę spaudą, ra
diją bei televiziją iškelti Lietuvos 
religines priespaudos padėti,

5. skleiskime galimai daugiau 
Jaunimo Peticijos lapų ypatingai sve
timųjų tarpe. Jaunimo Peticija beldžia
masi i. Jungtiniu Tautų sąžinę, reika
laujančia ištirti Lietuvoje vykdoma 
žmogaus teisių pažeidimu

Tik vieni kitiems padėdami, ne
pagailėdami nei darbo nei pinigų ga
lėsime padėti Lietuvoje persekioja
mam lietuviui.

Jaunimo darbas ir širdis - lietu
vių tautos ateitis!

Adiesai: laiškams arba telegra
moms į, Jungtines Tautas -

Hi s Excelency Kurt Waldheim
Secretary General
United Nations, New York, N.Y. USA

VISI LIETUVIAI prašomi kartu su 
jaunimu protestuoti prieš Sovietų užma
čias pavergtoje tėvynėje. Visi prašomi STUDIJŲ DIENOS MELBOURNE
prisidėti prie Jaunimo Peticijos .savo
parašu ir kitų parašų rinkimu. Kiek
vienas lietuvis turėtų surinkti bent 
10, o studentai 30 parašu,. Tikslas yra 
surinkti 500.000 parašų.

Peticijos lapai Australijoje gau
nami pas visus Jaunimo Kongreso Ko
mitetų narius.

Išgirskime lietuvių tautos pagal
bos šauksmą, išklausykime mūsų jau
nimo balso, visi atiduokime savo 
duoklę.
________ (Elta)

Sydney dienraštis The Australian 
vėl paskelbė ilgą straipsni ‘Spviet 
Catholics in Apeal to U.N.’ Siame 
straipsnyje plačiai aprašomas lietu
vių katalikų protestas įteiktas JT Ge
neraliniam sekretoriui dr. Waldheimui. 
17.000 lietuvių katalikų jaasiraše’ pe
ticija kurioje reikalauja Žmogaus Tei
sių deklaracijos vykdymo, kuria So
vietų Sąjunga savo laiku pasirašė, 
bet nevykdo; persekioja įvairiais bū
dais tikėjimą, draudžia daugiau kaip 
10 jaunuolių įstoti į kunigų seminari-, 
ją, neleidžia remontuoti bažnyčių, už 
religijos mokinimą baudžia kunigus 
kalėjimu ir t.t.

Laikraštis pažymi, kad 1940 m. 
Lietuva buvo prijungta prie Sovietų 
Sąjungos.

****
Tautos Fondo Atstovybė Australijoj

Naujai persitvarkiusia Tautos 
Fondo atstovybę sudaro: kun. P. But
kus - pirmininkas, Algis Dudaitis - vi
cepirmininkas, Juozas Slavėnas - se
kretorius, Kastytis Stašionis - iždinin
kas, Petniūnas ir J. Černiauskas - na
riai. J. Černiauskas yra kartu ir Wol- 
longongo įgaliotinis. P. A. Švedas 
yra Canberros įgaliotinis.****

Adelaides lietuvių tautiniu šokių grupė ‘Žilvynas’ šoka Adelaidės 
meno festivalyje.

I. Jon
Tąsa)

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PRIE
MONĖS. Šiame cikle skaitytos trys pa
skaitos. Moderatorium pakviestas J. 
Jonavičius (iš Adelaidės). Žemiau de
damos ryškesnės sutrauktų paskaitų 
mintys.

I. P. Baltutis - ‘Australiška ap
linka ir jos įtaka’.

Jau 25 metai kai pirmieji lietu
viai atvyko iš Vokietijos stovyklų į 
Australiją. Jaunoje kartoje nutautėji
mas vyksta geometrine proporcija, net 
ir vyresnieji nutautėja. Pabaltiečių 
padėtis nutautėjimui palankesnė, nes 
mes neturime tautinės religijos, ar iš
skirtinos rasės.

Tik kilme ir sąmoningas apsi
sprendimas nulemia tautybę. Individą 
apsprendžia ne tiek pati aplinka, kiek 
jos interpretacija. Ateivis turi ją inter
pretuoti - ir sukurti savo aplinką, pir
ma šeimoje, paskui plačiau.

Australijoje randame draugišką 
aplinką. Jei pradžioje jautėme abe
jingumą ar ir neapykantą, tai dabar 
stengiamės įaugti i aplinką, nes aus
trališka aplinka panaši į europietiškų. 
Lietuvišką aplinką čia sukurti mums 
buvo sunku, nes atvykę neradom iš 
seniau veikiančių lietuviškų organi
zacijų, reikėjo pradėti iš nieko. Be 
to ir dideli atstumai tarp mūsų kolo
nijų sunkino veiklą.

Vyksta nesąmoningas nutautėji
mas - kai tėvai apsileidžia, vaikai 
pradeda kalbėti vien angliškai, įsilie
ja i jaunųjų australų draugiją ir aplin
ką. Vyksta ir sąmoningas nutautėji
mas, kai keičiamos pavardės, kai su
einama į intymų bendravimą su austra
lais ir jungiamasi Į jų visuomeninę 

veiklą. Mišrios-vedybos veda į greitą 
sekančios kartos nutautėjimą.

Australijoje turime laisvę tautiš
kai veiklai, leidžiamos mokyklos, or
ganizacijos. Jei nutautėjame, tai tik 
mūsų pačių kaltė.

2. V. Neverauskas (Krašto Val
dybos Pirmininkas) - 'Mūsų pastangos 
išlikti lietuviais’.

Nuo pat pirmųjų dienų išeivijoje 
dėjome pastangas ne tik, kad patys 
išliktume lietuviais, bet ypač kad iš
laikytume vaikus. Tos pastangos kilo 
iš savisaugos instinkto. Ką darėme 
Vokietijoje, būdami didesniuose bū
riuose, tą stengiamės daryti ir čia. 
Mūsų pastangos bazuojasi ant iš Lie
tuvos atsivežtų sąvokų ir supratimo. 
Bijome įnešti laiko išsauktų naujovių. 
Pradžioje net grupavomės pagal iš 
Lietuvos atsivežtas partijas, dėl ko 
jaunimas nusisuko nuo mūsų senoviš
kų politinių sąjūdžių. Mūsų pastan
gos tarptautinėje plotmėje, Lietuvos 
bylos garsinime, nebuvo vaisingos. 
Tiesa, šiek tiek padaryta: eilė demons
tracijų, laiškų, dalyvavimo pavergtų 
tautų sambūriuose ir kt. Kultūrinėse 
pastangose atsiekta daugiau. Be jau 
įprastinių tautinių švenčių minėjimų, 
chorų, tautinių šokių grupių, jaunimo 
ir kitų organizacijų veiklos įsteigėm 
Kultūros Tarybą, jau periodiškai ren
giamos Australijos Lietuvių Dienos, 
Studijų Dienos. Lituanistinis švieti
mas dar vis nepajėgus - teturim 7 sa
vaitgalio mokyklas ir vieną aukštes
niąją mokyklą Melbourne.

Turim du savaitraščius, kurie pa
laiko ryšį tarp plačiai išsisklaidžiu
sių lietuvių. Prie didesnių apylinkių 
turime Lietuvių Namus.

(Nukelta į 2 pufit)
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Visi socialiniai junginiai’ gimsta 
ir miršta kaip žmonės. Tačiau kiekvie
nas gimęs rūpinasi gyventi, atlikti sa
vo uždavinį, pareigą, kuri daugelių 
atveju mums yra net nesuprantama. 
Vieni socialiniai junginiai yra žmo
gaus proto sukurti: įvairios sąjungos, 
draugijos ir net valstybės; kiti kaip 
bendruomenės ir tautos yra natūralūs 
gyvenimo reiškiniai, ir jie nėra proto 
sukuriami, o pačio gyvenimo sąlygų 
išauginami. Jei pastarųjų reiškinių 
protas ir nesukuria, tai sunaikinti 
juos visados gali, lygiai gali sudaryti 
jiems sąlygas tarpti ir gyventi. Todėl 
natūralu, kad protas yra įjungiamas 
į darbą natūralinius junginius stiprin
ti, išlaikyti ir sudaryti sąlygas tinka
mam gyvenimui, toli numatančiam į 
ateitį,.

Žvelgiant į mūsų bendruomenę 
kartais imi galvoti ar žmonės galvoja 
ką daro, jie kerta šaka ant kurios pa
tys sėdi. Jie be jokio pagrindo ner- 
vuojasi, pykstasi, kovoja vienas prieš 
kitą be jokios prasmės ir tikslo. Kam 
tas reikalinga?

Neturime nei valstybės, nei ap
mokamų vietų, visi dirbame iš geros 
valios, iš tos natūralinės pareigos 
ir meilės savo tautai savo kultūrai. 
Argi koks nors zirzlys, kuris dauge
liui gadina nuotaiką ir nervus gali ti
kėtis kokio nors visuotino pripažini
mo ir pagarbos už savo taip vadina
mus 'principus’, po kuriais slepiasi 
jo paties nepažabota ambicija. Kiek 
mes .rasimą šiandien savo tarpe tokių 
žmonių, kurie sakosi iš principo ne
skaitą bendruomenės laikraščio ‘Mū
sų Pastogės’. Tai žmonės iš tikrųjų 
kurie negalvoja ką daro, kuriems ne
rūpi mūsų bendruomenės gyvastingu
mas, o tik savo ambicija.

Norėdami išlaikyti savo bendruo
menę visgi turime pradėti galvoti ką 
darome - statome ar griauname? Kai 
savo vaikais nepasirūpiname, kad jie 
išmoktų lietuviškai,yra griovimas; kai 
vaikams nesudarome.sąlygų bendrauti 
su kitais'lietuvių vaikais mokyklose, 
organizacijose, griauname bendruome
nę; kai neskaitome bendruomenės laik
raščio ir neremiame lietuviškos spau
dos, griauname bendruomenę. Šie daly
kai yra bendruomenės šaknys, kurios 
duoda mūsų medžiui gyvastingumo 
sultis.

Todėl jau laikas būtų pradėti gal
voti ką darome, kur stovime? Ar mū
sų užsikirtimai, ambicijos netemdo 
protą ir nežudo bendruomenės?

?■ ■ ' am. ■___

VISI VOKIEČIAI MOKĖS 
ANTRA KALBA

BONNA. — Pradedant 1975. 
V. Vokietijos mokyklose visi 
vaikai, sulaukę 10 metų, Ims 
mokomi vienos svetimos kalbos. 
Pirmenybė bus anglų kalbai, 
antroj vietoj eis prancūzų. Jau 
rūpinamasi iki to laiko paruoš
ti pakankamai mokytojų savų 
ir jų pasikviesta iš Amerikos ir 
Britanijos.

G EELONGAS
Kovo 5 d. Geelongo Moterų Drau

gijos iešminė L. Skapinskienės vado
vaujama įvyko prie Moolabool upės 
gražioje Ruselis Brige aikštėje.

Puikus ta diena oras pakiliai, 
linksmai ir draugiškai nuteikė visus 
susirinkusius. Svečių sulaukta <š Bal- 
larato ir Melbourne.

Buvo pravestos lenktynės: vyrų, 
moterų, vaikų ir jaunuolių. Išeikvota 
energijos žaidžiant kvadratą bei kitus 
žaidimus. Nepamirštos ir lietuviškos 
dainos, kurios primine praleistą jau
nystę tėvynės padangėje taip senai, 
senai...

A. Brazdžionienė
Sfc sįs
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LIETUVIU DIENOMS RENGTI 
KOMITETAS

Rašant anksčiau apie Lietuvių 
Dienų programą ir jos paskirstymą bu
vo nurodyti visų parengimų vadovai, 
į kuriuos reikėtų tiesioginiai kreiptis 
iškilus tuos parengimus liečiantiems 
klausimams. Visi jie yra LDRK nariai. 
Nuo jų parengiamųjų darbų užvedimo 
ir tinkamo paruošimo daug priklausys 
atskiru parengimų eiga, nors žinoma, 
pačius parengimus matuosime pagal 
jų atlikimo vertę.

Yra daug kitų su L.D. susijusių 
bendros apimties darbų, apie kuriuos 
šį kartą norėčiau ir užsiminti. Pirmiau
sia reikėtų pradėti nuo LDRK pirmi
ninko, arba tikriau nuo LDRK pradžios.

Dar 1971 m. pradžioje, ALB Syd- 
nėjaus Apyl.Valdyba sutartinai su ALB 
Krašto Kultūros Taryba pakvietė dr. 
Benių Vingilį sudaryti ir vadovauti 
LDRK. 1971 m. liepos mėn. 26 d. įvy
ko pirmasis posėdis ir nuo to laiko 
pradėjo suktis L.D. rengimo ratai. 
Juo tolyn, tuo labiau rūpesčio ir dar
bo našta didėja visiems LDRK na
riams, žinoma, daugiausia tenka pir
mininkui, pas kuri sueina visi kamuo
lio siūlų galai. Pirmininko adresas: 
22 Hilltop Ave., Mount Pritchard, NSW 
2170. Tel. 02 - 602 6358.

Pirmininkui padeda vicepirminin
kė ponia Pajauta Pullinen (Daukutė). 
Ji atlieka iškilusius vienkartinius 
darbus ir prižiūri L.D. susirašinėjimą 
ir kitus reikalus su australų įstaigo
mis ' ir žmonėmis. Vicepirmininkės 
adresas: 3 Castle Howard Rd., Chel
tenham, NSW, 2119. Tel. 02-869 8180.

Komiteto vicepirmininkas p. Vin
cas Kazokas padeda pirmininkui ir re
daguoja L.D. suvenyrinį leidinį. Jo 
adresas: 13 Percy Str. Bankstown, 
NSW, 2200. Tel. 02-709 8395. Leidi
nys bus spaudinamas lietuvių ir ang
lų kalbomis. Toks sprendimas padary- —nn——i[ iii MiBmą-Bir«Tnnnrii-.-ri»T.: t-1, f

Britanijoj Imis 
metrinė sistema

LONDONAS. — Britanija į- 
ves metrinę sistemą nuo 1976 
metų pradžios. Jardus, svarus, 
galionus pakeis metrais, kilo
gramais ir litrais ne staiga, bet 
palaipsniui iki 1975 metų galo. 
Prieš metus pakeitusi archaiš
kus pinigus dešimtine sistema, 
jau įtikino ir didžiausius refor
mos priešininkus, jog tai labai 
patogu. Britai tik stebisi, kad 
reforma buvusi taip vėlai. 

Geelongo iešmines dalyviai

tas atsižvelgiant į programoje daly
vaujančius jaunuolius, kurių daugu
moje lietuvių rašybos žinojimas yra 
labai ribotas. Taip pat atsižvelgta ir 
į mūsų parengimus atsilankančius 
mums prijaučiančius kitataučius ir 

LDRK raštvedyba yra suburta se
kretoriaus p. Broniaus Žalio žinioje. 
Per jį pereina komiteto siunčiami ir 
gaunami raštai, protokolai ir kt. Jo 
adresas: 9 Lloyd Ave., Yagoona, NSW. 
2199. Tel. 02-70 3101. '

Komiteto iždininko pareigas per
ėmė naujausias LDRK narys p. Bro
nius Stašionis. Be visos L.D. atskai
tomybės tvarkymo, jo žinioje bus ir 
L.D. parengimų bilietų platinimas. 
Iždininko adresas: 11 Berala St., Be- 
rala, NSW. 2141. Tel. 02-649 9062.

L.D. informacija nesenai paves
ta rūpintis p. Jonui Zinkui. Jo darbas 
yra informuoti spaudą ir visuomenę 
apie L.D. pasiruošimus, programas, 
jų eigą ir kt. Adresas: 84 Victor Ave., 
Picnic Point, NSW. 2213.

Viena iš sunkesnių LDRK pro
blemų reikėtų laikyti Apgyvendinimo 
komisijos darbą vadovaujamą p. Algio 
Bučinsko. Kiekvienas atvykęs į L.D. 
turi turėti stogą virš savo galvos ir 
norėtųsi, kad jis tuo ‘stogu’ būtų pa
tenkintas. Apgyvendinimo darbas svar
bus ir reikalingas, bet dirbantiems 
jis yra labai nedėkingas, nes reika
laujantis nuoširdaus bendradarbiavi
mo iš atvykstančių ir svečius priiman
čių šeimininkų, ko iki šiol dar labai 
mažai pastebėta. Apgyvendinimo rei
kalu rašyti: 63 Oxford St. Bankstown, 
NSW. 2200. Tel. 02-70 7542.

Visuose LDRK posėdžiuose da
lyvauja ALB Sydnėjaus Apyl. pirminin
kas p. Anskis Reisgys ir ne tik savo 
buvimu, bet ir nuoširdžiais patarimais 
yra labai naudingas L.D. ruošimui.

LDRK Informacija****

LIETUVIAI KUNIGAI 
IŠEIVIJOJE

Jaunimo žygio už tikėjimo 
laisvę vadovų sudarytomis sta
tistinėmis žiniomis (remiantis 
1970 m. statistika) išeivijoje 
yra 10 Kaišiadorių vyskupijos 
kunigų, 59 Kauno arkivyskupi
jos, 35 Panevėžio vyskupjos, 56 
Telšių vyskupijos, 62 Vilkaviš
kio vyskupijos, 10 Vilniaus ar
kivyskupijos, 30 jėzuitų, 55 ma
rijonai, 32 pranciškonai, 27 sa
leziečiai. Iš viso 1970 m. išeivi
joje buvo 376 iš Lietuvos atvy
kę Lietuviai kunigai.

STUDIJŲ DIENOS MELBOURNE
(Atkelta iš 1 pusi.) Turim savus 

kunigus ir lietuviams skirtas pamal
das, kas daug padeda tautiniam išsi
laikymui. Ekonomiškai esame asme
niškai gerai įsikūrę - tačiau grupinių 
lietuviškų ekonominių organizacijų 
dar kaip ir nėra, išskyrus Melbourne 
‘Talka’. Pati bendruomenė dar nesu
kūrė fondo ar kokio centrinio ekono
minio vieneto savo kultūrinei ir poli
tinei veiklai paremti. Tačiau asmeniš
kai aukojame daug laiko ir lėšų mūsų 
bendruomenei bei organizacijoms.

3. Elena Jonaitienė - ‘Pagalba 
iš Krašto’.

Kai kalbame apie lietuviškumo 
išlaikymą jau svetur gimusioje karto
je, suprantame, kaip svarbus yra ry
šis su tėvų kilmės kraštu. Branginti
na ir skatintina visokie asmeniški ry
šiai su kraštu: laiškai, apsilankymai, 
sekimas spaudos. Tačiau, kadangi 
Lietuva nėra nepriklausoma suvereni
nė valstybė, svarbu vengti tokio ben
dravimo, kuris pasitarnautų okupantų 
politikai ir jų propagandai. Negali bū
ti bendravimo su organizacijom, val
džios įstaigom ar jų atstovais.

Suaugusieji ragintini sekti ir skai
tyti visokią jiems prieinama Lietuvos 
spaudą. Net ir labiausiai propagandi
niai raštai kritiškam skaitytojui tik 
aiškiau parodo sunkumus ir varžymus, 
kuriuos turi pakelti bet kokie krašto 
kultūriniai pasireiškimai. Tačiau vai
kams ir formuojamo amžiaus jaunuo
liams propaganda yra žalinga ir jiems 
skaitytina medžiaga turi būti rūpes
tingai atrinkta. Nepriimtini jokie mo
kykliniai vadovėliai, nei periodinė 
spauda. Visiškai nepriimtina mintis 
augančius jaunuolius siųsti į Lietuvą 
ilgesniam laikui studijuoti.

D iskusijos. Pasisakyta, 
kad apsiribojimas nuo Australijos ap
linkos vengiant eiti į jų kultūrines ar 
politines organizacijas, galėtų būti 
žalingas mūsų tikslams. Suabejota, 
ar buvusios Lietuvoje politinės par
tijos turėjo didesnės įtakos Australi
jos lietuvių bendfliomenės veikloje, 
nes tokių tebūta kelios grupelės su 
mažu narių skaičium ir didesnės įta
kos lietuviškoje visuomenėje nepada
rė.

Labiausiai ir gyviausiai disku
tuota kontraversinė paskaita ‘Pagal
ba iš Krašto’. Pasidalinta nuomonė
mis dėl siuntimo jaunuolių į Lietuvą 
studijoms, įvairiai pasisakyta apie 
knygeles vaikams bei literatūrinius 
veikalus. Iškelta klausimas, kodėl 
paskaitoje smerkiamas komunizmas, 
nepabrėžiant, klaususio supratimu, 
svarbesnės kovos prieš rusiškąjį im
perializmą. Nors bendros nuomonės ir 
neprieita, bet įsitikinta, kad ir skir
tingų nuomonių žmonės gali siekti to 
paties tikslo ir neprarasti viens kitam 
pagarbos.

Bendrai visos Studijų Dienos pra
ėjo labai darbingoje nuotaikoje. Dis
kusijose dalyvauta gyvai, bet be įsi
karščiavimų.

Konkrečių sprendimų nepadaryta, 
tačiau išsikalbėta mūsų bendruomenei 
rūpimais klausimais, atkreiptas dėme
sys į laiko atneštus pasikeitimus, nuo
širdžiai ieškota atsakymų į naujai iš
kilusias ir iškylančias problemas. 
Kadangi S.D. pranešimai bus spaus
dinami ‘Mūsų Pastogėje’, tai galima 
tikėtis, kad keltomis mintimis, rūpes
čiais, sprendimų ieškojimais bus pa
sidalinta ir su plačia lietuvių visuo
mene. Reikšmingas ir padrąsinantis 
aktyvus jaunimo dalyvavimas Studijų 
Dienose.

Studijų Dienas uždarė Kr. Kultūros 
Tarybos P-kas, padėkodamas prele
gentams, dalyviams ir S. D. organiza
toriams Melbourne - ypatingai p. A. 
Seiki ui. S.D. baigtos Tautos Himnu.

S.D. dalyviai turėjo progos daly
vauti Danos Stankaitytės, Stasio Baro 
ir Melbourne parapijos choro bažnyti
niame koncerte, kuris visus žavėjo ir 
šventiškai nuteikė.

Taip pat S.D. dalyviai dalyvavo 
solistų S. Baro ir D. Stankaitytės iš
leistuvių pietuose, kur pabendrauta 
ir su gausiai susirinkusiais melbour- 
niškiais. . . ■...
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MARIE SERVUS DEI
‘Aš dėkosiu Tau, Viešpatie 
mano Dieve, visa širdimi ir 
amžinai garbinsiu Tavo var
dą’.

Ps. 85
1922 - Grottaferrara - 1972 - Melbourne

Pranciškone Marijos misijonierė 
sesuo Pranciška Gaidamavičiūtė, ko
vo 19 dieną, Avė Maria vienuolyne 
atšventė auksini darbo jubiliejų. Žmo
nių gyvenime auksiniai jubiliejai yra 
reti, o sesers Pranciškos mums ypa
tingai retas ir brangus, nes pirmas ir
vienintelis musu išeivijos gyvenime, 
Australijoj.

Kilimo vilnietė, kukli mūsų tau
tos duktė, jubiliejaus intencija laiko
mu šv. Mišių metu sudėjusi virpančias 
rankas ji atnaujino vienuoles įžadus. 
Lygiu, tvirtu balsu mintinai kartoda
ma įžado žodžius, duotus prieš 50 me
tų, kuriais ji pašventė savo gyvenimą 
Dievo tarnybai. Dabar, kaip ir tada, 
prieš 50 metų, ji davė amžinąją prie
saiką toli nuo tėvynės, toli nuo gimto 
Rubikonių kaimo, toli nuo savo arti
mųjų.

- Kaip gaila, kad šiandien nėra 
čia jos giminės. - Sako vienuolyno 
perdėtinė. - Jie negali dalyvauti se
sers Pranciškos iškilmingoje šventė
je, negali su ja drauge džiaugtis jai 
suteikta Dievo palaima.

Bet sesers Pranciškos savieji 
yra arti. Jos plati gentis, jos giminė, 
Melbourne lietuviai, susirinko Lietu
viu Namuose į moterų suruoštas vai
šes su meile, su dovanomis, su nuo
širdžiais sveikinimais. Susirinko tiek 
daug, jog didžioj menėj pritruko vie
tos. Sesuo Pranciška nesitikėjo ir bu
vo giliai sujaudinta Melboumo lietuviu 
meile ir nuoširdumu. Palikusi tėvynę 
prieš beveik 60 metu ir per tą laiką 
nemačiusi lietuvių ir negirdėjusi sa
vos kalbos, nuoširdžiai džiaugiasi 
nors senatvėje sugrįžusi i savo tautą, 
kurios visada ilgėjosi ir kasdien mel
dėsi. Nebebuvo lemta sugrįžti tėvy
nėn. Tėvynę prisimena prieš pirmąjį 
pasaulinį karą rusų okupuotą, spaudos 
draudimą, bažnyčiose vyraujančią len
kų kalba, ji buvo giliai nustebinta 
lietuvių stipria tautine dvasia. Sesuo 
Pranciška ir mums yra pavyzdžiu tė
vynės meilės ir ištvermės. Kiek sun
kiau buvo prisiminti kalba po šitiekos 
metų negirdėjus, bet dabar vėl pama
žu plaukia žodžiai senąją Širvintų tar
me. Sugrįžta net ir viena kita daina 
jaunystėje dainuota.

Dalis vaišių stalo Melboumo Lietuvių Namuose. Pranciška su auksiniu vai
niku ant galvos.

Pirmiausia sveikinimo žodį tarė 
gerb. kun. Gaidelis ir buvo sugiedota 
Ilgiausių metų. Vėliau kalbėjo Katali
kų Federacijos pirmininkas p. V. Lau
kaitis, Kat. Moterų D-jos pirmininkė 
p. H. StatkuvienėjSoc. Globos Moterų 
D-jos atstovė p. Semienė. Abi moterų 
draugijos įteikė po dovaną. Toliau se
kė privatus sveikinimai ir dovanos.

Sesuo Pranciška giliai dėkinga 
melburniškiams už gerą širdį ir meilę 
jai kukliai, toli nuo tėvynes nublokš
tai lietuvaitei vienuolei.

- Teatlygina Jums Viešpats Die
vas, o aš kasdien melsiuos už Jus vi
sus ir už Tėvynę. Ačiū Jums labai! - 
Seselės Pranciškos padėkos žodžiai.

Seselei Pranciškai dar kartą lin
kiu daug ilgų metų sveikatos ir ištver
mės ir dar daug, daug kartu matyti lie
tuvių parengimuose.

A. Matukevičienė

Sesuo Pranciška gavo sveikinimą 
iš Šventojo Tėvo, iš Romos, Austra
lijos ir lietuvių dvasiškių. Nepapras
tai ją džiugina sveikinimai iš lietuvių. 
Jos Adresas: Sr. Pranciška Gaidama
vičius, Avė Maria Retreat House, 22 
Vida Str. Essendon, Vic.

Kas netiki stebuklais - nėra joks 
realistas.

David Ben Gurion
****

Jeigu planuoji metams - sodink 
ryžius; jeigu dešimčiai metų - sodink 
medžius. Bet jeigu nori šimtmečiui 
planuoti - auklėk žmones.

K.uan - Tse
****

Posakis: - Pasakyk man ką tu 
skaitai ir aš tau pasakysiu, kas tu 
esi! - Yra daug vertas. Bet dar geriau 
žmogų pažinsi, jeigu jis pasakys, ką 
pakartotinai skaitė.

Francois Mauriac
****

Pajauta
PAŽINSI TU MANE

Pažinsi Tu mane!
Pažinsi iš akių išverktų.
Is ranku,
Maldai suspaustų,
Pažinsi, Viešpatie, mane iš karto.
Iš dienų,
Po Tavo kojomis sudėtų;
Iš sielvarto mane pažinsi.
Neatstumk manęs tądien,
Kada dėkodama
Gyvenimą Tau sugrąžinsiu!

GENIJUS AR
Romoje, Kapitelyje turistą sustab

do milžiniška marmurinė galva, kadai
se priklausiusi septyniskart žmogaus 
dydžio kolosui. Jo plačiai išplėstos, 
į toli žvelgiančios akys patraukia pra
eivio žvilgsnį ir aštrus, valdoviški 
veido bruožai sustabdo žingsnius. 
Net ir tokioje laiko nugairintoje pa
dėtyje, Flavius Valerius Constantinus - 
Konstantinas Didysis - užvaldo pra
eivi savo didingumu. Pirmasis krikš
čionis Romos Imperatorius.

Savo valdymo metu jis sustabdė 
krikščionybės persekiojimą, sušaukė 
pirmąjį Bažnyčios susirinkimą ir įkū
rė vieną iš įdomiausių miestu - Kons- 
tantinapolį, šiandieninį Istanbul. Gal
būt, jis padare daug žmogiškų klaidų, 
galbūt jis turėjo žmogiškų ydų, bet ir 
šiandien jis tebėra didingu monarcho 
pavyzdžiu, šimtmečiams krikščioniš
kiems kraštams palikusio savitą val
dymo stilių.

Gimęs 280 m. po Kristaus Nise, 
šių dienų Rytų Jugoslavijoj, jaunas 
Konstantinas užaugo tarp legionorierių, 
ginklu žvangėjime ir karo trimitų šauks
me. Jo tėvas Constantins buvo karys 
iš profesijos, kilęs iš Balkanų raite
lių giminės. Jo motina Helena, taver
nos laikytojo duktė, buvo kilusi iš 
Mažosios Azijos. Laikas buvo nera
mus. Imperija, išsitęsusi nuo Brita
nijos iki Artimųjų Rytų, buvo įvairių 
rasių mišinys, valdoma ir išlaikoma 
Romos erelio geležinių nagų galia. 
Roma dar skaitėsi oficialia sostinė, 
bet jau nebe galybės centru. Diokle- 
tius, paskutinis pagonis didysis im
peratorius padalino neramią imperiją 
į keturias dalis ir valdė su trimis re
gentais - padėjėjais. Vienas iš jų bu
vo Konstantino tėvas Constantius, tuo 
laiku jau pasižymėjęs generolas. Jam 
buvo skirta valdyti pačią neramiausią 
imperijos dalį - Britaniją ir Galiją. 
Jaunasis Konstantinas, galbūt kaip 
įkaitas tėvo lojalumui garantuoti, bu
vo laikomas Diokletiaus dvare, Niko- 
medijoj (šiandien Izmit, Turkija).

Jaunas Konstantinas buvo gabus 
karo moksle ir greit pasižymėjo viso
se karo srityse; ypatingai buvo geras 
raitelis. Dalyvavęs daugelyje musių, 
jis greit atsidūrė imperatoriaus as
mens gvardijoj. Kada jis paprašė ce
zario Galeriaus, Diokletiaus įpėdinio, 
išleisti pas tėvą, Galerius nežinojo, 
kaip pasielgti ir delsė. Vieną naktį 
Konstantinas sėdo ant žirgo ir dingo. 
Didžiausioje istorijoj raitelio kelio
nėj jis perjojo du trečdalius Europos. 
Su tėvu jis susijungė Prancūzijoj jam 
kariaujant su Skotais ir pietais. Kons
tantinas kovojo greta tėvo ir daug pri
sidėjo karo laimėjime. Du mėnesiu vė
liau Constantius mirė Yorke, išlais
vinęs Angliją. Jo ištikimieji legionie-

ŠVENTASIS
riai, matė Konstantino narsumą, pa
kvietė jį tėvo sosto paveldėtoju. Tuo 
metu Konstantinas turėjo apie 25 me
tus amžiaus; gražiai nuaugęs, pilnas 
jėgų ir imponuojantis vyras. Legioniė- 
riai ji mylėjo ir vadino ‘jaučiakakliu’, 
dėl jo kaklo storumo.

Greit kilo audra pačioje imperi
jos širdyje. Konstantino kolegos - 
valdovai, vienas kitam pavydėdami, 
krasta įyėle į pilietinius karus, jog 
net didžiulės imperijos pamatai ėmė 
braškėti. Maksimianus, pasitraukęs 
pietinės dalies valdytojas, tikėdamas 
Konstantino pagalbos atgauti sostą, 
atvyko į Gali ją ir pasiūlė jam savo 
dukterį Faustą. Konstantinas ją vedę. 
Tuoj po vestuvių Maksimianus įvėle 
Konstantiną į krašto sienų konfliktą, 
papirko garnizoną ir pasivadino ceza
riu. Jis nė nenuvokė, kaip greit žen
tas reaguos. įsikarščiavęs Konstanti
nas užpuolė tvirtovę, kurioje Maksi
mianus slėpėsi ir ištaisė uošviui to
kią pirtį, jog klastingas senis buvo 
priverstas nusižudyti.

Nuo to laiko Konstantinas nebe
turėjo ramaus momento; vis daugiau 
buvo įveliamas į pasaulio istorijos 
sūkurius. Romoje sėdėjo Maksentius, 
Maksimiano sūnus ir grąsė pulti ir 
atkeršyti už tėvo mirtį. Konstantinas 
jo puolimo nelaukė. 312 metų pradžio
je, su 40.000 vyrų jis perejo Alpes, 
garsiuoju Veronos mūšiu pralaužė 
priešo linijas ir atsidūrė prie Romos 
vartų.

Tą vakarą įvyko kažkas stebuk
linga, viršgamtiška; įvykis, pasukęs 
istoriją^ visai kita kryptimi. Atsitiko 
tai Konstantino karo stovykloje, prie 
Milvis tilto, siauriniame Tiberiaus 
krante. Raudoname saulėleidyje Kons
tantinas pamatė degantį kryžių ir žo
džius danguje: ‘Šiuo ženklu tu laimė
si!’ Sekančią naktį, taip pasakoja le
genda, jam sapne pasirodęs Kristus 
ir isakes kariauti Jo, Kristaus, vardu. 
Tikėdamas ir stipriai sujaudintas 
Konstantinas papuošė savo standartą 
pirmomis graikiškomis Kristaus vardo 
raidėmis, kaip monogramą. Ir laimė 
buvo jo. Istoriškame Milvis tilto mū
šyje Konstantinas sunaikino priešą, 
o kas liko - prigėrė Tiberiaus upėje. 
Pats Maksentius, sunkiais šarvais 
‘pasinėrė, kaip akmuo’.

Su savo naujaisiais pavaldiniais 
Konstantinas elgėsi nelauktai švel
niai. Aprengė Forumo elgetas, dalino 
pinigus Romos varguomenei, bet griež
tai atsisakė atnašauti Jupiterio alto
riuje aukas, aukščiausiai Romos mies
to dievybei.

Nuo vizijos dienos Konstantinas 
pradėjo save laikyti naujos tikybos 
kovotoju. Jis sustabdė kruvinus krikš
čionių persekiojimus.

(Nukelta į 4pusD
Mūsų Pastogė Nr.17 1972.5.1 psliŠ
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BARZDOS IR FINANSAI
Viename subuvime dėl lietuviškų 

finansinių problemų buvo gana karštai 
ieškoma būdų, kaip ir iš kur gauti dau
giau pajamų.Buvo kalbama apie slenks
čius ir vaikų saldainius, apie tautinį 
solidarumą ir tautiečių kišenes.

- Galėtu, barzdas mokesčiais ap
dėti, - sako mano kėdės kaimynė is 
dešinės. - Jeigu valdžia deda taxą 
ant cigarečių, pieno ir duonos, tai ko
dėl mes negalėtume taxuoti barzdos?

Tikrai, mūsuose matosi gana daug 
įvairaus plauko ir dydžio bajoriškai 
poniškų ūsų ir barzdų. Apdėti mokes
čiais barzdas nebūtų jokia naujiena; 
pasaulio istorijos gudročiai tą prakti
kavo prieš keletą tūkstančių metų. 
Barzdos istorija, galima sakyti, yra 
labai sena ir, kaip dera barzdai, gana 
ilga. Barzda nuo neatmenamų laikų 
buvo ir tebėra tikruoju vyriškumo ženk
lu. Jei koks bebarzdis norėdavo kiš
tis į kaimo bendruomenės reikalus, 
dė dūkai tuojau atsakydavo: - Ką jis; 
dar nei peisai neželia, o jau su vyrais 
nori kalbėti?! Piemuo jis dar. - O ką 
bekalbėti apie karalių barzdas? Oho, 
barzda! Seniausioms ir aukščiausioms 
pasaulio kultūroms, kaip e giptiečiams, 
asyriečiams, Babilonui, persams, grai
kams, romėnams, galams ir germanams 
barzda galiojo ir kaip, aukšto ,rango 
pažymys. Net ir faraonės (moteriškos 
lyties faraonai) prisilipdydavo dirbti
nes barzdas savo tvirtam galingumui 
įrodyti.

Nuo ciesosriaus Aleksandro atėjo 
barzdų kosmetika. Jis galima sakyti, 
pradėjo vyrų frizūros ir skutimosi ei
gą. Žinoma, čia reikalas ėjo apie cie
soriaus barzdą, ne kaip kokio plebė- 
jaus ar proletaro. Pavyzdžiui toks Ro
mos Hadrianas; jo barzda buvo kelių 
vergų prižiūrima ir už papešimą grėsė 
mirtis. Jis/'benfe'pirhihsiS, išgalvojo 
barzdai tepti kvepiančią pomadą. Ka
dangi jis paradavo gražiai prižiūrėta 
barzdą, todėl ir savo dvarą apsupo 
vien barzdotais pavaldiniais ir prasi
dėjo visai nauja, madingų impulsų, 
epocha. Kokių barzdų jo dvare nebūta; 
pilna barzda su ūsais ir be, žandinė, 
smakrinė, burnine, kaklinė. Buvo net 
ir ‘sparninė’ vadinama.

Rusų caras Petras Didysis ėmė 
barzdų mokesčius nuo savo pavaldinių 
norėdamas šiek tiek civilizuoti rusiš
kos barzdos išvaizdą. Kalbant apie 
proletariatą; Karl Marx ir Friedrich 
Engels, abu vešlių barzdų savininkai, 
parašė himnus barzdos garbei. Vėliau 
proletariatas rasė odes Lenino barz
dai ir Stalino ūsams. O dabar ateina 
barzdų skutimo laikai galbūt...

LIETUVYBĖ IR LIETUVIU KALBA
Melbourne įvykusiame Lietuvių 

Kultūros suvažiavime, iš daugelio kal
bėjusių prelegentų ir diskutuotojų nei 
vienas nepasakė konkrečiai, kodėl ap
simoka ar reikalinga būti lietuviu ir 
naudinga mokėti lietuvių kalba? Daug 
yra girdima balsų, kad su lietuvių kal
ba darbo negausi, o reikalinga anglų. 
Mano manymu, taip sakantieji yra gry
nai materialistai, apie kuriuos čia ne
kalbėsiu, nes čia yra plati ir kita te
ma.

Pirmiausia norint arčiau susipa
žinti su tam tikros tautos kultūra, rei
kia būtinai mokėti jos kalbą, kaipgi 
žmogus gali pasigirti žinąs lietuvių 
tautos kultūrą nemokėdamas jos kal
bos. Kultūra pati apima tautos visą 
gyvenimą ir visais būdais: mokslu, 
religija, gyvenimo papročiais, pasako
mis, tautiniais šokiais. Kalbos skam
besy daugiausia pasireiškia dainų me
lodija. Kaipgi galima pajusti kalbos 
grožį nemokant jos? Kaip galima gro
žėtis dainų skambėsiu, jų turiniu ir 
melodingumu nesuprantant jų žodžių?

Mes žinome ir mokėmės aukštes- 
niose mokyklose svetimų kalbų, kaip 
prancūzų, vokiečių ir kit. Mano many

Ilgiausia pasaulyje barzda turėjo 
Hans N. Lanoseth (USA) 1912 metais. 
Per 36 metus jo barzda išaugo 3,30 m. 
ilgumo. Ilgiausius pasaulyje ūsus dar 
tebenešioja Masudiya Di iš Bombay. 
Jo ūsai per 9 metus išaugo 2,45 metrų 
ir jų priežiūra jam kainuoja virš 100 
dolerių metams.

Viena Anglijos moterų 'vaduotoja’ 
nesenai pareikalavo dirbtinų barzdų 
moterims lygybei demonstruoti. Dirb
tinius, t.y. dvigubus plaukus jos se
niai nešioja, kas, palyginus su plike, 
yra labai nevyriška; bet dėl manęs 
gali ir barzdas prisisiūti pačios sau. 
Net ir moterų ‘išvadavime’ barzda turi 
lemiamos reikšmės. Cirkininkės tos 
moterų ‘vaduotojos’...

- O kaip su plikėmis? - Staiga 
nutraukė mano mintis kaimynė iš kai
res.

- Plikė nieko bendro neturi su 
barzda. - Sako dešinioji. - Kitas netu
ri nei trijų plaukų ant pakaušio, o 
barzda, kaip miškas. Jeigu liuksusus 
ir duona apdeda mokesčiais, tuomet 
ir barzdos negalima praleisti. Gera, 
derlinga barzda yra didelis liuksusas 
šiandien. -

- Man tai nepatinka vyras su barz
da. Nenorėčiau su tokiu bučiuotis, - 
kalba kairioji.

- O man bučkis be barzdos, kaip 
sriuba be druskos. -

Barzda visada buvo ir bus labai 
kutenanti tema. Žinoma, jeigu mūsų 
tautinė valdžia imtų pešioti barzdas, 
tikriausiai prisipeštų daugiau, negu 
iš solidarumo mokesčio, nes barzdos 
auga solidariau. Net ir plikiai vaikšto 
paraduodami vešlias barzdas.

- Aš siūlau pravesti rezoliuciją 
ant barzdos! - Iškėlus ranka sušuko 
kairioji kaimynė, kuri su barzdotu ne
nori bučiuotis.

- Aš pritariu! - Sušuko ir dešinio
ji. - Tik siūlau atsižvelgti į plaukų 
vešlumą. -

Abi labai nustebino susirinkimą, 
nes mūsų pokalbio niekas negirdėjo. 
Kaip tik ėjo karštos diskusijos dėl 
vaikų ‘lolėms’ gautų finansų, kuriais 
mamos • privilioja vaikus lietuvybėn.

Čia, galima sakyti, jodvi man pri- 
kirpo barzdą. Atsižvelgiant i plauką 
ir vešlumą, man asmeniškai iškyla 
problema. Mano plikė (na, dar ne pli
kė, tik pusplikė) žila žilutelė, kaip 
obelis pavasari, o barzda, kad ją kur 
paraliai, želia vešli ir raudona, kaip 
gudo nuo Zarasų.

iškėliau ranka balsui gauti ir siū
lysiu rezoliuciją ant pilnapadžių.

Valerijonas Lašas 
****

Jei nori būti kelrodis, ne
sistebėk, jeigu tave išsma- 
luos.

mu, mokinames ne tam, kad gautum 
darbo, bet tam, kad mokėdami tam tik
rą kalbą galėtumėm pažinti ta kalba 
kalbančios tautos kultūrą, o pažįstant 
daugiau ir įvairių tautų kultūras ir jų 
apraiškas, tampame tuo, ką mes ir va
diname kultūringu žmogumi.

O kaipgi lietuvis gali būti kultū
ringu lietuviu, nemokėdamas lietuvių 
kalbos?

Nuomonių girdime, kad gyvenda
mi Australijoje esame australais, ypa
tingai gimusieji Australijoje automa
tiškai tampa australais. Su tokiais 
samprotavimais neįmanoma sutikti ir 
neverta kalbėti apie tai ko nėra. Pir
miausia, Australija neturi tautos, o 
tik valstybę, todėl gyvenantieji Aus
tralijoje (žinoma, priėmė pilietybe) ir 
gimę Australijoje, yra Australijos 
valstybės piliečiai, o ne australai-ės 
kaipo etninės grupės nariai. Australi
joje gyvenantieji ir gimę iš lietuvių 
tėvą yra ir turi pilną teisę save va
dinti lietuviais, kaip tautiniai, taip ir 
biologiniai priklauso etninei lietuvių 
tautos grupei, o kaipo toks, privalo mo
kėti tos grupės kalbą, atseit lietuvių 
kalba, nes to reikalauja logika

Birutė Prašmutaitė
****

genijus ar Šventasis

(Atkelta iš 3 pusi.)

kurie tūkstan
čiams reiškė mirti. Norėdamas suteik
ti visam Romos pasauliui tikėjimo 
laisvę, jis prikalbino savo Rytini 
kaimyną cezarį Licinijų drauge pasi
rašyti raštą, tat garsųjį Milano ediktą, 
istorijoj pavadintą‘Tolerancijos Edik
tu’. Šituo 313 metu susitarimu krikš
čionių religija buvo pripažinta teisė
ta ir tuo pačiu buvo suteikiama lais
vė įvairiems kitiems kultams ir reli
gijoms. Milžiniškas žingsnis pirmyn; 
krikščionims atsidarė kalėjimų durys, 
vyskupai skubėjo atstatinėti sudegin
tas bažnyčias.

Priekaištus, jog Konstantinas 
atsisuko į naująją religiją politiniais, 
savanaudiškais sumetimais, istorikai 
atmeta. Krikščionybė, kurią apašta
las Povilas atnešė vakarų pagonims, 
buvo tik mažumos religija, gal tik de
šimta pagoniškos imperijos dalis. 
Konstantinas jokios politinės naudos 
iš jų matyti negalėjo.

Kova ties Milvis tiltu padarė Kons
tantiną vakarinės Romos imperijos 
valdovu, prijungiant Italiją, Siaurės 
Afriką ir Ispaniją. Kol jis buvo užsi
ėmęs šį milžinišką plotą sustiprinti, 
garbėtroška ir išdavikas Licinijus ei
le slaptų žmogžudysčių tapo vienin
teliu rytinės dalies valdovu. Tučtuo
jau jis atšaukė krikščionims suteiktas 
privilegijas ir vėl surakino nauja per
sekiojimų ir naikinimo banga. Krikš
čionys šaukėsi ir vylėsi Konstantino 
pagelbos ir išlaisvinimo. Pagaliau, 
pasienių ginčai privedė abu valdovus 
prie karštesnio aiškinimosi ir karas, 
tarp jų iškilęs, turėjo visas sprendžia
mojo mūšio žymes; tamsos ir šviesos 
susirėmimo. Kai Konstantinas su 
130.000 vyrų patraukė į Rytus, ant 
savo šalmo jis jau turėjo Kristaus 
ženklą. Licinijaus kariai narsiai ko
vojo, bet mūšio laimėtoju ties Andria- 
nopoliu, kur žuvo 34.000 kareivių, iš
ėjo Konstantinas. Paėmęs Bosforą, 
Konstantinas tapo vieninteliu visos 
Romos imperijos valdovu su virš 100 
milijonų pavaldinių. Pontifex Maximus!

Išivaizduokim jį einantį laukais 
ties Bosforu, ietimi nešina ir smaiga
liu braižantį žemę ties senąja Byzan
tium gyvenviete. Jis braižė savo nau
jai sostinei vietą. Pasirinkimas buvo 
genialus. Tarp dviejų kontinentų, gra
žiausias natūralūs uostas prekybai, 
gamta pati prašyte prašė miesto. Po 
keleto metą‘Naujoji Roma’ pilna rū
mų ir bažnyčių, tvirtovių ir prekyvie
čių, išaugo ir užtruko 40 dienu įšven
tinimo apeigoms. Vėliau miestą pava
dino įkūrėjo vardu - Konstantinopolis.

Nauja sostinė atnešė ir nauja mo
narchijos forma. Priešingai senajai 
Romos valdymo formai - ‘Senatas ir 
liaudis’, Konstantinas jautėsi dan
gaus pasauktas. Jis buvo pirmasis 
valdovas iš ‘Dievo malones’.

‘Jis pasirinko mane Savo Valios 
instrumentu ir rado mane to vertu’ - 
Konstantinas aiškino viename savo 
potvarkių ir reikalavo jį laikyti Dievo 
Įgaliotiniu žemėje.

Nors jis visiems davė tikėjimo 
laisvę, bet aiškiai matėsi jog krikš
čionims jis rodė daugiau palankumo. 
Kariuomenėj ir krašto administracijoj 
pirmavo krikščionys. Net ir senoji Ro
ma nušvito naujomis bazilikomis, ku
rios savo puošnumu pralenkė senąsias 
dievų šventyklas. Šv. Petro Bazilika, 
kuria vėliau Michalangelo perstatė, 
yra Konstantino kūryba. Šventojoj Že
mėj, kur Konstantino motina Helena 
atrado Kristaus kryžių, jis pastatė 
bažnyčia, kuri ir šiandien yra viena 
iš krikščionybės švenčiausių vietų.

Jo valdymo laikotarpis buvo pil
nas reformų. Jis uždraudė vergų kanki
nimą, vergų šeimų perskyrimą. Uždrau
dė kalinių kryžiavimą. Sekmadienis, 
pagonių vadinamas saulės diena, ta
po prisikėlimo švenčiama diena.

. Konstantinas visa gyvenimą sva
jojo būti pakrikštytas Jordane, kaip 
Kristus, bet 337 metais, eidamas į ka
rą su persais, staiga susirgo. Bandė 
gydytis Helenopolio karštuose vande
nyse, bet jautė pabaiga ir grįžo į sos
tinę. Skubiai apsikrikštijo Nikomedi- 
joj ir mirė nenusirengęs baltų krikšto 
rūbų. Mirė krikščionis.

..Kaip didžiulis Viduržemio Jūros 
pasaulio kolosas jis žengė pirmąjį 
žingsnį iš pagonijos į gyvą tikėjimą. 
392 metais krikščionybė tapo valsty
binė religija Rytų Romos imperijoj. 
Byzantijos valdoma krikščioniška 
valstybė išsilaikė virš 1100 metų ir 
nušvito žymiausia pasaulio kultūros 
šviesa - menu ir mokslu, kol vakarų 
Europa gulėjo viduramžių tamsoje. 
Dešimt jos valdovų išdidžiai vadinosi 
didžiojo, toli matančio valdovo, Kons
tantino Didžiojo, vardu. Valdovo, ku
ris matė, tikėjo ir laimėjo.

- Kur žvelgia tavo akys šiandien, 
Flavius Valerius Constantinus?

O. Areimaitė 
****

ŠYPSENOS
Arabai davė Sovietų Sąjungai už

sakymą pagaminti lengvai operuojamų 
karo lėktuvų. Sovietai su džiaugsmu 
draugų užsakymą labai skubiai išpil
dė. Tik tris knyptukus tereikia pa
spausti. Rusų testpilotas aiškina ara
bų pilotui: - Šitas vidurinis guzikas 
dėl starto. Kairysis - pasukti dešinėn, 
o dešinysis - kairėn. Labai paprasta!

- O kokį guziką spausti nusilei
dimui?

- Ne jokio. Nusileidimu pasirū
pins izraelitai!

****
Čekas išėjo pasivaikščioti į par

ką ir sutiko fėją.
- Tau galiu išpildyti tris norus. 

Prašyk, ko labiausia norėtum!
- Noriu, kad Kinijos raudonoji ar

mija vienai dienai užimtų Sovietų Ru
siją ir vėl grįžtų.

- Antrasis noras?
- To paties.
- Na, o trečias tavo noras?
- Irgi to paties.
- Dėl Dievo meilės, ar tau to už

tenka?
- Tak, tak! - Sako čekas. - Jeigu 

tu mano visus tris norus išpildysi, tai 
kiniečiai pereis Rusiją šešis kartus.

- Šaukštai, kuriuos teta Ona mums 
padovanojo yra ne sidabriniai! - sako 
jauna žmonelė.

- Ar tu taip gerai pažįsti sidabrą? 
Nori žinoti vyras.

- Ne, bet aš gerai pažįstu tetą 
Oną!

****
Fantazija yra gyvenimo 

meiluže, o patirtis—jo griež
toji žmona.

Vis dėlto yra skirtumas, 
kai pats užsirakini ir kai ta
ve užrakina.

* * *
Kai matai vilties šypseną, 

ji eina atbula. Kai ji tave 
veda — matai jos kulnis.
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iš dešines i kairę: Dr. I. Kaunas, p.Kauniene ir VI. Dumčius.
Niotr. N. Butkūno

> Ilgametį AL B Krašto Tarybos atstovą ;
> p. L. K A R V E L Į ;
f sulaukusį 65 m. amžiaus sveikiname ir linkime dar ilgus metus sek- ; 
t mingai darbuotis lietuviškuose dirvonuose.
C ALB Krašto Valdyba

Kalba Dr. Izidorius Kaunas.
Su malonumu pristatau mieliems 

MP skaitytojams zanavykų pasididžia
vimu, sintautiškį Dr. I. Kauna, seną 
MP skaitytoją, sulaukusį 70 metų. Nė
ra žmogaus Melbourne, kuris nežinotų 
Dr. Kauno. Garbingo amžiaus našta 
nesulenke jo pečių, laiko plūgas neiš
arė giliu rūpesčio vagų jo veide. Jis 
aukštas, tiesus, kaip jo tėviškės šu
linio svirtis, kalba į Jus, mieli MP 
skaitytojai:

-Gimiau 7 d. Balandžio 1902 me
tais, Balseliškiu kaime vos 1 km. nuo 
Sintautų miestelio, pasiturinčio ūki
ninko šeimoje. Baigęs pradžios mo
kyklą Sintautuose, stojau ąMariampo- 
lės gimnaziją. Užėjo I Didysis Karas, 
visa Mariampoles gimnazija buvo eva
kuota į Voronežą. Ten ir baigiau 4 
klases. Pasibaigus karo audrai, gry- 
žau į tėviškę Balseliškiuose. Atsikū
rus Mariampoles gimnazijai, ją bai
giau 1922 metais. Tais pačiais metais 
rudenį įstojau į Vytauto Didžiojo Uni
versitetą^ medicinos fakultetą ir jį bai
giau. Atlikęs nustatytą praktiką gavau 
Medicinos Gydytojo Diplomą 1930 me
tais. Tai buvo trečioji Vytauto Didžio
jo U-to medicinos fakulteto laida.

Tais pačiais metais lapkričio 1 
d. buvau paskirtas Vilkaviškio apskri
ties gydytoju. Minimose pareigose iš
buvau iki 1944 metų liepos 31 dienos.

Pradėję pabėgėlio gyvenimą Vil
kaviškio lygumose, ją baigėme Aus
trijos Alpėse Zalcburgo mieste. Liki
mas man buvo palankus ir mane nuo 
seimos neišskyrė. Čia dirbau kaip gy
dytojas ligoninėje. 1946 metais buvau 
perkeltas į Kufsteiną pabėgėliu sto
vyklos gydytoju. Vėliau įsipilietinau 
Freiburgo mieste, Vokietijoje prancū
zų zonoje. Į Australiją atvykau 1949 
gegužės mėn. Iš karto buvome apgy
vendinti Bonegilos stovykloje, o vė
liau persikėliau į Melbourną. 10 metų 
dirbau kaip Rentgeno technikas Vals
tybinėje ligoninėje ir palengva ruo
šiausi antriesiems gydytojo egzami

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI
A. Adomėnas

Teko vieną savaitgalį nuvažiuoti 
su išsinuomuota mašina ir į Vokietiją, 
iki Muensterio, kur netoli esančiam 
Greveno kaime buvo po karo didelė 
DP stovykla, kur. virš metų teko išgy
venti. Nauji geri keliai - autostrados - 
Olandijoj ir Vokietijoj labai pagreiti
na keliones, tik daug ką negalima pa
matyti taip greit važiuojant. Taip kad 
grįžtant važiavau senais keliais pro 
gerai pažįstamas vietoves, kurias esu 
dviračiu išvažinėjęs maisto beieškant 
pokariniais metais. Lygiai kaip Ang
lijoje, taip ir Vokietijoje aplankius 
pažįstamas vietas, susidarė įspūdis, 
kad daug kas yra labai pastovu ir greit 
nesikeičia. Ūkininkų sodybos, seni 
miestų pastatai daugumoje yra išlikę 
taip kaip palikome nepasikeitę. Nors 
ir didžiuliai darbai yra atlikti miestų 
atstatyme ir daug pažangos yra pada
ryta susisiekimo pagerinimui, viskas 
gana gerai susilieja į tą šimtmečius 
išsilaikiusį miestų charakterį. Viena 

nams. Juos išlaikiau be didelių pa
stangų 1959 metais ir perėjau dirbti 
į Švietimo Departamentą kaip mokyk
lų gydytojas. 1967 metais išėjau i pen
siją ir verčiuosi privačia praktika sa
vo namuose.

- Jums, kaip Rentgeno technikui 
buvo reikalingas geras anglų kalbos 
žinojimas. Tuo metu retas iš mūsų 
kalbėjo angliškai. Kur Jus išmokote?

- Turėdamas apsčiai laisvo laiko 
pradėjau studijuoti anglų kalbą gyven
damas Vilkavišky. Australijoje del 
jos sunkumų neturėjau.

- Kokia Jūsų nuomonė dėl lietu
vybės išlaikymo?

Čia kalti daugiausia tėvai. Kurie 
mokino savo vaikus lietuviškai, tie 
išaugo lietuviais, kurie iš vaikų mo
kėsi angliškai šiandien gailisi.

Apžiūriu paties, Dr. Kauno,supro
jektuotą ir inž. A. Jokubausko deta
lizuotą namą. Jaukus, erdvus, kaip 
daktarui pridera. Ponios Kaunienės 
vonios įrengimu tikrai galėtų pavydėti 
pati Kleopatra.

Kad daktaro veide nėra raukšlių, 
čia jau tikrai ponios Kaunienės nuo
pelnas. Neveltui senovės išminčiai 
sakė: -"Gera moteris verta tiek aukso, 
kiek ji pati sveria/ Jos gyslose sru
vena grynas žemaičių kraujas. Teko 
sužinoti, kad Melbourno moterų sekci
joje ponia Kaunienė neatsisako jokio 
darbo, nors tai ir būtu bulvių skutimas. 
Vienintele dukra Irena ištekėjusi už 
inž. Tamošaičio, gerai Įsikūrusi Los 
Angeles mieste. Nesenai susilaukė 
įpėdinio, taigi daktaras Izidorius Kau
nas ir Ponia labai džiaugiasi anūkėliu. 
Manau nenusižengsiu, jei visų esamų 
Australijoje sintautiškių vardu pasvei
kinsiu daktarą 70 gimtadienio proga. 
Tikiu, kad mieli MP skaitytojai prie 
to irgi mielai prisidės. Taigi sveikata, 
ištvermė ir giedri lietuviška nuotaika 
telydi Jus, mielas Daktare, zanavykų 
žemės sūnau!

VI. Dumčius
****

tai krito dėmesin grizus į senus mies
tus, tai gatvių siaurumas, kas dabar
tiniam mašinų skaičiui tikrai sudaro 
problemą, nes dvi mašinos daug kur 
tik ką prasilenkti begali.

Gyvenimo būdas, tačiau, Europo
je yra labai pasikeitęs ir matosi žymi 
techninė pažanga. Pramonė išleidžia 
didelę savo pajamų dalį moksliniams 
tyrinėjimams ir gamybos procesų pa
gerinimui. Pagerėjęs gyvenimo stan
dartas ir geri keliai duoda galimybes 
gyventojams daugiau keliauti iš vieno 
krašto į kitą. Sakysim Ruhro krašto 
vokiečiai, kur pramonė dar nėra iš
sprendusi oro teršimo problemų, sa
vaitgaliais dažnai atvažiuoja į Olan
dijos pajūrius, kad nors kiek ištrūkti 
iš dūmuose paskendusios Ruhro kraš
to aplinkos.Taip pat yra visai pripras
ta olandams atostogas praleisti Švei
carijoj ar Ispanijoj.

Paskutines dvi savaites pralei
dau Amerikoj. Buvo labai įdomu pa-

LEONARDUI KARVELIUI 65 METAI
Leonardas Karvelis, visai Austra

lijos lietuvių bendruomenei gerai ži
nomas visuomenininkas, sulaukė garbin
gos 65 m. sukakties. Solenizantas yra 
talpinęs nemažai brandžių straipsnių 
M.P.,todėl pravartu M.P. skaitytojams 
pasidalinti jo iki šiol nueito gyveni
mo akimirkomis.

Gimė 1907 m. kovo 11d. Šiauliuo
se. Mokėsi M. Yčo lietuvių gimnazi
joje Voroneže ir vėliau Šiaulių vals
tybinėje gimnazijoje. Ekonomijos ir 
teisės mokslus baigė Kauno universi
tete. Lietuvoje dirbo Miškų Departa
mente kaip juridiniu, reikalų referen
tas, o vėliau vertėsi privačia advoka
to praktika ir buvo juriskonsultas Miš
kų Direkcijoje.

Pasitraukęs į Vokietiją, apsisto
jo Freiburge, kur įsijungė į lietuvių 
tautinio komiteto veiklą. Kaip sekre
torius dirbo prancūzų karinės okupa
cijos gubernatūroje - Freiburge.

1949 m. atvyko į Australiją, ap
sigyveno Sydnėjuje, kur aktyviai reiš
kėsi visuomeniniam darbe. 1953-54 m. 
buvo ALB Krašto V-bos vicepirminin
kas, o 1955 m. pirmajam pusmetyje 
Krašto V-bos pirmininkas. Nuo 1957 m. 
buvo Krašto Kontrolės Komisijos pir
mininkas ir tose pareigose išdirbo še
štus metus. 1953 m. Kr. Valdybos pa
vestas įsteigė ALB Bankstowno Apy
linkę.

Dirbdamas mūsų bendruomenės 
rinktuose vadovaujančiuose postuose 
L. Karvelis įdėjo daug rūpesčio ir dar
bo M.P. finansinei būklei stiprinti, 
bei jos lygiui pakelti. Jis savo sklan
džiu žodžiu ir giliai apgalvotais straips
niais pasisakydavo visais aktualiais 
mūsų tautinės veiklos klausimais.

Matėme jį aktyviai dalyvaujant 
Plunksnos Klube, Kultūros Taryboje, 
lektoriaujanti Bankstowno lituanisti
niuose kursuose.
matyti tą kraštą, apie kurį tiek daug 
nuo mažens esame girdėję ir nuo ku
rio gerbūvio ir tarptautinių sprendimų 
ir mūsų čia Australijoje ateitis nema
žai priklauso. Atvažiavau pirmiausia 
į New York ir apsistojau viešbutyje 
pačiam centre - Times Square. Nors 
jau buvo beveik 12 valanda, jau vėlus 
vakaras, bet išėjau į gatvę pažiūrėti 
kaip gyvenimas čia atrodo. Kaip ir vi
suose didmiesčiuose, gatvės pilnos 
žmonių restoranai, kaikurios krautu
vės dar atdaros. Tik toks skirtumas 
nuo europietiškų miestų, kad čia dau
gumas negrų, baltųjų labai mažai ma
tosi. Toli dar nepaėjus pasigirdo 
triukšmas, ginčai tarp kelių juodukų 
ir susišaudymas. Atvykus policija 
tuoj pat neramumus išsklaidė, bet nu
tariau grįžti į savo viešbutį ir miestą 
apžiūrėti dienos metu. Kiek ilgiau pa
gyvenus paaiškėjo, kad Amerikos 
šiaurėje daugumas didmiesčių centrų 
yra perimti negrų gyventojų išstu- 
miant baltuosius į tolimesnius užmies
čius. Tokiu būdu miestų gyventojai 
yra pasiskirstę į rajonus, kur gyvena 
tik vienos rasės žmonės, nes neapy
kanta tarp rasių yra tokia, kad kaimy
niškas gyvenimas yra tuo tarpu neį
manomas. Per šimtmečius buvę pa
vergti negrai dabar savo laisvę taip 
išnaudoja, kad net kriminalinis ir pa
daužų elementas yra dabar nesuvaldo
mas. Dažnas žmonių apiplėšimas gat
vėse ir namuose, krautuvių ir kitų pa
statų griovimas ir deginimas, privertė 
baltuosius pasitraukti į tolimesnius 
užmiesčius, paliekant kaikuriuos ra
jonus sugriautus kaip karo metu. Teko 
matyti kaip Clevelando lietuvių baž
nyčia ir ‘Dirvos’ redakcija ir spaus
tuvė yra pasilikę tokiam apgriautam 
rajone, kuriame lietuviai privačiai 
jau nebegyvena ir savo namus yra per

Savo teisine patirtimi L. Karvelis 
pagelbėjo paruošti sporto klubo ‘Ko
vas’ ir Sydnėjaus Moterų Soc. Globos 
Draugijos įstatus.

Gal labiausiai sukaktuvininkas 
prisimenamas Sydnėjuje ir kitose kolo
nijose iš jo paskaitų visais lietuvių 
gyvybiniais klausimais. Jo visados 
puikiai paruoštos paskaitos ir reta iš
kalbos dovana, giliai sudomindavo 
klausytojus.

L. Karvelis yra tvirtų principų 
žmogus, ir ypač mūsų tautinėje veiklo
je.

Tikėkimės kad L. Karvelis išė
jęs pensijon, ras daugiau laiko ben
dradarbiauti M.P., o taip pat lauksime ' 
ir vėl dažniau pasirodant su paskaito
mis.

Linkime jam ir jo šeimai sveika
tos, sėkmės ir gražaus užtarnauto po
ilsio. Ilgiausių metų!

I. Jonaitis

leido juodiesiems kartais beveik vel
tui.

Pavažiavus toliau nuo miesto 
centro į užmiesčius, gyvenimas visai 
kitoks. Jaučiasi krašto turtingumas 
ir aukštas gyvenimo lygis, kur viskas 
daroma didesniu mastu negu Europos 
kraštuose. Gyvenimas užmiesčiuose 
man primena daugeliu atvejų Austra
liją, kur daugumas gyvena atskiruose 
namuose su savo sodais ir daržais, 
tarp medžių ar savo užaugintų krūmų.

Be New York teko aplankyti Phi
ladelphia, Cleveland, Detroit ir Chi
cago. Buvau trumpam laikui nuvykęs 
ir į pačius pietus, į Houston Texas, 
kur ‘slums’ klausimas yra išspręstas 
nugriaunant beveik visą miestą ir iš 
naujo atstatant pagal iš anksto pa
ruoštą planą. Dėl rasinių problemų 
šiauriniuose didmiesčiuose, daugelis 
didžiųjų firmų perkelia savo centri
nes įstaigas iš New York, Washing
ton ar kitų miestų esančių Amerikos 
šiaurėje, į pietus - į Houston. Čia 
statomi nauji dangoraižiai ir kuriamas 
naujas didmiestis, kuris Texas gy
ventojų pranašavimu bus didžiausias 
miestas visoje Amerikoje. Nors kli
matas ten nėra labai geras, yra karš
ta ir drėgna, nes miestas yra žemu
mose prie pat Gulf of Mexico, bet di
deli laisvi žemės plotai yra patogūs 
gana pigiam naujų gyventojų įsikūri
mui ir tuo yra patrauklūs didesnėm 
įmonėm savo tarnautojams perkelti.

Nors ir trumpai bet buvo progos 
aplankyti savo gimines ir senus drau
gus išsiklaidžiusius po plačią Ameri
ką. Turėjau galimybes ir aplankyti 
kelias lietuviškas spaustuves ir ap
žiūrėti įrengimus, kurie spausdina 
lietuviškus laikraščius ir knygas.

(Nukelta j 7 pusi.)
Mūsų Pastogė Nr.17 1972.5.1. psl.5
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KOVO
Pasiskirstė Pareigomis

Naujai išrinktoji Sydnėjaus S.K. 
‘Kovo’ valdyba turėjo savo pirmąjį po
sėdį, kurio metu buvo pasiskirstyta 
pareigomis: Pirmininkas - VI. Dauda- 
ras, vicepirmininkai - D. Atkinson ir 
V. Gulbinas, sekretorius - V. Binkis, 
iždininkas - J. Dambrauskas, reikalu 
vedėjas - V. Kasperaitis, moterų va
dovė - S. Gustafson, jaunių vadovė - 
A. Kraucevicienė, valdybos nariai - 
A. Mikalauskas ir J. Liutikas.

Moterų krepšinio vadovė - S. Gus
tafson. Vyrų krepšinio vadovas - V. 
Gulbinas.

Krepšinio sekcijos buvusiam va
dovui ir žaidėjui D. Atkinson atsisa
kius nuo visų krepšinio vadovavimo 
ir žaidimo pareigų, pati komanda išsi
rinko savo kapitoną G. Gustafson, ku
ris eis ir trenerio pareigas.

Jaunių treneris yra E. Danieliū- 
nas.

Tinklinio vadovas V. Stašionis, 
stalo teniso - V. Binkis, šachmatų - 
V. Karpavičius ir lauko teniso vado
ve* yra naujai atvykusi- mergina iš New
castle.

Nusprendus praeitam klubų pir
mininkų susirinkime įvesti pagal ga
limybes į lietuvių sporto šventes ir 
squasho žaidimą, naujuoju šios Kovo 
sekcijos vadovu yra pakviestas D. 
Newman. Kas nori pradėti žaisti ši 
žaidimą platesnes informacijas gali 
gauti pas valdybos narius arba vado
vą. _

<r Žiemos, sporto , vadovu yra D. 
Kraūėevtčiuš.k Ateinančios šventės 
sportininkų apgyvendinimu rūpinsis 
V. Kasperaitis ir A. Mikalauskas.

Kovo metinio susirinkimo apra
šyme įsivėlė klaida. Revizijos komi
sija be buvusių nariu. S. Kolakausko 
ir M. Petronio yra papildyta A. Žemai
čiu.

ADELAIDĖ 
Vieni Sėkmingi

Adelaidės Vyties krepšinio ketu
rios komandos žaidė finalinius žaidi
mus bet, tik jaunės mergaitės iki 18 
metų pelnė čempijonių titulus. Vasa
ros turnyro varžybas ši komanda bai
gė pirmoje vietoje. Iš turėtų 13-kos 
rungtynių laimėta 11 ir dvi pralaimė
tos ( iš jų vienos be žaidimo, nesusi
rinkus komandai). Vytietės per visą 
sezoną pelnė 458 taškus, priešininkės 
194 taškus. Pražangų padarė po ly
giai su priešininkėmis, būtent po 140. 
Iš pražangų turėtų 120 metimų pelnyta 
43 taškai. Taigi baudų mėtymas labai 
blogas. Pavieniui žaidėjų būtų sekan
ti rezultatai:
Žaidėja, pelnė taškų, gavo baudų, 
metė baudų, iš jų realizavo.
K. Stalbaitė - 141 - 21 - 30 - 10
R. Scholzė - 74 - 27 - 40 - 17 
J. Juciutė - 34 - 38 - 4 - 2 
R. Paškevičiūtė - 2- 0- 0- 0 
M. Luke - 30 - 20 - 8 - 2
A. Stalbaitė - 172 - 34 - 38 - 11 
J. Kurarzewski - 5- 0- 4 -1

Čia paduoti rezultatai neapima 
finalinių varžybų. Taip pat nėra tiks
lus, kadangi žaidėjos žaidė ne po vie
nodą varžybų skaičių.

Pusfinalius teko žaisti su West 
Adelaide komanda. Laimėta 54 - 33 
(22-13) rezultatais. Taškus pelnė: A. 
Stalbaitė 17, J. Juciutė 6, R. Scholzė 
su M. Luke po 5. Šias rungtynes lai
mėjus tiesiai patekta i finalus.

Finalams priešininkes pasitaikė 
silpnokos. Glenelg komanda nepajėgė 
parodyti stipresnio pasipriešinimo ge
rai žaidusioms vytietėms. Laimėta 
63 - 28 (31-12) rezultatais. Taškus 
. Mupų Pastogė NM7 1972.5.1. psl.6

KLUBE
[NSW RINKTINĘ

Velykų ilgojo savaitgalio metu 
koviečiai vyrai ir moterys krepšinin
kai buvo išvykę į Nowra miestą, kur 
vyko didžiulis šios valstijos sporto 
karnivalas. Vyrų komanda, kuri šiuo 
metu nustojo savo vadovo ir žaidėjo 
D. Atkinson, pasitraukusio atsargon 
iš viso krepšinio žaidimo ir vadova
vimo, yra šiek tiek susilpnėjusi ir 
šiose varžybose, žaisdami pirmoje 
stipriausių komandų grupėje, negalė
jo geriau pasirodyti.

Tačiau merginos pasirodė labai 
gerai, laimėdamos trečiąją vietą ir tik 
nesėkmės lydimos pralaimėjo vienu 
tašku paskutinėje sekundėje prieš 
karnivalo laimėtojas Wollongongo mer
ginas, kurių žaidimas buvo labai vy
riškas, stiprus ir greitas.

Renkant žaidėjas į NSW merginų 
iki 16 metų ir iki 18 metų, iš Kovo 
komandų buvo kandidatėmis išrinkta 
seserys Audrė ir Rita Kasperaitytės 
iki 16 metu, ir Rūta Araitė iki 18 metu. 
Iki 16 metų rinktinėn yra išrinkta Au- - 
drė Kasperaitytė ir ji su šia rinktine 
z'ais Ballarate būsimose Australijos 
pirmenybėse. Rūta Araitė yra išrinkta 
savo grupėje.

Merginos šiuo metu treniruojasi 
kiekvieną šeštadieni, nuo 12 vai. Lid- 
combe Youth Centre, esančiam prie 
maudymosi baseino tarp Auburn ir Lid- 
combe geležinkelio stočių. Ten pat 
treniruojasi ir visos kitos komandos.

Si sezoną koviečiai pradėjo žais
ti su šešiomis komandomis - trys vy
rų ir trys moterų. Vyrų pirmoji koman
da šiais metais įtraukusi daugiau jau
nių į savo sąstatą, perėjo žaisti į Il-ą 
diviziją ir jau turėjo du gražius lai
mėjimus.

****.

pelnė: A. Stalbaitė 33, K. Stalbaitė 
12, J. Jucius 11, R. Scholzė 5 ir R. 
Paškevičiūtė 2. Labai gerai z'aidė 
Aldona Stalbaitė ir Jūra Juciutė. Vi
sos kitos žaidėjos taip pat parodė 
geras pastangas pelnyti čempionių 
titulą,.

Vertinant visos vasaros krepši
nio turnyro rezultatus vytiečiai žaidė 
gana gerai ir pasiekė patenkinamus, 
netgi gerus rezultatus. Norint toliau 
daryti pažanga - turimoms komandoms 
būtinai reikalingi nuolatiniai treneriai. 
Be to, tęstinumui užtikrinti reikia jau
nių iki 12 metų berniukų ir mergaičių 
komandą. Daugelis žaidėju, žaidė po
roje komandų. Būtent už senjorus ir 
junjorus. Gavosi dvilipumas. Ant po
pietes daug komandų. Realybėje nėra 
jaunių, arba senjorai reikia užpildyti 
jauniais. Silpnų vietų taisymas su 
tais pačiais, nors ir pajėgiais žaidė
jais neina į naudą. Reikalinga daug 
jaunių, gausių rezervų.

B.N.

Jis paprašė mano telefono numerį...

SPORTO NUOTRUPOS
Musu žinomasis krepšininkas 

Edis Palubinskas prieš Velykas at
skrido iš Amerikos dalyvauti olimpi
nės krepšinio rinktinės pasiruošimuo
se. Tuoj pat buvo išrinktas į. pagrin
dinius 25 žaidėjus, jis po savaitės 
laiko parodas ypatingai gerą žaidimą, 
jau yra išrenkamas į 15-kos žaidėjų 
tarpą ir pagaliau dar po savaitės, yra 
išrinktas į pagrindinę Australijos rink
tinės 12-kos žaidėju rinktinę.

Prieš išskrendant iš Amerikos, 
Edis sužinojo, jog jis buvo Amerikoje 
išrinktas į‘Ali American basketballer 
for 1972’ metų sąrašą, kas yra tikrai 
labai svarbus sportinis atsiekimas. 
Šių metų Australijos olimpinė rinkti
nė yra ypatingai gera ir jos žaidėjų 
ūgio vidurkis yra 6 pėdos 5 inčai, kai 
pats aukščiausias žaidėjas yra Aus
tralijos pilietybę priėmęs amerikietis 
T. Bender, 7 pėdų aukščio. E. Palu
binsko aukštis yra 6 pėdos ir 1 inčas.

Kovo žaidėjos Audrė Kasperaity
tė ir Rūta Araitė yra išrinktos į NSW 
jaunių iki 16 metų ir iki 18 metų rink
tines ir su šios valstijos rinktinėmis 
dalyvaus Australijos jaunių pirmeny
bėse. Buvusi rinktinės kandidatė Ri
ta Kasperaitytė į pagrindinę rinktinę 
nebuvo išrinkta, tačiau džiugu, kad 
be pirmųjų iškiliųjų krepšininkių ir 
Rita yra rinktinės kandidatė.

Sydnejuje vykusiose Australijos 
tinklinio pirmenybėse už Adslaidės 
rinktinę žaidė mums labai gerai žino
ma Aldona Murkūnaitė, kuri po pirme
nybių tapo išrinkta į Australijos mo
terų tinklinio rinktinę.

Geriausios sėkmės visiems mū
sų iškiliesiems sportininkams jų bū
simose varžybose.

JAV vis labiau garsėjantis, ne
pilnu 18 metų amžiaus tenisininkas 
Vitas Gerulaitis (buv. nepr. Lietuvos 
teniso čempiono sūnus), esąs vienas 
iš daugiausia vilčių teikiančių lauko 
tenisininkų, s.m. kovo 26 d. drauge 
su kitu tenisininku - jaunių grupe, iš
skrido rungtynėms į Havajus ir Austra
liją, Melbourne ir Sydney miestus. 
Apie V. Gerulaitį plačiai rašė ‘N.Y. 
Times’ ir kita spauda, gi kovo 26 d. 
platų straipsnį apie jį, galima pasau
lio čempioną tenise, paskelbė ‘Long 
Island Press’ dienraštis.

Sporto rūmai 
Vilniuje

VĖLINTUS. — Reikėjo 26 me
tų, kol Vilnius susilaukė sporto 
rūmų. Rūmai pastatyti dešinia
jam Neries krante, ties ta vieta, 
kur įteka Vilnelė. Rūmų tūris 
— 118 tūkst. kubinių metrų.

Šalia sportinių varžybų, juose 
bus rengiami koncertai, suva
žiavimai, demonstracijos, rodo
mi filmai. Projekto autoriai y- 
ra Zį. Liandzbergis ir E. Chlo- 
niauskas .Pągrindiniii sėdynių 
yra 2830, o ledo rungtynių ar 
baleto spektaklius galės stebėti 
3,500 žmonių; kitas rungtynes, 
kur nereikalaujama daug vie
tos, kaip bokso, rūmuose galės 
tilpti 5,500 - 6,000 žiūrovų.

SPORTAS GEELONGEI
VYRU KREPŠINIS. Per šias rung

tynes vyrų komanda gražiai sužaidė 
laimėdami prieš stipria. Pivot City 
54 - 39 rezultatu. Taškus pelnė : p. 
Obeliūnas 18, J. Obeliūnas 12, V. 
Brazdžionis 11, E. Gvildys 9 ir A. 
Jakubauskas 4,

MOTERŲ KREPŠINIS. Mergaičių 
komandai pirmoj divizijoj sekasi ge
riau negu galvota, rungtynes prieš se
na A klases komanda. Vytis laimi geru 
taškų skirtumu. Vytis 34 - EGIC 20. 
Taškus pelnė: R. Deckytė 12, R. Vai
cekauskaitė 6, A. Mačiulytė 5, O. Si- 
maitytė 5, B. Gailiūtė 2, D. Manikaus- 
kaitė 2 ir L. Schręderytė 2.

BERNIUKU ZEM. 18 m. Šios rung
tynes tikrai buvo vienšališkos mūsų 
naudai. Jau senai teko matyti tokių 
aukštų rezultatų. Gan tankiai tenka 
girdėti kada žaidėjas sumeta šimtą 
taškų per sezoną, bet tikrai retas da
lykas kuomet vienas žaidėjas sumeta 
virs šimto taškų per vienas rungtynes. 
Už tokį atsiekima tenka pasveikinti 
jauną A. Renkauską, kuris sumetė 102 
taškus. Sekė E. Gvildys 21, R. Mede
lis 7, E. Kardas 4, R. Schrederis 2 ir 
B. Seeley 2. Vytis 139 - Tigers 11.

BERNIUKAI ŽEM 16 m. Nepasi
duoda savo vyresniem ir laimi prieš 
EGIC 44-18 rezultatu. Taškus sumetė: 
E. Kardas 22, P. Šutas 9, R. Gailius 
8, P. Mačiulis 3, K. Bindokas 2.

BERNIUKŲ. ŽEM. 14 m. Parody
dami gražų susižaidimą ir tikslius me
timus Vyties jaunesnieji lengvai lai
mi prieš Pivot Cityw73 - 12 rezultatu. 
Taškus pelnė: P. Šiitas 33, E. Urban 
22 ir D. Šutas 18.

****
VYTIES KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 26 d. sekmadienį įvyko G. 
L.S.K. Vytis metinis susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo rekordinis skai
čius sportininkų, tėvelių ir rėmėjų. 
Susirinkimui sekretoriavo Klubo ben
dradarbis p. A. Skėrys ir pirmininka
vo buvęs Klubo pirmininkas p. J. Dec- 
kys. Pereitų metų veiklos pranešimus 
padarė Klubo pirmininkas ir iždinin
kas. Abu ^pranešimai susirinkimo buvo 
priimti. Šiame susirinkime dalyvavo 
svečias iš Melbourne ALFAS pirmi
ninkas p. J. Tamošiūnas. Susirinkimo 
dienotvarkė buvo papildyta ir p. Ta
mošiūnas turėjo progos pasveikinti 
susirinkusius paaiškindamas detaliau 
Australijos lietuvių vyrų krepšinio 
rinktinės išvyką i, Amerika, ir Kanadą, 
kreipėsi i, visus Geelongo lietuvius 
paremti šią išvyką.

Pravedus balsavimą į naują val
dyba, išrinko ir pareigom pasiskirstė 
sekančiai: O. Gvildienė - vicepirmi
ninkė, L. Volotkaitė - sekretorė, E. 
Šutas - iždininkas, V. Brazdžionis - 
krepšinio vadovas ir K. Starinskas - 
pirmininkas.

K.S.

Pasisekimas yra dažniausiai tik 
laimė sunkaus darbo įpakavime.

Gustav Kunth
****

Gudrus išmoksta daugiau iš prie
šų, negu kvailys iš savo draugų.

Jacques Devol
****
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MARGUČIU. POPIETĖ 'AUŠROJ’
- Na ir dienele pasitaikė - saulė 

žeme ridinėjasi!... - girdėti iš sustoju
sio prie ‘Aušros’ stovyklavietės var
tų svečių būrelio.

O jų čia, balandžio 9 d., prigužė
jo tiek, kiek geram lietuviškam kermo
šiuje Šimonyse ar Viešintose senais, 
gerais laikais. Mašina, po mašinos 
iš Sydnėjaus riedėjo ir riedėjo, net 
vietos stovyklavietėje pradėjo trūkti, 
kad jas visas pastačius. O ir tų skau
tų primarmėjo j ‘Aušrą’ kaip jau senai 
bematyta (oficialiais daviniais net 
84!) - kur tik pažiūri, vis uniformuotas 
jaunimas: raudoni, geltoni, mėlyni, 
violetiniai ir - kur ne kur - žali šlip- 
sai švyti, lenktyniaudami su jaunųjų 
Įruoštuose ‘lizduose’ išdėstytais mar
gučiais.Mat, šiandien, tradicinė ‘Auš
ros’ tunto margučių popietė, kasmet 
ruošiama per Atvelykį.

Kai vyresnieji ‘piknikauja’ ar su
sitikę pažįstamus, šnekučiuoja, skau
tai ir skautės, vadovaujami tuntininko, 
ps. Balio Barkaus ir draugininkų, už
siėmė savo darbais, o jų stovykloje 
netrūksta - čia margučius reikia gra
žiai išdėlioti, kad teisėjai visą-jų gro
žį pamatytų, čia altorių pamaldoms 
paruošti, pasipraktikuoti, kaip įžodį 
‘atpilti’ ir daug dar kitų dalykų, tik 
skautui svarbių ir tesuprantamų....

Popietė, kun. P. Martūzas, prie 
stovyklos altorėlio atlaikė šv. Mišias 
už buv. ‘Aušros’ tunto tuntininko, a.a. 
s.v.v.sl. Stasio Sankausko, mirusio 
prieš metus laiko, vėlę.

Po pamaldų ir skautai, ir svečiai 
vaišinami tėvų komiteto, vyr. skautėms 
talkinant, karštomis dešrelėmis ir 
vai s vandeni ai s.

15.30 vai. vienetas po vieneto 
traukia vėliavų aikštės link. Čia, tvar
komi tunto adjutanto, s.v. si. Rimo Mi- 
lašo, rikiuojasi vilkiukų, skautų, 
paukštyčių ir skaučių draugovės ir 
sk. vyčių bei vyr. skaučių būreliai: 
Renkasi, neraginami, gausūs svečiai 
ir rajono vadijos vyriausios galvos: 
RV, v.s. A. Jakštas, ir abu vadeivos - 
s. E. Laurinaitienė ir ps. V. Bukevi-

RAJONO VADUOS PALAPINĖJE
VADEIVŲ PASIKEITIMAI. Nuo 

š.m. vasario 16 d. iš LSB Australijos 
rajono pareigų, del susidėjusių darbo 
sąlygų, atsistatydino ps. Romas Ci
bas. Naujuoju vadeiva paskirtas ps. 
Vytautas Bukevičius jau eina parei
gas.

RUOŠIAMA RAJONO 25 M. JU
BILIEJINĖ STOVYKLA. Rajono Vadi
jos posėdyje, 25.2.72., Sydnėjaus 
‘Aušros’ tuntui pavesta ruošti Rajono 
25-mečio Jubil. stovykla. Stovyklos 
Organizacinio Komiteto pirm, paskir
tas ‘Aušros’ tunto tunt. ps. B. Barkus. 
į komitetą lyg šiol pakviesti: A. Ja
blonskienė, P. Antanaitis, V. Šlyteris 
ir R. Milašas. Stovykla įvyks 1973 m. 
sausio 3-13 d.d., Ingleburne, NSW, 
ukrainiečių skautu stovyklavietėje.

NAUJAS RAJONO VADUOS IŽ
DININKAS. Buv. Rajono iždininkui, 
ps. B. Barkui perėmus ‘Aušros’ tunto 
vadovavimą, rajono iždininku paskir
tas s.v.v.sl. A. Bučinskas (adresas: 
63 Oxford St. Bankstown, NSW. 2200. 
Tel. 70 7542). Jis drauge eina ir ra
jono Tiekimo Skyriaus vedėjo parei
gas.

AUKOS. Rajono skautu reikalams 
aukojo p. P. Alekna ($9.80) ir s.v. 
V.P. Neverauskas ($15.00). Jie abu 
atsisakė nuo jiems priklausiusios 
nuolaidos už kalėdinių atvirukų pla
tinimą. Abiems rėmėjams - nuoširdus 
skautiškas ačiū.

Inf. 

čius. Įnešama, garbės sargybos paly
dėta, tunto vėliava. Tylos minute pri
simenamas a.a. s.v.v.sl. Stasys San- 
kauskas. Rajono vadas pristato skau
tams ir visuomenei naująjį LSB rajo
no vadeivą, ps. inž. Vytautą Bukevi- 
čių. Čia jis atlieka ir savo pirmąją 
viešą funkciją - prisega ordenus ilga
mečiams tėvų komiteto nariams, p.p. 
Adolfui Jablonskiui ir Pranui Antanai
čiui, drauge padėkodamas ir visiems 
skautų tėvams už jų nuolatinę paramą 
ir dėmesį skautiškajam jaunimui. Seka 
Įsakymai,© po jų prie vėliavos, dviem 
bangom išsirikiuoja 15 skautų - čių 
ir vilkiukų-paukštyčių įžodžiui. Jaun. 
skauto-ės įžodį duoda: L. Bieliūnaitė, 
J. Stašionytė, E. Barila, P. Kapočius, 
A. Protas, R. Pullinen, P. Stašionis, 
A. Šumskas; skauto-ės - R. Karpavi
čiūtė, R. Pakalnytė, R. Antanaitis, 
A. Stašionis, R. Kabaila, Ant. Kapo
čius, Alg. Kapočius. Tuntininkas, 
gelbstimas rajono vadeivos ir tėvelių, 
užriša jauniesiems sąjungos nariams 
kaklaraiščius. Aidi sveikinimai ir lin
kėjimai.

Po oficialiosios sueigos dalies, 
į aikštę, vyr. skaučių būrelio vadovės 
lydima, atkeliavo, tempdama didžiau
sią krepšį, Velykų Bobutė (p. A. Ja
blonskienė) visus apdalindama vely
kiniais margučiais. Sekė margučių pre
mijavimas. Jury komisija, sudaryta is 
v.s. A. Jakšto, prof. Jakimavičiaus ir 
mok. Zakarevičienės, skundėsi, kad 
jiems tekęs sunkiausias darbas - at
rinkti gražiausius iš gražiausių mar
gučius... Čia taip pat buvo premijuoti 
ir Sydnėjaus Savaitgalio Mokyklos mo
kinių. margintiniai, kurie drauge su 
skautais dalyvavo šioje margučių po
pietėje.

Pavakariop stovyklavietėje Įvyks
ta trumpas lauželis, kuri pravedė s.v. 
si. R. Milašas ir s.v.sl. R. Bukevi- 
čius. Paukštytės Įscenizavo ‘Ant kal
no malūnas’, padainuota dainų, paleis
ta raketų, o paskui - sudiev, ‘ Aušra’! 
Namo!

i’.s. B. Žalys
****

■AUŠROS’ TUNTO KRONIKA
* Šv. Kazimiero pamaldose, kovo 5 d. 
ir vėliau, Kaziuko mugėje, dalyvavo 
virš 60 skautų-čių.

* Kovo 10 d. naktį, Ingleburn’e įvyko 
sk. vyčiu sueiga ir įžodis. Įžodį davė 
V. Šlyteris, R. Milašas, K. Kazokas 
ir A. Zduoba. Įžodyje dalyvavo ir ke
li anksčiau buvę S. Vyčių Geležinio 
Vilko būrelio nariai. Įžodį pravedė v. 
s. A. Jakštas.

* JAV dainininkų - St. Baro ir D. Stan- 
kaitytės - pagerbimui suruoštoje va
karienėje, 24.3.72., tuntą atsovavo 
tunt. ps. B. Barkus. Jis Įteikė, vely
kinių margučių vietoje, parvežti St. 
Baro dukroms, kurios abi yra skautės 
akademikės, lauktuvių - po koalos 
lokiuką.

* Kovo 26 d. egzilų skautų tarpskil- 
tinėse varžybose, T. Jablonskio va
dovaujama skiltis laimėjo II-rą vietą. 
Skiltį, be paties vadovo, sudarė J. Ba
rila, E. Jurkšaitis, V. Motuzas ir A. 
Stašionis.

* Kovo 26 d. ‘Šešupės’ paukštytės bu
vo suskridę į savo eilinę sueigą. Jos 
metu d-kė, Laima Barkutė, sesėms 
pristatė naują d-vės adjutantę - sesę 
Vidą Viliūnaitę, skautavusią JAV ir 
nesenai su tėveliais persikėlusią į 
Sydnėjų.

Apdovanoti skautų rėmėjai ordenais. Iš kairės - A. Jablonskis ir P. Antanaitis.

KELIONIŲ (SPŪDŽIAI

(Atkelta' iŠ '5 pusi.)
Bu

vau ir Grandinėlės baliuj,Cleveland, 
kur mūsų garsiusioji tautinių šokių 
grupė parodė savo interpretaciją se
novės dvaru tradicinius šokius. Tenka 
pasidžiaugti, kad mūsų tautinių šokių 
repertuaras vis didėja surandant pla
tesnę apimtį ir naujus būdus jiems 
išreikšti. Aplankius Chicagos lietuvių 
jaunimo centro namus, kur kas savai
te susirenka keli šimtai jaunuolių ir 
yra nuolatinė meno pąroda, pamačius 
lietuviškas ligonines, lietuvišku krau
tuvių rajonus, pasidarė gal kiek gaila, 
kad mes tokio skaičiaus lietuvių susi
būrusių vienoj apylinkėj neturime.

Kalbant su žmonėmis Amerikos 
chemijos pramonėj, susidarė įspūdis 
kad kaikuriais atvejais Jungtinių Val
stybių pramonė yra praradusį vadovau
jančią rolę ir jau žiūri į Europos kraš
tus kaip naujų is'radimų ir technikinės 
pažangos šaltinį. Masinė gamyba ir 
labai greitas cheminės pramonės išsi
vystymas yra privedęs daugelyje sry- 
ciu prie gamybos pertekliaus. Dėl to 
pasidarė labai didelė konkurencija, 
kainos jų gaminiams yra kritę ir pel
nas tuo pačiu yra sumažėjęs. Valdžia 
tuo tarpu yra sumažinus erdvės tyrinė
jimo reikalams išlaidas, taip pat karo 
Vietname išlaidos yra sumažėjusios. 
Viso to rezultate privačios Įmonės yra 
priverstos mažinti savo išlaidas mok
sliniams tyrinėjimams ir mažina savo 
technikinių darbuotojų skaičių. Kai 
kurios didžiulės firmos, kaip Dupont, 
Monsanto, jau yra atleidę kelis tūks
tančius chemikų, fizikų, inžinierių 
ir kitų mokslinių profesijų darbuotojų. 
Dėl to nuotaikos technikos srityse 
dirbančių žmonių tarpe nėra geros, 
nes kai kuriems gresia darbo praradi
mas. Ypatinga problema yra tik ką 
baigusiems universitetus, nes naujų

* AASE (Australijos Egzilų Skautų) 
S-goje ‘Aušros’ tuntą atstovauja s. T. 
Rotcas. Balandžio 9 d. tunto skaučių 
atstovė prie šios organizacijos pa
skirta v.s.si. Eglė Žižytė.

* ‘Aušros’ tunto vienetams šiuo metu 
vadovauja visa eilė jaunų vadovų: 
Jaun. Skaučių ‘Šešupės’ d-vės draugi
ninke yra si. Laima Barkutė, jos ad-, 
jutantė - Vida Viliūnaitė; Skaučių 
‘Živilės’ d-vės d-ke - v.s.v.sl. Danu
tė Šliogerytė, adj. - v.s. kand. Viole
ta Maksvytytė; Vyr. Skaučių Šatrijos 
Raganos būrelio vadovė - v.s.v.si. Ju
lija Bogužaitė, pav. - v.s.v.sl. Liuda 
Apinytė; Jaun. Skautų ‘Žalgirio’ d-vės 
d-kas - s.v. kand. si. Tomas Jablons
kis, adj. - sk. Rimas Kabaila; DLK 
Gedimino Skautų d-vės d-kas s.v.v.sl. 
Jonas Biretas, pavad. - s.v. kand. si. 
Algis Jakštas; Sk. Vyčių Geležinio 
Vilko būrelio vadas - š.v. si. Ričardas 
Bukevičius.

- x - 

Balandžio 16 d. mirus Londone

JNŽ. ANDRIUI GASIŪNUI

žmoną Gailą, sūnus - Arą ir Mantį ir gimines atjaučia ir su jųjų 
skausmu dalinasi

Melbourno M. Čiurlionio Diskusijų Klubas
I ■■■! . II III I. II. III !■
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darbų mažai teatsiranda ir dažnai rei
kia pradėti kitokių būdu duoną užsi
dirbti negu mokslas buvo išeitas. Bet 
tai yra tik laikinas reiškinys, kaip 
kad vienas amerikonas pasakė - ‘vie
nu metu gali atrodyti viskas blogai, 
bet tai greitai praeina ir vėl grįžtama 
prie normalaus amerikoniško gerbūvio’.

Su Amerikos krantais atsisveiki
nau San Francisco mieste, kuris gal 
savo įlankomis ir tiltais kiek primena 
Sydney miestą. Pakeliui sustojau vie
nos dienos poilsiui Honolulu ir grįžau 
įsitikinęs, kad keliauti yra įdomu, bet 
namuose kur jau daug metų esam įsi
kūrė yra vistiek geriausia. Vieno tik 
gaila, kad Europa ir kiti kraštai yra 
taip toli, kad dažniau aplankyti nega
lima.

Rimties valandėlei
S. Gaidelis, S.J. iljįuM

AUSTRALIJA ir NAUJOJI ZELANDIJA
MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI gegužės mėnesiui MA nariams sky
rė sekančias intencijas:

B endrąją - Kad visi tikintie
ji uoliai puoselėtų pamaldumą, ypač 
liturginį, Švenc. Mergelei Marijai.

Misijų- Kad visi kreiptųsi 
į Apaštalų Karalienę, maldaudami jos 
pagalbos tinkamai skelbti Evangeli
ją ir tikrai krikščioniškai gyventi.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!

Motto: Gegužis - Marijos mėnuo, - 
stenkis gyventi Marijai vertu būti!

Brangus Broli, Sese!
Pūgai seniausias tradicijas, ge

gužis skiriamas Mergelės Marijos gar
bei. Ji juk tobuliausias dvasinio ir 
apaštališkojo gyvenimo mums sekti-
nas pavyzdys. Dievo Motina gyveno 
nepaprastai kukliai, nuolat besisielo
dama dėl savo Šeimos bei rūpestingai 
triūsdama, kiek tai leido jos varginga 
dalis, dėl jos rytojaus. Rūpesčiai jo
kiu būdu jos netrukdė būti nuolat su
sijungusiai su savo dieviškuoju Sū
numi ir glaudžiai bendradarbiauti Jo 
ganytojiškame darbe. Su didžiausiu 
pasišventimu ji buvo atsidavusi Jam 
ir Jo apaštalams.

Dabar, kaip Dangaus ir Žemės 
Karalienė, ji yra mūsų visų priebėga, 
kol dar esame keleiviais, visokio ne
rimo ir gyvenimo pavojų supami. Ka
dangi mes esame Jos Sūnaus broliai, 
ji yra pasiruošusi nuolat puoselėti ir 
gilinti mūsų meilę Jam.

Siame mėnesyje stenkimės jai pa
vesti kuo dažniausiai savo rūpesčius 
ir nerimą, karštai maldaudami jos pa
galbos ir globos ypač mūsų kankina
miems broliams ir sesėms Sibire ir pa
vergtoje tėvynėje - Marijos žemėje.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
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Pranešimai
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Sydnėjaus ateitininkai, lietuvių 
savaitgalio mokykla ir 'Aušros’ tunto 
skautai š.m. gegužes mėn. 14 d., sek
madieni tuojau po pamaldų, Lidcombe 
parapijos salėje ruošia Motinos 
D ienos minėjimą.

Programoje bus paskaitą, jaunų
jų deklamacija, kūryba ir dainos mo
tinoms pagerbti. Po programos mielos 
mamytės bus pavaišintos kavute ir 
pyragaičiais. Visi, o ypač brangios 
mamos, kviečiami atsilankyti.

.‘Aušros’ tunto skautai ir skautės 
susirenka prieš pamaldas pilnoje uni
formoje ir dalyvaus iškilmingose pa
maldose.

‘Aušros* Tunto Tuntininkas
****

PRANEŠIMAS
Melb. Vaiku Darželio 

pamokos perkeliamos iš šeštadienio 
į sekmadienį. Šis pakeitimas daromas 
tėvų patogumo dėliai. Tėvai veždami 
vyresnius vaikus į parapijos mokyklą 
galės tuo pačiu laiku atvežti ir ma
žuosius (3-6 metų) į darželį.

Sekmadieniais pamokos prasidės 
balandžio mėn. 30 d. nuo 9.30 iki 
11.30, Lietuvių Namuose, 50 Errol St. 
Nth. Melbourne.

****

VINCO KRĖVĖS LITERATŪRINĖS 

PREMIJOS JURY KOMISIJA 
Lietuvių Akademinio Sambūrio

Montrealyje, kas antri metai skiriamos 
Vinco Krėvės literatūrinės premijos, 
jury komisija jau sudaryta. Jos sąs
tatas: V. Piečaitis, Liet. Akad. Samb. 
pirm., dr. I. Gražytė, V.A. Jonynas 
(abu Liet. Akad. Samb. kviesti atsto
vai); D. Kerbelytė, KLB Montrealio 
apylinkės atstovė ir dr. H. Nagys, 
Lietuvių, Rašytojų, D-jos atstovas.

Premija (500 dolerių) bus įteikta, 
ųz 1970-71 meįaįs išleista ir dar ne
premijuotą^ grožinės lietuvių literatū
ros kūrinį išeivijoje, šių metų rudenį, 
Montrealyje.

KIEK AS SUŽINOJAU!
ALB Statutą jau galima gauti pas 

Apylinkės Valdybos narius. Jo kaina 
50 centų.

****
>MP bendradarbis K. Intas vykda

mas iš Sydnėjaus į Adelaidę mašina, 
apsivertė ties Hay miestu NSW. Pagu
lėjęs per Velykų šventes Hay ligoni
nėje atvyko į Adelaidę traukiniu. 
Vaikšto suveržtas rėmuose, nes j am 
yra sutrenktas nugarkaulis menčių sri
tyje. Kartu su juo važiavęs sūnus iš
liko nepaliestas. Taigi ačiū Dievui 
kad tik tiek. Butų galėję įvykti blo
giau. Linkime kuo greičiausiai pasveik
ti.

****
Staiga susirgus Violetai Maura- 

gienei - Vasiliauskaitei, choro Litu- 
ania dirigentė, solistė G. Vasiliaus
kienė laikinai atsisakė vesti chorą. 
Ja pavaduos Rasa Kubiliutė.

****
Dr. V. Doniela, iš Newcastelio 

vietoj Velykinio Margučio atsiuntė 
piniginę auką ‘Aušros’ tuntui. Ačiū 
Jam!

****
Šimtą mylių nuo Melbourne p. Al

binas ir Rūta Pociai įsigijo gražų ūkį 
apie 200 hektarų žemės ir pavadino 
Neringa. Vieta kalnuota ir miškinga, 
padarė 4 užtvankas, tinkamas maudy-. 
tis ir žvejoti, Įrengė vaisinių medžių 
plantaciją: 150 walnuts, 50 Spanish 
Chesnuts ir virš 200 citrinų ir almon- 
dų.

Graži vieta stovykloms ir išky
loms. Melbourne skautų tėvų komite
tas balandžio 22 d. aplankė vietovę 
ir tikisi įrengti nuolatinę skautų sto
vyklavietę. P. Pociai patys būdami 
skautai leidžia naudotis žeme ir ki-
tais patogumais veltui.

• < . ... *.***,
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Canberra, Motinos diena bus šven- 
čiamagegužes 7 d., 11.30 vai. St. Pe- 
triks bažnyčioje lietuviškos pamaldos; 
3 vai. p.p. Lietuvių Namuose motinų 
pagerbimas su programa ir kavute. Vi
sus kviečiame dalyvauti.

Apylinkes Valdyba
****

Gegužes mėn. 21 d. 11 vai. SLM 
SG d-jos Pagelbinis Moterų būrelis 
ruošia pikniką Lietuvių Sodyboje En- 
gadine. Žada būti linksma.

****
D E M E S I 0 ’.

Parduodama LIETUVIU ENCI
KLOPEDIJA 32 tomai (trūksta 4 pa
skutinių tomų) už pusę kainos, labai 
gerame stovyje.

Teirautis Spaudos Platinimo Cen
tre 39 Church St. Lidcombe, NSW 2141 
Lietuvių Klubo patalpose, tik sekma
dieniais.

Ten pat galima įsigyti DIDŽIO
SIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS 
1529 METU STATUTĄ, originalia ir 
lietuvių kalba. Taip pat didelis pasi
rinkimas lietuviškų plokštelių.

****

PAIEŠKOJIMAS

Brasienė Kazimiera gyv. Lietu
voje, Seda, Užpilių gt. Nr.6 paieško
sūnaus, gyv. Australijoje. Paskutinis 
jo adresas buvo: 797 Bell St. Preston, 
Vic. Žinantieji prašome rašyti motinai 
arba Mrs. B.'Jarembauskas, 64 Malton 
Rd. Beecroft, NSW. 2119.

****
PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Jurgis Vaitavičius, 
kadaise gyvenęs 35 David St. Green
acre, NSW.

Prašau atsiliepti arba pranešti 
Mrs. A. Marcinkevičius, 20 Balcombe 
Avė., Findon, S.A. 5023.

****

RUOŠKIMĖS MOKYKLOS BALIUI, KU
RIS [VYKS GEGUŽĖS MĖN. 27 D.
LIDKOMBĖJ DANCER KLUBO SALĖJ

Leonas Urbonas ruošia 26-ją indi
vidualinę savo paroda, kuri įvyks ge
gužės mėn. 18 d. (ketvirtadienį). Ta 
pačia proga Sydney atidaroma nauja 
meno galerija ‘Woolahra Gallery’ 156 
Hargrave St. Paddington (ten kur da
bar yra Nth- Degree Gallery).

Nežiūrint to, kad Urbonas prieš 
keturis mėnesius turėjo savo darbų 
parodą dabar žada pasirodyti su nau
jais meno kūriniais ir gal būt nauja 
kryptim.

Urbonas į metus suruošia maž
daug tris parodas, tai be ne produk- 
tingiausias dailininkas Australijoje. 
Jo paveikslų jau daug yra pasklidusių 
pasaulyje. Sėkmingiausia paroda tu
rėjo Toronto, Kanadoje, kur išpardavė 
(kone visus) 30 paveikslų. Bet buvo 
ir tokia paroda kur pardavė tik vieną 
paveikslą. Taip gyvenimas banguoja.

****

Rusių šaldytuvas- 
tikra bėda

MASKVA. — Nėra tai “ne
draugiškų vakarų” prasimany
mas, bet cituojame pirmadienio 
Pravdos numerį: “Kai pilietis 
nusiperka šaldytuvą ir pradeda 
juo džiaugtis, jis nežino, kad 
pakliuvo į didelę bėdą. Vien tik 
Ukrainoj, 1,000 piliečių, kurie 
nusipirko šią žiemą šaldytuvus, 
jau įsirašė j eilę ir laukia, kada 
galės atvežti juos pataisyti”, to
liau rašo Pravda.

VISU LAUKIAME ATSILANKANT į KONGRESO BALIU - MENZIES HOTEL

LIETUVIU,LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

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

1972 - JAUNIMO METAIS - VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI I JAUNIMO

KONGRESO BALIU

; ; GEGUŽĖS 20, 7.30 vai. MENZIES HOTEL. VAKARINIAI DRABUŽIAI.
<► Įėjimas tik su pakvietimais. Bilieto kaina - S6 (Įskaitant vakarienę).
* * Dėl pakvietimų kreiptis į Komiteto Sekretorę Violetą Bitinaite -
, l 56 Almora St. Mosman, 2088. NSW. Tel. 969 6394
T II PL J Kongreso Komitetas Sydney

IR MORALIAI PAREMKIME JAUNIMĄ _ JAV prasldėjo kaktu5ų manlJa _ 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė brangesnės namų kainos, kur kieme auga

buvo įsteigta daugumoj A.A. kun. Pra
loto M. Krupavičiaus iniciatyva. Jos 
išsilaikymo pagrindas yra visų lietu
vių, bet kokių religijų ir pasaulėžiūrų 
tautinis solidarumas ir tautinio soli
darumo mokestis. Mokestis Australi
joj tėra tik du doleriai į metus, kas 
yra net truputį mažiau negu keturi cen
tai į savaitę. Bet koks mūsų jaunuo
liu, vykstančių į II PLJ Kongresą bū
tų pasididžiavimas, jei jie ten nuvy
kę galėtų drąsiai pasakyti, jog visi 
Adelaidės lietuviai yra tarpusavy so
lidarus ir visi moka Tautinio Solida
rumo mokestį. Taigi užsimokėkime 
dar prieš jiems išvykstant. Užsimokė
ti galima: LIETUVIŲ KATALIKŲ CEN
TRE pas Parapijos kiosko vedėją 
A. Kubilių. Pas ALB Adei. Apyl. 
Vald. ižd. P. Satkų ir LIETUVIŲ NA
MŲ bibliotekoje bei Bare.

Tenelieka ne vieno neužsimokė
jusio! AČIŪ!

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba 
****

P E RT H AS
Balandžio 8, Perth’o Ramovenų 

skyrius atšventė savo dešimtmetį. Mi
nėjimą atidarė skyriaus pirmininkas 
A. Klimaitis, Įžangos žodį tarė p. Va
laitis. Gerai paruoštą paskaitą skaitė 
p. Statkus, kurios visi išklausė su di
deliu Įdomumu.'

Gaila, kad taip mažai dalyvavo 
žmonių, susirinko tik 30, o galėjo bū
ti daugiau, vien pačių ramovėnų yra 
apie 50, kodėl jie neatėjo? Nejaugi 
jau kitiems neberūpi mūsų tautiniai 
reikalai?

A. Miliauskas
* ***

Paminklas Katyno 
aukoms

LONDONAS. — Daily Tele
graph praneša, jog Londone de
damos pastangos pastatyti gra
žų ir aukštą paminklą — obelis
ką Katyno aukoms prisiminti. 
'Kaip žinome, Katyno miške, ne
toli Smolensko, sovietai yra nu
žudę ir pakasę 8 - 10,000 Len
kijos armijos karininkų. Kiek 
vėliau šį nusikaltimą jie nevy
kusiai bandė priskirti vokie
čiams, tačiau rimtų įrodymų ne
sugebėjo pateikti. Paminklas 
bus statomas vienoje britų sos
tinės dalyje, kur gyvena dau
giausia lenkų, šiam reikalui su
darytas britų - lenkų specialus 
komitetas, renkamos aukos. 

kaktusas, net susikūrė organizacijos aprū
pinti kaktusais, bet dabar jau žiūrima, kad 
jie būtų teisėtai įsigyti, ir praeitais metais 
26 buvo areštuoti už kaktusų vagystę, 600 
tų augalų konfiskuota, dr už neteisėtą kak
tuso parsigabenimą reikia mokėti baudos 
iki 115 svarų.

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija' 
Talka.

Moka už indėlius 5% metinių palūkanų 
už įnašus iki 6% dividendo.

Duoda paskolas iki 3000 dolerių 
iš 8-9% užskaitant kas 3 mėn.

Talkos įstaiga veikia šeštadieniais 
nuo 11 vai. iki 13 vai.

Lietuvių Namuose, SO Errol Street, 
North Melbourne.

TALKA, Box 4051, GPO Melbourne
3001
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