
HŪSlį PASIOGi
(xxn) 1972.9.4 REGISTERED FOR POSTING AS A NEWSPAPER CATEGORY B. 1972.9.4 Nr. 35. (1235)

MYKOLĄ BIRŽIŠKĄ PRISIMENANT
PROF. DR. MYKOLO BIRŽIŠKOS 
MIRTIES DEŠIMTMETI MININT.

Šiais metais, rug- 
piūcio men. 24 dieną, su
ėjo.. 10 metų kai lietuviu 
tauta neteko vieno iš kelio
likos didžiųjų asmenybių 
kuris kėlė jos dvasini ir 
kultūrini atgimimą ir ku
ris privedė prie Lietuvos 
nepriklausomybes atga
vimo.

Mykolas Biržiška gimė 1882 m. 
liepos mėn. 24 d. Viekšnių kaime, 
Mažeikų apskr., Žemaitijoje.‘užaugo 
žemaitiškoje šeimoje, lenkiškai - 
bajoriškos kultūros Įtakoje. 13 metų 
būdamas, Įstojo i Šiaulių 3-ją gimna
zijos klasę. Jau gimnazijoj būdamas 
apsisprendė esąs lietuvis. Dalyvavo 
gimnazijos mokinių maište prieš pri
verstina rusų stačiatikių pamaldų lan
kymą, ir už tai buvo nubaustas.

Visuomeninę veiklą pradėjo gana 
anksti. Besimokydamas 8-je klasėje 
organizavo lietuvių kalbos grupę, ku
rioje vyko lietuviškai - žydiškas politi
nis lavinimas. Už slapto vakaro orga
nizavimą, sušelpti studentams išvary
tiems iš universiteto, pats buvo pa

gintas iš gimnazijos. Vėliau buvo 
priimtas atgal. Gimnazijoje, be kitų 
dalykų, dar studijavo lenkų ir rusų li
teratūros istoriją.

Baigęs gimnaziją, x90i m. Įstojo 
i Maskvos universitetą, teisių fakul
tetą studijuoti teisę. Universitete dar 
lankė istorijos - filosofijos fakultetą 
ir literatūros kalbotyros paskaitas. 
Čia tuojau Įsijungė i lietuvių studentų 
draugiją, kurios vėliau buvo vice - pir
mininku. Būdamas jos nariu, arčiau 
susipažino su lietuvių literatūra ir 
pradėjo studijuoti istoriją. Priklausė 
taip pat filosofinei vakarų slavų sek
cijai. Ten skaitė paskaitas apie lie
tuviu literatūrą. Dalyvavo tuometinėse 
studentų ir darbininkų demonstracijo
se. Per* vieną studentų slaptą sueigą

ITALIJOS SENATORIUS KREIPIASI 
LIETUVOS REIKALU

Eltai pranešama iš Romos: Itali
jos parlamento senatorius Luciano 
Dal Falco, Krikščioniu Demokratų 
partijos įtakingas narys, Lietuvos rei
kalu kreipėsi i Italijos vyriausybę, 
Užsienio reikalų ministerį, prašyda
mas atsakyti į kai kuriuos klausimus. 
Senatoriaus Dal Falco kreipimasis - 
interpretacija, gautomis žiniomis, nu
matyta viešai svarstyti š.m. spalio 
mėn pradžioje.

Senatorius pažymėjo, kad Lietuvą 
yra palietusi politinė ir religinė tra
gedija ir kad Lietuva, kaip ir Latvija 
su Estija buvusios prievarta Įjungtos 
į Sovietų Sąjungą. Nurodoma į trijų 
lietuvių savižudybes - susideginimus, 
į spaudos paskelbtus gausius suėmi
mus, aštrią religijos priespaudą bei 
į 17,000 Lietuvos katalikų skundą, be 
to, į masines katalikų demonstraci
jas Clevelando, Chicagos ir New Yor- 
ko miestuose. Senatorius dar priminė 
Krikšč. Demokratų Pasaulinės Sąjun
gos š.m. gegužės 30 d. priimtą pasiū
lymą^ - kreiptis į visas vyriausybes, 
kad "Lietuvos nepriklausomybės ir re
liginės laisvės klausimas būtų svars
tomas artimiausioje Jungt. ; Tautų 
sesijoje.

Senatorius Dal Falco Užsienio 
reikalų ministerio paklausė:

1. kokia iniciatyva Italijos vy
riausybė numato pareikšti, išreikš
dama atitinkamą solidarumą lietuvių 
tautai ir

2. ar ji nesusilaiko šį klausimą^ 
iškelti artimiausioje Jungtinių Tautų 
sesijoje?

(ELTA) 

1902 m. buvo rusų kariuomenės suim
tas ir nuteistas dviems metams ištrė
mimui Į Sibirą. Buvo kalinamas Vil
niaus ir Kauno kalėjimuose, vėliau 
paleistas.

Pirmuosius^ savo straipsnius iš 
lietuvių literatūros ir kultūros srities 
išspausdino 1904 m. mūsų užsieniniuo
se žurnaluose. Taip pat gyvai bendra
darbiavo spaudoje,, - “Darbininkų 
Balse’’, “Vilniaus Žiniose” ir kt.

1905 m., mokslui nutrukus aukšto
se Rusijos mokyklose, Mykolas Bir
žiška grįžo i Vilnių, kur dalyvavo Di
džiajame’ Vilniaus Seime.

Baigės Maskvos Universitetą, 
1907 m. stojo į advokatūrą Vilniuje, 
bet ja mažai domėjosi. Labiausiai 
atsidėjo literatūros istorijai ir visuo
meniniam darbui. Redagavo laikraš
čius “Žariją”, “Visuomenę”; buvo 
“Vilniaus Žinių” redakcijos sekreto
rium. Nuo 1908 m. Lietuvių Mokslo 
Draugijos narys, sutvarkė draugijos 
lietuviškas knygas. Vilniuje gyvenda
mas Įsijungė į Lietuvių Socialinę De
mokratų Partiją, gyveno visuomeniniu 
politiniu ir net privatiniu Vilniaus 
darbininkų gyvenimu, jų vargais, vil
timis ir nusivylimais. Rūpinosi liau
dies švietimu. Organizavo paskaitas, 
pamokas ir straipsnius į laikraščius.

1909 m., parašė plačią “Lietuvių 
literatūros istorijos apžvalga”. Tais 
pačiais metais mėgino įstoti teisman, 
bet gubernatoriui nepatvirtinus, buvo 
atleistas. Tuomet stojo dirbti Vil
niaus Žemės Bankan ir čia išbuvo iki 
1915 m., iki to banko likvidavimo.

Nuo 1915 m. Biržiška buvo stei
giamos Vilniaus lietuvių gimnazijos 
direktorium. Mokytojavo (A. Stulgins
kio) lietuviu pedagogikos kursuose, 
mokė lietuvių kalbos, literatūros ir 
lietūvių istorijos lenkų gimnazijose. 
Tais metais paruošė keletą vadovėlių 
mokykloms lietuvių kalba. Taip pat bu
vo vadovėliams ruošti komisijoje, ku
ri vėliau pasivadino “Lietuvių Mokslo 
Draugija”. Nuo 1915 iki 1917 m. da
lyvavo Vilniaus Lietuvių Komitete, 
pasiryžusiame atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę. Išrinktas Lietuvos 
Tarybos nariu. Iš jos pasitraukė dėl 
politinių partijos nusistatymų, bet iš 
partijos išstojęs, vėl grižo į Tarybą 
1918 m. vasario men. 16 d. Lietuvos 
visiškos Nepriklausomybės Akto skelb
ti. Lietuvos laikinajai vyriausybei iš 
Vilniaus į Kauną pasitraukus, Myko
las Brižiška. buvo paskirtas generali
niu Įgaliotiniu Vilniuje.

Nuo 1918 iki 1919 m. okupantų 
valdžiomis keičiantis Vilniuje, Biržiš
ka įteikė protesto notą lenkų kariuo
menės vadui; ji išspausdinęs, išlipdė 
viešai gatvėse. Už tai jis buvo suim
tas kartu su kitais lietuvių veikėjais. 
Paleistas iš kalėjimo grįžo prie gim
nazijos darbo.

Bolševikų - lenkų karo metu, Lie
tuvos valdžios .paskirtas, M. Biržiška 
su Balučiu ir Cemeckiu dalyvavo Su
valkų derybose su lenkais ir pasirašė 
Suvalkų sutartį 1920 m.

Grįžęs į Vilnių, per spaudą ir gy
vu žodžiu organizavo ne tik lietuvių, 
bet žydų ir gudų, Želigovskio seimo, 
rinkimų boikotą. Uz tai buvo lenkų 
suimtas ir kaltinamas krašto išdavimu. 
Šį karta jam grėsė mirties bausmė, bet 
Tautų Sąjungai įsikišus, kartu su ki
tais suimtaisiais buvo perduotas Lietu
vos kariuomenei.

Nuo to laiko jau dirbo Kaune 
Lietuvos Universiteto humanitarinių 
mokslų fakulteto profesorium.

1933 m. buvo išrinktas Korp! 
Romuvos garbės filistru ir jam buvo 
uždėtos korporacijos spalvos.

Universiteto Įgaliotas, kaip to 
universiteto prorektorius, Mykolas 
Biržiška dalyvavo įvairiuose mokslo

(.Nukelta j 2 pusi.)

Kultūrininkas, mokslininkas, visuomenininkas ir Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras.

PROTESTAI PRIEŠ PAVERGĖJUS
DALYVAUKIME PAVERGTU,TAUTU. KOMITETO 

PARENGIMUOSE RUGSĖJO MENESI
Kiekvienais metais Pavergtų Tautų Komitetas Sydnėjuje ruošia PAVERG

TU. TAUTŲ! SAVAITĘ. Praeityje būdavo rengiama eisena ir koncertas. Kad 
atkreipus dėmesį į Pavergtųtautų kančias, šiais metais priedo yra organizuo
jama motorkada ir debatai. Tokiu būdu parengimai užsitęs daugiau ne dvi sa
vaites. ;

Rengiant mūsų motorkadą žuvusio Romo Kalantos garbei, kitos tautos, 
lygiai kaip ir Pavergtų Tautų Komitetas aktyviai dalyvavo. Tik bendromis jė
gomis mes pasieksime pozityvių rezultatų - atkreipsime šio krašto ir pasaulio 
dėmesį į_ sovietinio okupanto žiaurumus, sutrypiant žmogaus teises ir laisvę.

Ruošiama motorkada, eisena, debatai ir koncertas yra ne kitų, o mūsų 
pačių gyvybinis interesas. Nėra reikalo įtikinėti šių įvykių svarba, mes visi 
tai žinome. Klausimas tik, ar mes esame pasiryžę paaukoti dalį savo laisvo 
laiko. Skaitlingai dalyvaudami visuose parengimuose, parodysime svetimtau
čiams ir vietiniams, kad Lietuvos laisvinimo reikalas yra gyvas ir gajus.

Rugsėjo mėnesio programa yra sekanti:
RUGSĖJO 9 D. ŠEŠTADIENĮ, 8.40 vai. ryto renkamės BIGGE PARK, 

LIVERPOOL’YJE MOTORKADA!, kurios maršrutas yra sekantis: Liverpool - 
Bass Hill - North Bankstown - Bankstown - Belmore - Enfield - Ashfield - 
Parramatta Road - Broadway - George St. Sydney - Circular Quay - Pitt St. - 
Railway Square, kur motorkadas dalyviai išsiskirsto. Plakatus Ims galima pa
skolinti vietoje, arba pasigaminti savus.

RUGSĖJO 17D. SEKMADIENĮ, EISENA per SYDNEY. Renkamės 1.15 vai. 
p.p. prie Sydney Town Hall. Eisena į Hyde Park, prie War Memorial, kur bus 
padėtas vainikas. Grįžus į Town Hall, 3.00 vai. p.p. mažojoje salėje, bus iš
kilmingas minėjimas, kur kalbas sakys parlamentarai ir kiti aukšti svečiai.

RUGSĖJO 21 D., KETVIRTADIENĮ, 7.00 vai. vakaro, Mosman Town Hall, 
mažojoje salėje, 573 Military Rd, Mosman DEBATŲ VAKARAS. Parlamen
tarai Mr. E.D. Darby, M.L.A. reprezentuos Ministrą Pirmininką, o Mr. Jim 
Cameron, LL.M., M.L.A., jo padėjėją. Debatų opoziciją reprezentuos komunis
tų atstovas. Tema! “Šis Komitetas reikalauja laisvės visoms pavergtoms tau
toms” Mums čia bus ypatingai įdomu išklausyti, kaip vietiniai valdžios at
stovai gina, o gal žlugdo mūsų siekimus. Bus galima iškelti klausimus. Deba
tus rengia Mosman debatų grupė. Laukiama kuo daugiau klausytojų iš lietuvių 
ir kitų pavergtų tautų. : (Nukelta į 2 pusi.)
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PAVERGTU TAUTU SAVAITĖ
Ši giliai prasminga ir didžiai 

reikšminga šventė verta visu mūsų 
ypatingo dėmesio. Pavergtų Tautų sta
tusas Sovietų Sąjungai yra labai ne
malonus, ji stengiasi Įvairiais būdais 
ji nuslėpti, užmaskuoti, propaganda 
įtikinti kad tokio statuso iš viso nė
ra, o yra broliškų tautų darnus bendra
darbiavimas, vyresnio brolio jaunes- 
niem ir mažesniem paslaugus patarna
vimas, pagalba ir t.t;. Šiems faktams 
sufalsifikuoti sovietai . išleidžia bili
jonus rublių vidaus ir užsienio pro
pagandai, jie tam net Įstatymus ir pa
čią kontituciją falsifikuoja.

Pavergtų Tautų savaitė sovie
tams yra didelis smūgis, didelė spra
ga jų propagandoje, kurios jie nega
li nei pinigais nei jėga užkišti. Tiesa 
skverbiasi ir sklinda po visą pasauli 
ir po jų pačių valdomas tautas ir 
kraštus.

Ir kuo labiau mes šia pavergtų 
tautų savaitę populiarinsime, kuo di
desnę reikšmę jai priduosime patys 
joje dalyvaudami, remdami, tuo dau
giau pajus sovietai savo melo nesėk
mę, tuo labiau jie bus priversti skai
tytis su pavergtų tautų reikalavimais.

Mesy iševiai, gerai žinome kas de
dasi mūsų tėvynėse, kokį jungą tenai 
mūsų tautiečiai velka ir kokias kan
čias kenčia, tai ypač paskutinieji 
Įvykiai Lietuvoje vaizdžiai parodė 
visam pasauliui. Ar mes nesame i- 
pareigoti tų įvykių skelbti pasauliui 
tiesą, o priešui nuplėšti nuo veido 
kaukę? Taip, tai mūsų šventa tautinė 
pareiga šiandięn skubėti saviesiems 
į pagalbą. Bet kaip? Vienas iš dau
gelio būdų yra dalyvauti gausingai 
Pavergtų Tautų Šventės ruošiamose 
demonstracijose, ■ skelbti rezoliuci
jas ir faktus spaudoje. Tam reikia pi
nigų, ir tu, tautieti, nepagailėk ati
daryti savo kišenę, nes reikalas lie
čia tautų laisvę ir gyvenimą.

Žmonijos gyvenimas eina žalčio 
vingiais niekados nestovi vietoje ir 
vienoje pusėje. Jis šliaužia pirmyn iš 
vieno kraštutinumo į kitą. Dar nese
nai turėjome kolonializmą, kurio jau 
nebėra; laisvos tautos kūriasi^ švie
čiasi, gyvena savu gyvenimu. Nauja 
vergijos forma Įsigali Sovietų Sąjun
goje r ji vadinama jau kitais vardais, 
bet tas pats tikslas - išnaudoti kitas 
tautas savo tautos iškėlimūi.Tą ran
dame kolonistų dvasioje, tą pati Hit
lerio “ifbermensh” ideologijoje, tą 
matome dabar rusų mesionizme. Visi 
jie nugrimzdo istorijos bedugnėn, toks 
likimas laukia ir Sovietų S-ga ir ji pa
liks istorijoje kaip tautų kalėjimas, 
kaip antroji inkvizicija, kaip dvide
šimtojo amžiaus geda.

Tik nepraraskime vilties,, viltis 
yra jėga, kuri veda i pergalę.

. , am.

SKAITYTOJAMS
Išleidžiant specialų ‘‘Mušu Pa

stogės” numeri, Apylinkės Valdyba 
pramatė kaip sunku yra sutalpinti 
visą Sydnejaus Lietuvių veiklos mo
zaiką į vieną numeri. Leidžiant pasi
sakyti daugeliui žmonių,- ypač įvai
rių sričių specialistams, nors dalį tos 
veiklos buvo galima pristatyti objek
tyvioje šviesoje. To ji ir tikėjosi.

Valdyba apgailestauja, kad tai 
nebuvo padaryta, o šio specialaus 
numerio redaktorius, vardan kritikos - 
“variklio” įsileido į erzelį keliančias 
sugestijas.

Sydnejaus Apyl. Valdyba.

LIETUVOS KRIKŠTO VITRAŽAS 
ADELAIDĖJE.

Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčio
je yra ruošiamas Lietuvių krikšto vit
ražas. Jame bus D.L.K. Vytauto por
tretas, D.L.K. Mindaugo krikšto sce
na ir' Vytauto bažnyčios vaizdas.
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(Atkelta iš 1 pusi.)
RUGSĖJO 24 D. SEKMADIENĮ, 7.00 vai vakare (punktualiai)jDrpheum 

Teatre^ 386 Military Rd.,; Cremome Junction, įvyksta INTERNACIONALINIS 
KULTŪRINIS FESTIVALIS. Dalyvauja visos pavergtos tautos.

BILIETAI: $2.00 ir $1.50 studentams ir pensininkams 800. ;
Užsakomi pas Mrs. ;E. Darby, Tel 944 - 114 arba paštu C.N.C. Box 5163, 
G.P.O. Sydney, 2001.

Prašome kiek galima aktyviau Įsijungti į visus parengimus.
A. Reisgys, 

Lietuvių Atstovas prie P.T.K-to.

AUSTRALIJA PALIKUS
Antanas

Skrisdamas iš Maskvos i Varšu
vą aš niekad nepagalvojau, kad šioje 
Lenkijos istorinėje sostinėje sutik
siu tiek daug lietuvių. Ir sutikau jų 
iš Vilniaus studentų iš kitų Lietuvos 
vietovių, iš Punskoj iš pačios Varšu
vos. Ir visiems jiems buvo labai ma
lonu matyti šį, iš apačios žemės at
keliavusį, Australijos lietuvį, kuris 
pats pirmasis iš šio krašto lankėsi 
Lenkijos Kultūros Lietuvių Draugijos 
Varšuvos skyriuje. Pats centras ir 
visa vykdomoji valdžia yra Punske 
kuris reikia laikyti pačiu Lenkijos 
lietuvių centru, duodančiu visas di
rektyvas Lenkijos lietuvių veiklai. 
Varšuvos skyriaus patalpa randasi 
pačiame mieste ir susideda iš dvįajų 
nemažų kambarių. Pirmajame yra raš
tinė ir jau antri metai kas mėnesį iš
einančio laikraščio - mėnraščio “Vars 
nos” redakcija ir administracija. 
Antrajame kambaryje yra Įrengta dau
giau svečių priėmimo vieta. ;

Varšuvos skyriaus pirmininkas 
yra jaunas apie 30 metų diplomuotas 
universiteto matematikos lektorius 
Rimas Vaina, kuriam daug padeda jo 
kolega irgi matematikas J. Chmie- 
liauskas. Jie abu yra Punsko lietu
viai baigę ten mokyklas, gimnaziją ir 
vėliau Varšuvos universitetą. Rimo 
Vainos tėvas J. Vaina yra ilgametis 
Punsko mokytojas, lietuviškos veik
los nepavargstantis darbuotojas ir 

neklysiu pasakydamas, dzūko lietuviš
ka širdis. Sūnus tamsiais ilgais ru
dais plaukais ilga ruda barzda, nieko 
nesiskiriantis nuo mūsų vakaru pasau
lio jaunųjų vadovų, yra širdimi ir dva
sia karštas patrijotas lietuvis. Prisi
spyręs jis ir jo draugas mane kvietė 
važiuoti su jais į Punską ir pačiam 
pamačius papasakoti pasaulio lietu
viams kaip tie Pusnko lietuviai gyve
na, kaip jie myli savo Lietuvos kraštą, 
kokie jie yra pasišventę lietuviai. 
Gaila kad mano ribotas 5-kių dienų 
Lenkijos vizitas neleido man pasi- 
naudoti jų pasiūlimu.

Šiandien kaip išsireiškė jaunasis 
energingas pirmininkas, mes esame 
dėkingi pasaulio lietuviams už tą duo
ta^ anksčiau mums materijalinę pagal
bą, bet šiandien ji jau nebereikalinga, 
nes lietuviai Punske jau gyvena gana 
gerai materijaliniai, ypatingai, kaip 
ir visoje Lenkijoje, ūkininkai o jų 
ten dauguma. Mes per paskutinius 
porą metų Punske praturtėjome. Mes 
tuo pačiu daug geriau ir prasmingiau 
dirbame ir savo tautinį lietuvišką dar
bą. Mes turime daug daugiau kultūri
nių ratelių darome vaidinimus. Musų 
mokyklos ir gimnazijos Punske ir 
Seinuose ir kt. pasipildė jau tais pa
čiais mokyklas baigusiais ir vėliau 
pasidariusiais mokytojais, kurie grįž
ta ir jau mokytojauja tose t pačiose 
mokyklose dažnai gaudami daug ma
žesni atlyginimą negu jie galėtų gau
ti kitur Lenkijoje. Ir kaip malonu bu
vo matyti šį jauna, patrijotą Punsko 
dzūką taip energingai ir jausmingai 
pasakojant apie šio lietuviško trikam
pio gyvenimą Mažai trūko, kad mane 
būtų “pagrobę” ir nusivežę į Punską, 
kur ten jų pasakojimu, as būčiau bu
vęs labai mielas ir lauktinas svečias.

Visai kitaip yra su Lenkijos lie
tuviais , kuriu po karo iš Lietuvos-ir 
Vilniaus krašto atvažiavo virš 10,000. 
Gaila, bet tai yra pati greičiausiai 
ištautėjusi lietuvių išeivijos dalis. 
Visoje Lenkijoje yra tik keli šimtai 
šių lietuvių dar priklausančių bent 
kuriam lietuviškam veikimui kuri 99% 
jau yra pasidarę lenkais pakeitę pa
vardes, vaikų visai nemokinant lietu
vių kalbos ir pan. Priežasčių ir pasi
aiškinimų girdėjau visokiausių, ta
čiau jie neįtikino daugiau nei manęs, 
o tuo labiau Jaunųjų Punsko lietuvių,

Laukaitis.
kurie savo gražia ir, jau senai, man 
girdėta puikia dzūkiška tarme puolė 
senųjų iš Lietuvos atvažiavusių lie
tuvių abejingumą savajam lietuviškam 
patrijotizmui. Tie jauni Punsko vyrai 
ir tie nenuilstami Šio krašto lietuviai 
darbuotojai ir kultūrininkai gali būti 
daug kam ir iš mūsų gražus pavyzdys, 
ir yra verti visų mušu didelės pagar
bos.

Varšuvoje gyvena Įdomus buv. 
mokytojas Jurgis Jurkonis, kuris jau 
14-ką metų renka visą istorinę jam 
prieinama^ medžiagą apie paskutinius 
Lietuvos ‘ istorinius laikotarpius, as
menis. ir pan. -ir tikisi kada nors pasi
naudoti moksliniams darbams.

Pats laikraštis “‘Varsnos” yra 
neblogas išvaizdos ir svarbiausiai 
parašytas labai gera ir taisyklinga 
lietuvių kalba. Jame atsispindi dau
giausiai Punsko ir jo apylinkių lietu
viškasis gyvenimas, kas manau turė
tų būti daug plačiau aprašoma ir mūsų 
visoje lietuviškoje spaudoje, apie ką 
pasaulio lietuviai taip mažai žino.

Vieną ryta_turėdamas savo vado
vėmis vieną Vilniaus lietuvę studentę, 
atvykusią aplankyti giminių i, Varšu
vą ir jos puseserę Varšuvos lietuvaitę, 
be*žiūrinėjant dabar pradėtą restauruoti 
didžiąją Varšuvos pilį, išgirdome 
lietuviškus balsus. Tai buvo Vilniaus 
studentai grįžtą iš Rytų Vokietijos, 
kur jie atliko vasarinius darbus. Susi
pažinome ir tuoj pat vėl visi su didžiau 
siu nustebimu apipuolę Australijos 
lietuvi, dar jiems iki šiol nematytą. 
Klausimu klausimai, vos galiu suspė
ti atsakinėti, kol pagaliau prie Len
kijos Nežinomojo Kareivio kapo, kurį 
dieną ir naktį saugo du lyg marmuri
niai kareiviai i, išgirstame ir vėl links
mus lietuviškus balsus. Tai techni
kos fakultetų Lietuvos studentai ap
žiūrinėjo Lenkiją. ;

Ir mūsų lietuviu Varšuvos šven
tovėje jau virš 40. Padariau nuotrau
kas, kalbamės, dalijamės įspūdžiais 
ir po geros valandėles mūšų daugu
mas patraukia į lietuvių kultūros na
mus. Kaip keista bet šį kartą aš ve
du visą grupę, nes tik aš vienas ži
nau tikslų kelią. Du puikūs jauni stu- 
dentai davė savo adresus (kuriuos aš 
daviau redaktoriams) prašydami su
rasti jiems lietuviškos studentijos 
jaunuolių su kuriais jie labai norėtų 
susirašinėti. ;

Pati Varšuva šiandien yra atsi- 
statęs gražus miestas, turintis patį 
didžiausią vakarietiška visos Rytu 
Europos atspindį. Maisto yra daug ir 
Įvairaus., bet jis brangesnis negu Lie
tuvoj. Drabužių ir šiaip Įvairių kitu 
prekių yra gana daug. Žmonės, ypatin
gai moterys yra labai gražiai ir moder
niškai apsirengę ir jos savo grakštu
mu ir gražumu pralenkia labai daug 
ir Vakarų Europos kraštų. Šeštadie
niais ir sekmadieniais, * o taip pat, 
gal kiek mažiau ir kiekvieną vakarą, 
tūkstančiai varšuviečių išeina vaka
riniam pasivaikščiojimui po gatves, 
praleidžia laiką neblogosekavinė
se, restoranuose ir naujai pastaty
tuose gražiuose koteliuose kurių 
kiekvienas turi vakarietiško stiliaus 
naktinius klubus. Kaip keista kad 
apie šiuos klubus jaunos gražuoles 
merginos tiesiog gaudo dolerinius 
turistus, norėdamos su jais praleisti 
vakarą naktiniame klube, pavalgant 
puikią vakarienę, pažiūrint gerą pro
gramą" ir pan. Atrodo, kad doleris yra 
čia labai galingas.

Pats Varšuvos miestas, tai yra 
pokarinis lenkų pasidižiavimas, ką 
jie svetimatuČiui kiekviena proga pa
brėžia. Per paskutinįjį karą Varšuvo
je žuvo 700,000 gyvenotjų (Po nelai
mingo 1944 metų sukilimo, kurį len
kai su karteliu prisimena. Visi išlikę

PROF. DR. tyYKOLO BIRŽIŠKOS 
MIRTIES DESIMTMETJ MININT.

(Atkelta iš 1 pusi.) 
suvažiavimuose: Petrapily, Maskvoje, 
Rygoje, Tartu, Pragoję, Bratislavoje 
ir kt.

1932 m. Vytauto Didžiojo Univer
siteto garbės daktaras ir 1934 m. Lat
vijos Universiteto garbės daktaras, 
Lietuvių Enciklopedijos vice - redak
torius.

1949 m. atvykęs į J.A.V. bendra
darbiavo lietuvių išeivių spaudoje ir 
buvo Lietuvių Enciklopedijos redak
cinės komisijos narys.

Mirė jis_ Los Angeles mieste 
1962 m. rugpjūčio mėn. 24 d.

Lietuvių tauta neteko .Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataro, 
nepaprasto darbštumo vyro, kuris iki 
pat paskutinių savo gyvenimo valandų 
dirbo savo tautai.

Mykolas Biržiška yra vienaš tų 
šviesiųjų asmenybių, kuria rėmėsi 
mūsų tautos ateitis. Visuomenininkas, 
lietuvių literatūros istorikas, tauto
sakos tyrinėtojas, įvedęs lietuviu lite
ratūros istoriją į tvirtas vėžes ir da
vęs jai pagrindą. Nesuklysime pava
dinę ji lietuvių* literatūros istorijos 
tėvu.

Kaip Korp! Romuvos garbės filis- 
tras M. Biržiškos asmuo yra pavyzdys 
mums, kaip reikia išnaudoti visas tu
rimas jėgas ir progas neatiduodant 
lietuvybės už geresni užmokestį, ge
resnę algą ar duonos kąsnį, bet dar 
daugiau tą, lietuvišką dvasią sustip
rinti.

Sp! Henrikas Kaladė, 
Kopr! Romuvos vardu.***

gyvenotjai buvo iš miesto išvaryti ir 
tris su puse mėnesio miestas buvo 
valomas ir likusieji pastatai sprog
dinami. 84% visų sostinės namų buvo 
sunaikinta, kai iš visų istorinių pasta
tų ir paminklų tik 10% teišliko, skai
čiuojant tuo laiku buvo padaryta apie 
3000 milijonų dolerių nuostolių. Jau 
praėjo 28 mėtai nuo to ir miestas 
šiandien turi apie 1,350,000 gyvento
jų, kai visi pastatai yra dugumoje, 
ypatingai turintieji šiokia tokia isto
rinę reikšmę, yra atstatyti tokiame 
pačiame stiliuje, kaip kad jie buvo 
prieš karą. Varšuvos gyventojai per 
metų metus pripratę prie didelių ken
tėjimų ir pasiaukojimų ir šiandien yra 
viskam labai kantrūs,"pasiruošę lauk
ti iki geresnių,pasikeitimų. Po naujo- 
siosvaldzios pasikeitimo, eilinio lenko 
gyvenimas, ypatingai ūkininkų labai 
pagerėjo, kas atsiliepia ir i pačią 
krašto gerovę. ; Prie Gomulkoš visą 
laiką buvo neduodamas leidimas res
tauruoti garsiąją Varšuvos pilį ir ap
linkinius jos pastatus, tačiau pasi
keitus vadovybei jau antroje savai
tėje restauravimo darbai buvo pradėti. 
Si darbą pinigais remia užsienio len
kai.

Teko man būti Varšuvoje vieną 
sekmadienį. Nustebau pamatęs baž
nyčiose, kurių yra daug ir visos ati
darytos, tiek daug žmonių ir ypatin
gai jaunimo ko ir pas mus laisvoje 
Australijoje nėra. Religingumas vi
soje Lenkijoje yra labai gilus.

Vaikščiojant po Varšuvą, jau 
neskaitant jų Nežinomojo Kareivio ka
po kuris visuomet skęsta gėlėse dau
gelyje vietų namų sienose, prie paski
rų medžių ar pan. galima pastebėti 
įrašytas lentas, dažnai su nuotrauko
mis, pažymint jog šioje vietoje žuvo 
toks ir toks rašytojas, dailininkas ar 
kitas įžymesnis žmogus. Ir visas šias 
vietas* puošia gyvu gėlių vainikai su 
geliu puokštėmis.

Taip pat keista buvo krautuvėje 
matyti pavadinimus: lietuviški salti 
barsčiai, lietuviška duona, lietuviška 
dešra, lietuviški koldūnai ir kt. Raga
vau jų visų tiek Lietuvoje, tiek Len
kijoje ir šiandien turiu daug vargo 
kaip numesti per ta~ laiką pridėtus 
14-ka svarų svorio. Nežinau ar pasi
seks, nes Čekijoje ir Vokietijoje jei 
maistas nėra toks skanus, tai alus 
vienas iš geriausių pasaulyje. Ir vėl 
tam vargšui keliautojui bėda.
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DISKUSIJŲ. POPIETĖ
Tatai pirmas šioje šventėje nu

matytas parengimas. Pirmas toksai 
parengimas ir visoje Australijos lie
tuviu moterų draugijų veikloje. Sau
lėta popietė,gelsviSv. Petro rakteliai, 
ankstyvosios šalavijos puošia mene. 
Renkasi viešnios is Sydnejaus, ^Ade
laidės, Geelpngo. Renkasi viešnios, 
svečiai ir narės išMelboumo. Prieškam
baryje didinga, dail. Vingio paruošta 
jubiliejinė lenta. Vieną, sieną puošia 
d-jos veiklos nuotraukų parodėlė. 
Menės kertėje Motinos Teresės iš 
Kalkutos žodžiai primena susirinku
siems, kad -

"Ne raupsai, ne džiova, bet jaus
mas, jog esi nebereikalingasj visų 
apleistas, nenorimas, yra didžiausia 
siu laiku liga. Didžiausias blogis, tai 
trukumas' meiles ir pasigailėjimo * tas 
baisus indiferentiškianas artimui, ku
rt išnaudojimas, korupcija, vargas ar 
ligos nubloškė pakelen”.

Šitokios nuotaikos fone lietuvės 
socialines globos darbuotojos Aus
tralijoje pradėjo savo darbo popiętę. 
Šventės šeimininkė, p. Emilija Šei- 
kienė, kviečia Danutę Simankevičie- 
ną moderatore. .

D-jos pirmininkė p. E. Seikienė 
atidaro 20-cio jubiliejaus šventę.

1. VEIKLOS APŽVALGA.
Pačioje pradžioje, viena iš ilgiau

siai draugijai pirmininkavusių, p. V. ; 
Kuncaitienė, įsodino mus laiko maši
non ir mes atsiduriame 1952-jų metų 
Melbourne. Bendruomenė organizaci
nėj stadijoj. Sunku visiems: reikia 
kurtis asmeniškai, tai kur čia dar 
apie kitų vargus begalvosi! Nėra kam 
“gilintis i pavienių.asmenų, o ir šei
mų, ligon ar į kitokį vargą patekusių
jų padėti. Daugeliui šio krašto kalbos 
nemokėjimas, įstatymų nežinomijmas 
ir tiesiog neprisišaukimas pagelbos 
varge - kėlė rimtą susirūpinimą. Jie 
pasijuto lyg ir užmiršti, palikti liki
mo valiai", aiškina p. Kuncaitienė. ; 
Matydama didelį reikalą padėti į var
gą patekusiam artimui, p. D. Simanke- 
vicienė imasi organizacinio darbo. ; 
Ji visų pirma išsiaiškina su jau vei
kiančiomis draugijomis ir Apylinkės 
V-ba. Patyrusi, kad ne viena organi
zacija socialinės globos darbo dirb
ti nesiruošia, pasikviečia talkon p. D. 
Žilinskienę (tuomet Social Studies 
studentę Melb. U-te}, p. J. Liutkutę 
(dabar - Viliflniene) - energinga^ vi
suomenininke. 1952 m. liepos 27 d. 
sušauktas steigiamasis susirinkimas, 
į kurį atvykusios 19 moterų įsteigia 
Socialinės Globos Moterų D-ją. Po
niai Civinskienei pirmininkaujant ir 
p. Žilinskienei sekretoriaujant, susi
rinkimas pirmojon valdybon išrenka 
šias ponias: Simankevičiene, Civins- 
kienę, Gudelienę, Makulienę ir Nau- 
jokaitienę. Revizijos komisijon išren
kamos ponios: Meiliūnienė, Raulinai- 
tienė ir Statkuvienė.

“D-ja įsteigta, bet plika, be pini
go, be pastogės, be priemonių”. Pa
dėtį gelbsti dešrelės, kuriomis vai
šinami lietuviškų pamaldų lankytojai. 
Mat, kol atsibaladoji sekmadienio 
traukiniais ir tramvajais į bažnyčią, 
grobas grobą ryja: nesinori nė tiems 

parengimams parapijos salėje pasilik
ti. Kopūstai su dešrelėmis - didelis 
pasisekimas, gi mums - svaras, kitas 
kason! Dešrelių idėja persiima ir kiti. 
Tenka per leisti* savo vietą, o “duoną” 
toliau pelnomis iš mugių, Užgavėnių 
blynų balių, bufetų, lotehjų, rinklia
vų. Uždirbti ar surinkti pinigai ski
riami ne tik vietos lietuviams ($3,901) 
bet keliauja ir Vokietijon - džiovinin
kų sanatorijų ligoniams ($3,734). Va
sario 16-os gimnazijos moksleiviams 
($1,786); Lenkijon - Punsko lietuviams 
vėliau - Sibiras, Lietuvai ($1,687). 
Didelė jų dalis pervedama Lietuvių 
Namams pirkti ($1,000). Įsigyjimas 
virtuvinis inventorius, 'didžiuliai 
šaldytuvai ($3,181). Pyragams padėti 
jau nebevartojama kartoninių dėžių 
nuoplešos...

Laiko mašina klausytojus pama
žu veža dabartin. Bendrų Kūčių .ruo
šimas, sekmadienio pietūs Lietuvių 
Namuose - tai trumpalaikiai bandy
mai. Šiuo metu Joninių balių, vestu
vinių pokylių, vakarienių ruošimas 
yra tasai finansinis draugijos nugar
kaulis, kurį sveiką ir tiesų sumaniai 
išlaiko dabartinės valdybos narės: p. 
E. Seikienė - pirmininkė,_p. V. Morkū
nienė - iždininkėj p. J. Zalkauskienė 
- sekretorė, p. Semiene ir p. Balčiū
nienė - ligonių lankytojos, p. Pleč- 
kauskienė ir p. Reimerienė - paren
gimų vadovės, kurių pastaroji bemaž 
nuo draugijos įsikūrimo iki šiai die
nai rūpestingai joje darbuojas}.

Baigdama savo pranešimą p. 
Kuncaitienė pasigeri darniu narių su
gyvenimu ir draugijos nuoširdžiu ben
dradarbiavimu su kitoms organizaci
jomis.

Diskusijų1 nėra. Dirbom kai ku
rios labai daug, kai kurios mažai, tai 
nieko daugiau nelieka, kaip sau ir 
kitiems paploti. ***

M. MALAKUNIENĖ

20 M E T U

Susėdusias už balto stalo 
švelnias, ramias šiandieną mūsų moteris matau. 
Darbų atliko jos be galo — 
ir dirbo, kaip tik dirbti moteris — lietuvė gali, 
kai dirba ji kitiems, ne sau.

Dvidešimti metų -
Dvidešimt gražiausių savo metų!

Kiekvienas rūpesčių turėjom kasdieninių, 
skubotų reikalų, ir vargo ir bėdų — 
kai pasiryžę buvome atkurt tėvynę 
ant šito smėlio pamatų — 
Be žodžių mes uždėjome sunkiausią naštą 
ir ateitį mes savo ir vaikų 
mūsų moterims ant jų jaunų pečių —

Ir nešė jos tyliai, kukliai — 
dvidešimt jau metų — 
dvidešimt sunkių štai metų!

Pažįstate ir jūs tuos mielus veidus, 
ir tas pažįstate švelnias rankas, 
kurios lig šiol darbų grandinei 
dar sustot neleido, kurios neleis — 
Nes kaip darbščiųjų bičių avily 
pavargus vienai - 
ateis kita darbšti bitelė 
ir stos jos vieton ir ją tuojau pakeis — 
Dar daugel, daugel ilgų metų....

Pakelti taurę šiandien aš norėčiau 
už gražų darbą, už buvusius laikus — 
ir už tas moteris, 
kurios lietuviškoje buityje 
mums kaip šitos žvakės šviečia — 
Kad dar ilgai ilgai mums šviestų 
ir neužgestų ateity —

Seka p. V. Morkūnienės - Socia
linės Globos “Finansų Ministerio" - 
pranešimas. Ji valdo d-jos pinigų kap
šelį jau bemaž nuo pat draugijos įsi
kūrimo, p. V.Morkūnienė prabyla šiais 
skaičiais:
“20 metu laikotarpyje turėjom pajamų- 

$22,518.17 
išlaidų $19.252,82
Likutis r $3,265.31

Per tą laiką išleista:
1. Vietinių ligonių ir vargan pateku
siųjų šalpai $3,901.70
2. Likusiems Vokietijoje ligoniams
(1953 - 1960) $3,734.00
3. ;Vasario 16-os gimnazijai $1,786.00
4. Siuntiniams Punskan, Lietuvon,
Sibiran. $1,687.00
5. Vietos jaunimo organizacijoms

— $535.00
6. Lietuviu Namu akcijoms pirkti

- $1,000.00
7. Lietuvių Namų statybos talkoms

- $440.92.
8. ; Už dujas ir šviesą Lietuvių Na
muose $135.00
9. Lietuvių spaudai $110.00
10. Inventoriaus ir šaldytuvų Liet. ;
Namuose įsigyjimui $3,181.54
11. Pašto, telefono ir raštinės išlai
dos $312.57
12. Nuoma už sales $380.00
13. Skelbimai į laikraščiu s $506.68
14. Įvairios išlaidos $1,342.04
15. Vainikai, gėlės įnirusiems $199.91
Viso išlaidų $19,252.31

Impozantiškos sumos; klausyto
jai ploja, didžiuojasi.***

p. V. Morkūnienė taip pat atsto
vauja p. G. Šemienę - tylią ir kuklią 
paguodos bei meilės nesėja ligon ar 
vargan patekusiųjų pastogėn. Ji tą 
darba^ tebedirba jau nuo pat pirmos 
d-jos' įsikūrimo dienos. Ne “tūkstan
čiais žingsnelių”, bet tūkstančiais my- 
lelių reikėtų skaičiuoti tramvajais, 
autobusais ir pėstute jos nueitas dis
tancijas, o visi kiti, - širdies darbai 
juk neišmatuojami.

(Nukelta į q psl.)

PAVĖLAVĘS SVEIKINIMAS
Net krūptelėjau perskaičius, kad švenčiamas visas dvidešimtmetis! O, 

rodos, dar taip gyvai prisimena Draugijos Įsikūrimo pradžią, visi nuo mūsų ir 
ne nuo mūsų pasitaikę sunkumai. Keliaujant . per pasaulį vis teko skaityti ži
nutes iš Draugijos veiklos, mininčias pažįstamas pavardes, už kurių švietė 
pažįstami, geri, rūpestingi veidai, darbščios rankos. Daug jų iki šios dienos 
nepavargo arba dirba užmiršusios nuovargį. Jų darbas - neaprašomas, neįkai
nuojamas - daug kam vargą sušvelnino ir Draugijos vardą įamžino mūsų vi
suomeninėj veikloj - pagarba Jums visoms!

Gražus nueitas kelais tesustiprina visas ir teduoda naujų jėgų ateičiai. ;
Su nuoširdžiausiais linkėjimais

Jūsų Jadvyga Viliūnienė

P.S. O koks "gimtadienis" gali apsieiti be dovanų - pridedu ir savo la
šą. Jūs, tačiau, esat tos, kur lašus sujungiat į didelius vandenis..;.:

VALIO!
Brangiai Soc. Globos Moterų Draugijos pirmininkei, poniai Emilijai Sei- 

kienei, taip sumaniai ir sėkmingai pravedu šiai D-jos 20 metų Jubiliejaus šven
tę Melbourne, šaukiame “VALIO!"

Seka 200 parašų ant specialiai paruoštos sveikinimo koretelės.

Dalis moterų popietės dalyvių bendruomenės menėje.
Mūsų Pastogė Nr. 35. 1972.9.4 psl. 3.
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nUBBSBttSBttffiUS:
MOTINA TERESĖ IŠ 

KALKUTOS.
E. Bakaitienė.

Motina Terese gimė 1910 m. 
rugpiūčio 27 d. Jugoslavijoje (Skopje) 
albaniškoje trijų vaikų šeimoje. Bū
dama 18 metu amžiaus, Teresė įstoja 
į Loreto vienuolyną Dubline, o nuo 
1929 iki 1948 metų ji moko geografi
ja St. Mary’s gimnazijoje Kalkutoje, 
Indijoje.

1946 metu rugsėjo 10-ji buvo 
DIDŽIOJO APSISPRENDIMO diena. 
Motina Terese paprašė vienuolijos 
viršininkę leidimo gyventi vienai už 
vienuolyno ribų ir dirbti Kalkutos 
vargšų lūšnose. Jos prašymas po dvie
jų metų buvo Romos patvirtintas.

'1948 m. rugpiūčio 8 dieną Motina 
Teresė nusivilko Loreto vienuolės 
habitą ir apsirengė baltu sari mėly
nais apvedžiojimais ir kryžiumi ant 
peties, o jau gruodžio 21 gavo lei
dimą atidaryti pirmąją apleistųjų vaikų 
mokyklą. ;

Motina Teresė pageidavo, kad jos 
biografija nebūtų rašoma, todėl ir te
duodami tik trumpi jos gyvenimo fak
tai. ;

Jos vaikystė buvusi labai lai
minga, tad vienintelis sunkumas į pa
šaukimą buvęs, atsiskyrimas nuo šei
mos židinio. Čia ir baigiasi jos bio
grafija. Savęs atisisakydama, ji save 
atrado per tą tik krikščionybei būdin
gą tranformaciją, apsireiškusią nu
kryžiavimu ir prisikėlimu, kada mirda
mi žemei atgimstame Kristuje. ;

Kodėl apie Motiną Teresę rašoma 
ir kodėl ji filmuojama?

Visų pirma, ji niekuo nepasižy
mi, bet tik dideliu ir visišku atsida
vimu savo pačios pasirinktam uždavi
niui - pašaukimui, kurį, ji šventai 
tiki, yra gavusi tiesiog iš Dievo įkvė
pimo.

Tas jos tikėjimas ją pačią tiek 
perkeitė, kad ją sutikusieji, kad ir 
trumpam laikui, sako, jog ji paliekan
ti neišdildomą įspūdį savo ypatingu 
meilės spinduliavimu'žmogui, o ypa
čiai nuskriaustajam atmestajam ar 
nepagydomam ligoniui.

Malcolm Muggeridge, kuris 3 die
nas filmavo jos gyvenimą, sakosi pa
lydėjęs ją į traukinį. Kai ji išvažia
vusi, jis pajutęs, tarsi ji butų pali
kęs visas grožis ir viso universo 
džiaugsmas.

Kažkokia visuotinė dieviškoji 
meilė yra Įspausta į jos veidą, sutei
kianti jame pastebimą spinduliavimą. 
Ji gyvena taip artimai su Kristumi, 
kad tas pats žavingumas, kuris traukė 
minias į Jic Jeruzalėje ir Galilėjoje, 
apėmė ir ją, ;

Krikščioniškoji meilė šviečia iš 
jos širdies ir lūpų. Ji visai realiai 
pergyvena Kristaus pamokymus, kad 
kiekvienas nuskriaustasis, apleistasis 
ar paliktas gatvėje mirčiai tarsi jai 
reprezentuoja patį Kristų. Todėl ji iš
girsta šauksmą kiekvieno pamesto 
kūdikio ir net dar gyvo fetuso sucy- 
pimą, kaip verksmą Betliejaus kūdi
kio.'Ji atpažįsta kiekvieno raupsuo
tojo bepirštėse rankose rankas, ku
rios kadaise palietė aklojo akis ir 
jas pagydė. .

Jos giliu įsitikinimu, vargšai ir 
atmestieji labiausiai pasigenda ir 
trokšta labiau nei valgio ar apsiren
gimo (nors jiems abudu yra būtini) tai 
BŪTI NORIMAS.

Didžiausioji liga jiems yra, kas
tinis ar klasinis nuo jų nusigręžimas 
ir jų visiškas, kaip nereikalingų ir 
pasmerktų mirčiai, palikimas. Tai jų 
baisiausioji agonija. Šiai skaudžiai 
agonijai malšinti Motina Teresė ir pa
šventė savo gyvenimą. Jai visi ken- 
čiantieji, ar jei būtų raupsuotieji ar 
pamestinukai, ar nuo bado ir ligų be- 
miršta gatvėje, apgraužti žiurkių ir 
aptekę skruzdėmis, bet dar gyvybę 
tebeturi beveik lavonai, jie visi yra 
Dievo vaikai, už kuriuos Kristus nu
mirė ir todėl jie visi verti pilnos mei
lės, atsidavimo ir globos. Ne vienas 
nėra išjungtas iš nukryžiavimo aukos, 
nešančios visiems išganymą. Taip 
lygiai šie atmestieji turi teisę i, že
miškąją palaimą ir pagarbą.

Visus nuskriaustuosius ji paly
gina broliams ir seserims šeimoje, kur 
gali pasireikšti intelektualinis, gro
žinis ar fizinis skirtingumas, bet vi
sus rišąs Dievo vaikų broliškumas. 
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Si yra vienintelė, pastovi ir patvari 
vienybė,egzistuojanti žemėje. Ji ne
gali būti ; Įgyvendinta įstatymais, 
prievarta ar propaguojama protestais 
ir sukilimais. Ji kylanti iš Dievo mei
lės, kuri kaip lietus iš dangaus krinta 
lygiai ir vienodai ant teisiųjų ir ne
teisiųjų, turtuolių ir vargšų.

Mėginta jai Įrodinėti, kad Indija 
yra pertekusi žmonėmis ir kad kyląs 
klausimas ar beverta rūpintis mirštan
čiais vaikais ar raupsų naikinamais li
goniais, kad gal būtų geriau leisti 
jiems išmirti, išnykti. Motinai Tere
sei tokios prielaidos atrodo tiesiog 
nesuprantamos. Jos nuomone, negali 
būti perdaug vaikų, žmonių, kaip būtų 
nesuprantama, kad miške gali būti 
perdaug mėlynų varpelių ar danguje 
žvaigždžių. Jai gyvybė yra tokia aukš
ta vertybe, kaip dieviškoji liepsna, 
kurios joks žmogus neturįs teisės drįs
ti net prileisti jų užpūsti,'užgesinti, 
nors jo motyvai butų patys humaniš
kiausi ir aukščiausio proto padiktuoti.

GYVYBĖ YRA VISUOMET IR 
VISOSE APLINKYBĖSE ŠVENTA!

Todėl bet koks atmestasis, li
gonis ar gatvėje paliktas mirčiai yra 
Motinos Teresės meilės darbo objek
tas.

Pirmoje eilėje yra vaikai bei kū
dikiai, kurie surenkami iš gatvės kaip 
pamestinukai arba atsiunčiami iš ligo
ninių kaip niekeno nenorimi ir nepa
geidaujami, nes tėvai atsisako juos 
pasiimti, arba policija atveda kai ku
riuos, arba atrandami net šiukšlių 
dėžėse dar gyvi, bet išmesti kaip 
nereikalingas balastas.

Mat, Indijos vidurinio luomo mer
gaitės ir jaunuoliai, veikiami civili
zuotu Vakarų, darosi ištvirkę, gi ne
turėdami gimimų kontrolės priemonių, 
prigimdo mases ‘pamestinukų.

Motina Teresė tokius nelaimingus 
paėmusi į savo rankas tiesiog spindu
liuoja džiaugsmu.. Pagal amžių ir au
klėjimo reikalavimus ji turi lopšelius, 
darželius ir mokyklas. Toms visoms 
institucijoms ji turi paruošusi ir nuo
lat rūpinasi paruošimu seserų įvai
rioms profesijoms.

Patekę į meilės misionierių ran
kas tie kūdikiai atgauna savo žmogiš
kąją vertę.

Išgirdę apie šių nelaimingųjų 
slaugymo sunkumus, kitų kraštų vai
kai, paveikti, ėmėsi juos remti.

Antroji rūšis globojamųjų yra mirš
tantieji. Juos surenka arba savival
dybės sanitarinės mašinos, arba pa
tys meilės misionieriai seserys ir 
broliai. Ligoninėms juos atmetus, jie 
pristatomi į vadinamuosius mirštan-

ŠAUNUS KONCERTAS.
Rugpjūčio 5 d. Lietuvių Namuose 

įvyko Melbourne Socialinės Globos 
Moterų Draugijos 20 darbo metų jubi
liejinis koncertas.

Pati draugija yra labai populia
ri ir yra tapusi reikšminga bendruo
menine institucija. Tad nestebėtina, 
kad koncertan atsilankė labai daug 
tautiečių.

Koncerto programa buvo Įvairi ir 
turtinga. Koncerto įvadu R. Lipšienė 
- ji buvo vakaro žavi pranešėja - pa
skaitė M. Malakūnienės paruošta “Mo
zaiką apie moteris’’, - ką apie jas 
buvo pasakę protingi vyrai ir išmin
tingos moterys. Tasai “traktatas” 
tarpais buvo pertraukiamas plojimais 
vyrų, kurie tarėsi žiną “tiesą” apie 
moterį, kas ji yra ir kokia ji būna...

Žaismingą įžangą sekė seksteto 
dainos. Žiūrovai labai šiltai pasitiko 
elegantiškai pasipuošusias daininin
kes, žinomas muzikalumu ir balsų ty
rumu: A. Aukštikalnienę, E. Balčiū
nienę, A. Baltrūnienę, e. Čypienę, E 
Seikienę ir J. Valaitienę, Padainavo 
jos negirdėtų lietuvių kompozitorių 
dainų ■* M. Noviko “Padainuosiu tau 
dainelę”, A. Raudonikio “Raiba paukš
telė” ir J. Gaižausko “Pavasaris”. ; 
Tai buvo gražios, subtiliai atliktos 
dainos.

Pirmoji programos dalis užbaigta 
M. Malakūnienės parašytu buities vaiz
deliu “Jeronimas”, kur buvo paliesta 
tėvų ir vaiku besikyriojančios mintys. 
Besirūpinančią motiną suvaidino V. 
Kružienė, režisavusi veikaliuką, apie 
save tegalvojanti tėvą - P. Vaičaitis,

p. E. Bakaitienė skaito paskaitą apie Kulkutos Motiną Teresę.

čiųjų namus. Iš 23 tūkstančių tokių 
beviltiškų ligonių apie pusę jų pagi
jo, o kiti išmirė. Bet jie mirė apsupti 
dieviškai žmogiškos meilės.

Mirštančiųjų namų. siauri langai 
aukštai palubėje teikia nepakanka
mai šviesos šiam pastatui, todėl pri
reikus tenai sukti filmą filmuotojas 
spyrėsi, kad būsią nepakankamai švie
sos. Bet Motina Teresė ypačiai no
rėjo, kad ši vieta būtų filme užfiksuo
ta. Filmą išaiškinus, didžiausiam vi
su o ypač filmuotojų, nustebimui, 
tai buvo viena iš geriausiai nušvies
tų filmu. Filmuotojui taip ir liko mįs
lė.

Trečioji rūšis globojamųjų yra 
raupsuotieji, kurių, skaičiai taip pat 
siekia dešimtimis tūkstančių. Jų 'tar
pe dažnai pasitaiko buvusių intelek
tualų ir žymių žmonių, bet dėl juos 
ištikusios nelaimingos raupsų ligos, 
jie tampa ne tik nuo visuomenės, bet 
ir nuo giminių ir artimųjų izoliuoti. 
Kurie yra pagydomi, tie grįžta į normą- 
lių žmonių eiles. Gi nepagydomieji 
su didžiausia meile slaugomi, kol 
šiltoje ir mylinčioje globoje sulaukia 
mirties. .

Meilės seserų gyvenimas pa
sauliečių akimis žiūrint, yra labai 
kietas ir sunkus. Tačiau Malcolm 
Muggeridge sakosi nėra niekada ma
tęs tokių džiaugmingų ir laimingų 
moterų ir taip džiaugsmu persunktos 
„žmonių atmosferos, kokia dvelkia šių 
atsidavusių slaugių tarpe. Motina Te
resė aiškina, kad vargšai yra verti ne 
tik patarnavimo ir jiems atsidavimo, 
bet ir džiaugsmo, kylančio iš žmogiš
kosios artimo meilės.

Motinos Teresės misionierės ir 

paslaugią kaimynę - A. Baltrukonienė, 
guvias mergaites - R. Milvydaitė ir 
I. Didžytė. Visos vaidino nuoširdžiai 
ir įtikinimai. Neatsiliko, žinoma, ir 
vienatinis scenoje buvęs vyriškis.

Antroje dalyje Melbourno tauti
nių šokių grupė “Klumpakojis”, P. 
Aranauskui grojant, dvejais atvejais 
džiugiai ir darniai sušoko Sustą, Naš
lę, Jonkelį, Audėjėlę ir Zanavykų ap
linkinį, Dzigūną, Linelį, Gyvatarą. 
Būta ir naujų, šiaip nematytų šokių, 
šokėjui smagių šokti, žiūrovui malo
nių stebėti. Tai grupės vadovo V. 
Strauko gražus vaisius.

Maloni staigmena buvo Aurutės 
Mackevičiūtės klasikinio baleto sti
liuje švelniu grakštumu atliktas šokis.

Žiūrovas gavo progos ir dailaus 
žodžio pasiklausyti: E. Paukštienė 
ir M. Malakūnienė paskaitė savų eilė
raščių.

Baigmei sekstetas padainavo dar 
tris dainas: A. Raudonikio “Lauksiu 
tavęs ateinant”, V. Kairiūkščio “Pa
parčio žiedas” ir A. Bražinsko “Rūta, 
žydėk”. Ir šios dainos buvo gražios, 
praskambėjusios tyrai ir darniai. Gal 
tuo nereikėtu stebėtis, nes sekstetą 
paruošė A. Celna, kuris ir šį kartą 
kaip visada pateikė maestriškai dai
lią kompozicijos interpretaciją, turė
damas tokią dėkingą balsinę medžia

Moterų 20-čio sukaktis atšvęsta iškilmingomis Mišiomis, kuriose solo 
giedojo p.p. Morkūnas ir J. Rūbas. ;

Kun. P. Dauknys pasakė D-jai skirtą pamokslą, iškeldamas labdarybės 
darbo svarbą mūsų gyvenime. Pamoksle iškėlė ir uolios atsidavusios artimo 
meilės darbininkės p. Genovaitės Semienės didžius nuopelnus abiej ose s mūsų 
moterų Draugijose.

Dievo palaima ir toliau telydi mūsų moteris.

broliai valgo tą patį maistą, kaip ir 
jų globojamieji vargšai ir taip pat 
nieko nuosavo neturi, kaip ir jie. 
Jiems netgi neleidžiama naudotis ve- 
dintuvais Bengalijos slopinančiai 
karštame klimate.

O vis ^tik misionierių skaičius 
auga ir plečiasi fantastiškai.

Malcolm Muggeridge sakosi, kad 
įssukęs filmą, kuioje parodęs kalban
čią Motiną Teresę, jis manęs, kad ta
sai filmas gal tiksiąs tik vėlyviems 
vakarams arba iš viso baigsis fias
co. Po pirmųjų gi filmo seanso pasi
pylė laiškai iš žiūrovų su čekiais, pi
nigais ir kitokiais pasiūlymais padė
ti. Visi atsiliepimai maždaug vieno
dai pabrėz'e: “Ši moteris prabilo į 
mane, kaip niekas niekada ir aš jau
čiu, kad privalau jai padėti”. ;

Motina Teresė mano, kad tik kuk
lioje tyloje vyksta tikroji kūryba.

Dievas yra tylos draugas. Paž
velk į gamtą - medžiai, gėlės,- žolė - 
visi auga tyloje. Pakelk savo akis į 
žvaigždes, menulį ar saulę - kaip 
tyliai jie slenka.

JI YRA ATGIMUSI IS VERGIJOS 
SAVAJAM AŠ BEI SAVO KŪNUI IR 

GIMUSI I GARBINGA, DIEVO VAIKU 
LAISVEI. "

Todėl visiškai nieko nereiškia, 
kaip jos veidas filmuojant nušvies
tas ir ar ji filmuojama iš profilo ar 
priekio, iš arti ar toli. Atsakymai į 
visus klausimus ateina nę, viliojan
čiais žodžiais, kylančiaisiš žmogiško
sios išminties, bet per apsireiškimą 
dvasinės jėgos prabyla, kad tikėjimas 
ir jo jėga yra pagrįstas ne žmonių iš
mintimi, bet Dievo galybe.

***

gą. Klausytojai ilgai plojo ir tuo lai
mėjo - gavo pasiklausyti dar vienos 
dainos.

Iš lengva skirstytas! namo, kad 
ir tokį vėlyvą vakarą. Dalintas! malo
niais įspūdžiais, besistebint Melbour
no moterų sumanumu, suruoštojo kon
certo šaunumu. Negailėta ir pagyrų 
išgyventai dainai, matytam šokiui, 
girdėtam žodžiui.

— Kuo čia ne Lietuvių Dienos! 
— nusakė savus įspūdžius tūlas tau
tietis. Tai Lietuvės Dienos, — patiks
lino kitas.

Reiktų sutikti su pastarąja išva
da, kad Melbourno Socialinės Globos 
Moterų Draugijos dvidešimtmečio minė
jimas buvo ne vien draugijos švente, 
bet ir lietuvės šventė - josios Dienos. 
Per jas jos apžvelgė ką padarė per 
tuos ilgus metus, aptarė bei numatė 
kas atliktina, nepamiršo ir kitų. Šį 
kartą jos ne pagalbos ranką tiesė su 
paguodos žodžiu lūpuose. Jos savąja 
šventiška nuotaika dalinosi su vi
sais dailiu žodžiu, skambia daina, gy
vu šokiu.

Žiūrovas iš Lietuvių Namų išsi
nešė vaizdą lietuvės su rože plau
kuose - ir ne vien tą, kur buvo pavaiz
duota ant koncerto programos viršelio..

(mm.)
***
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MOZAIKA APIE MOTERIS
M. Malakūnienė.

Gerbiamieji ir gerbiamos!
Sveikiname ir džiaugiamės su

laukę tokio gražaus būrio tautiečių į 
ši mūsų suruoštą moters garbei va- 
kara.
MOTERIS - MOTERIES - MOTERIAI..., 

Moterys ir Moterų Vakaras. ;
Kas yra tas sutvėrimas, kuris vadina
si moteris, kurį mes kasdien linksniuo- 
jam, kuriam net vakarus ruošiam? - 
paklaus ne vienas Viešpaties pirmas 
sutvėrimas - “VYRAS”.

Brolyčiai, . atsakyti nelengva! 
Pervertę žodyną, enciklopedijas, is
torijas, mokslo vadovėlius ir legendas 
- priėjome išvados, kad nupiešti tikrą 
moters vaizdą dar niekam nepavyko! 
Surinkome tiktai nuomonių, gandą mo
zaiką - iš šviesiu, mėlynu., raudonų ir 
ružavų bei tamsių - juodų, pilkų, rudų 
spalvų. Ėmėme teigiamus ir neigia
mus žodžius.., kurių čia mažą dalelę 
jums paklosime.

Chemikas šitaip apibūdina moteri: 
Simbolis - WO - (atėmus MAN).

Atominis svoris - apie 120 svarų,ma
žiau ar daugiau, dažnai daugiau. 
Sutinkama - visur, kur vyrai yra ran
dami.
Fizinės ypatybės - apvalių formų, 
užverda be nieko. Gali sušalti kiek
vieną minutę... ištirpsta - jei tinkamai 
maišoma: labai karti, jei netinkamai 
išnaudojama.
Cheminės savybės - Labai aktyvi. 
Turi didelį patraukimą prie aukso, si
dabro, platinos ir visų brangių ir bliz
gančių akmenų. Sunaudoja daug mais
to. Pažaliuoja, kai atsiranda šalia 
geriau atrodančio kūno... Sensta grei
tai, jei nenaudoja kosmetikos priemo
nių.
Praktiška nauda - Dekoratyvinės ver
tės ornamentas. Naudinga kaip toni
kas (eleksyras) ūpui pakelti ir t.t. 
Padeda sumažinti prabangos prekes. 
Daugiausiai naudojama pajamų tak
sai sumažinti...

Palikime mokslininkus laborato
rijose maišyti ir ardyti atomų - ir pa
siklausykime ką sako apie moterį is
torikai, rašytojai, poetai, menininkai..

- Nuo Adomo laikų rojuje atsi
radusi moters būtybė stebino žmoni
ją savo grožiužavėjo sąmojum, vik
rumu, įkvėpė, guodė, jaudino, vadova
vo namų lizdui ir buvo pastovi ir iš
tikima draugė sutvėrimui, “Number 
One”, kuris vadinasi “vyras”. Isto
rija yra rašyta ir perrašyta moterų įta
koje. Genijai jai statė šventyklas, 
statulas. Dailininkai paišė jos pa
veikslus, poetai kūrė jai eiles, o kara
liai dėl jų vedė karus... Kas buvote 
jūs - Venus, Juno, Minevra, Safo, 
Kleopatra, Beatriče, Lukrecija, Mar
garita, Penelope, ir tūkstančiai kitų 
istorijos puslapiuose užrašytų vardų? 
Ar ne moterys? Ar ne moterys buvo ir 
mūsų lietuviškos dievaitės, Žemynė
lės ir undinės bei vaidilutės? Pažvel
gę per mikroskopą į mūsų vyrų pasą
monę, - pamatysime, kad tenai tūno 
mintis, kuri dažnai jam slapčiai pri
mena: “Tu esi tas, kątavo motina, ta
vo žmona, ir kitos moterys, kurias gy
venimo kely sutikai, iš tavęs padarė. 
Vienas tu dar tebemiegotum po figos 
medžiu rojaus pavėsyje ir nieko nebū
tum atsiekęs”.

Tiesa, moteris buvo priežastis, 
kad esame iš rojaus išvaryti, bet atsi- 
teisdama už savo kalte, - moteris dėjo 
visas savo pastangas, kad tas gyve
nimas čia žemėje būtų malonus. Ar ne?

Tokia jau taisyklė - visą blogį 
suversti ant moterų. Bet čia ir iškyla 
moteriškas pranašumas - Ieva buvo 
veiklos asmenybė. Žaltys ir tas nu
jautė, kad Ieva nepažįsta baimes. ;Ji 
tuoj atsikando obuolio ir sukramtė 
prieš paduodama Adomui. Taigi, jei 
obuolys būtų buvęs nuodingas - ar 
mirtingas - Ieva būtų kritusi pirmoji 
ir Adomas būtu išlikęs! Štai kur buvo 
pirmas Ievos pasiaukojimas!

— “Ak, Adom, tu pirms žmogau 
išdykusio svieto”... dainuoja mūsų 
Kristijonas Donelaitis, ‘tu su savo Ie
va sode pavasarį švęsdamssau ir mums 
nebagėliams daug pridarei vargelių..”

Turime pripažinti, kad vyras‘yra 
pirmasis ir originalus kūrinys, nes jis 
atsirado ir organinių dulkių, jokios 
rankos dar nepaliestų, bet moteris - 
sakysime kopija - yra padaryta iš ga-

“Geriau uždegti vienat mažą žva
kutę, negu visa gyvenimą skųstis 
tamsa” p. D. Simankevičienė su sim
boline pirmąja žvakute^.___________
tavo molio, kuris jau buvo gerai iš
minkytas ir suformuotas - todėl ji yra 
paskutinis, geriausias ir tobuliausias 
kūrinys, kurį Sutvėrėjas dovanojo 
žemei!

Pagal legendą - buvo taip:
Dievas, sutverė Adomą į savo 

veidat panašų - gražu ir stiprų - ir pa
vadinęs jį iš žemės paimtuoju, palei
do j j rojaus sode. Bet Adomui buvo 
nuobodu vienam klajoti ir jis buvo 
nepatenkintas.

- “Ko gi tu norėtum?”, klausia 
susirūpinęs Viešpats.

- “Aš norėčiau” - sako Adomas, 
- “veidrodžio, kuriame atsispindėtų 
mano puikumas../ Aš norėčiau gėrimo, 
kuris mano kraują išjudintų, aš norė
čiau krepšio, kur savo dovanas sudė
ti galėčiau, aš norėčiau minkšto prie
galvio, kur galvai poilsio rasčiau, aš 
norėčiau uždangos, už kurios pasi
slėpti galėčiau, kai nieko matyti ne
norėčiau, aš norėčiau žaisliuko - ma
rionetės laikui praleisti ir stabo, kurį 
garbinti galėčiau. Aš norėčiau mūzos, 
kuri mane Įkvėptų ir, žinoma, būtų ge
rai turėti indą, į kurį visus nepasi-, 
sekimus ir bėdas sumesti galėčiau. As 
dar norėčiau...”
'■1 '■ ■ 1 i "ji ■ n......... ...

Buvusios D-jos pirmininkės. Iš dešines į kairę: p.p. D. Bimankeviciene, 
E. ; Šemetienė, E. Nagulevičienė, D. Žilinskienė, V. Kuncaitienė, V. Balto
kiene, A. Matukevičienė, V. Kružiene ir dabartine pirm. E. Seikienė. Nuotrau
koje trūksta p. J. VHiūnienės.

ALB Apylinkes pirmininkas p. G. Žemkalnis sveikina D-ją jubiliejinių
pietų metu.

Su gėlių puokšte rankose, D-jos Garbes Narė E. Nagulevičienė, nuo įkū
rimo dienos be pertraukos dirbanti D-jai.

- “Gerai” - atsakė Viešpats ir 
davė jam MOTERĮ!

Net Šv. Rašte parašyta, kad Ado
mui užmigus, Dievas išėmė jo vieną 
šonkaulį ir sukūrė Ievą... Taigi, Jis 
nepadarė jos iš Adomo galvos, nes 
ji neprivalo būti vien tik valdove. Ne
darė Viešpats Ievos nei iš Adomo ko
jų, kad ji nebūtų mindžiojama ir nie
kinama ir varginama visą laiką, bet 
paėmė iš Adomo šono, arti širdies, 
po jo ranka, kaip simbolį - kad būtų 
globojama, saugojama ir mylima... Ir 
stovėtų šalia jo greta, kaip dalis jo 
paties.

Vienas anglųpoetas.B. Fletcher, 
juokų rimais taip sako:

“Woman, they say, was only 
made of man.Mėnthinks strange they 
should be so unlike!? It may be, all 
the best was cut away to make the wo
man and the naught was left behind 
with him”. :

Persų poetas šitaip vaizduoja 
moters sukūrimą:

“Pradžioje ' Allah: paėmė rožę, 
leliją, balandi, jūros gėlę - anemoną, 
truputį medaus ir molio - ir kai viską 
palietė ranka - pakilo moteris”.

***
Kur yra tas, kuris gali suprasti 

moterį? - klausia didysis genijus 
Šekspyras.

***
“Das ewig Weibliche zieht uns 

an” - moteriškumas mus žavi.
“Moterys yra sidabriniai indai, 

i kuriuos mes dedame auksinius obuo
lius” - sako vokiečių poetas Goethe.***

“Cezario žmona turi būti be 
priekaištų” - sako Julius Cezaris.***

“Moteris su preitim - neturi atei
ties” - sako Oscar Wilde.***

Sako Freudas: “Didžiausias klau
simas, kuris dar nėra atsakytas ir į ku
rį aš nesuradau atsakymo, nors* jau 
30 metu tyrinėju moters siela - yra 
šitas: KO MOTERIS NORI?

***

“Jei moterys yra kaip knygos, aš 
norėčiau, kad manoji būtų kalendorius, 
nes galėčiau kasmet pakeisti nauja!”
- sako Don Zuanas.***

“Nux, asinus, mulier, simili sunt 
lege legati. Haec tria nil recta faciu- 
nat si verbers cessent”: (Riešutas, 
asilas ir moteris turi vieną bendrą 
taisyklę - ne vienas niekam netinka 
be mušimo!) - sakė prieš 500 metų 
filosofas Cognatus. Tą patį mėgino 
pakartoti ir Nietsche: “Jei eisi pas 
moteri - neškis botagą”..,***

Šių dienų moteriai nebereikia nei 
lazdos, nei botago. Mūsų moterys yra 
mylimos, gerbiamos ir vertinamos, nes 
jos stovėjo ir stovi greta savo vyrų 
ir nenori nei valdyti, nei būti valdomos
- jos nori tik padėti. Padėti vyrui, 
padėti šeimai, aplinkai, padėti ir pa
gerinti žmoniją. Ne be reikalo didy
sis anglų: rašytojas Bernard Shaw yra 
pasakęs: “Jei po visų karų žemėje be- 
paliktų devyni vyrai ir viena moteris
- būtų'tikra katastrofa; bet jei paliktų 
vienas vyras ir devynios moterys - 
viskas būtų tvarkoje, viskas būtų 
gerai”.

Baigiant šiat mūsų mozaiką, per
skaitysiu laišką, kurį rašo vyras apie 
savo žmoną, išgyvene,s su ja 25 metus; 
“Esu laimingas, nes vedžiau turtingą 
žmoną. Jos kraitis susidėjo iš pasto
vumo, švelnumo, dėkingumo, darbštu
mo. nujautimo, Įvertinimo ir meilės, 
kurios dar ligi šiol nepritrūkom.

Susipažinęs su garsiausiom pa
saulio moterų biografijom ir išanali
zavęs ju būdų ypatybes, aš vistiek 
tikiu, kad mano Rože iškyla virš visų 
senosios ir naujosios istorijos moterų
- protiniai, moraliniai ir dvasiniai. 
Kad padarius geresnę moterį už mano 
Rožę - reikėtų atmesti visas ydas tų 
moterų, ir palikti tik teigiamas ypaty
bes. ; Jei manoji ir turi kokių mažų 
trūkumų, tai ne jos kaltė - ji turi gy
venti pasaulyje, pilname netobulumų, 
ir su Vyru, kuris nėra tobulas”.***

20 METIL
“Geriau uždegti vieną, mažą žvakutę, 
negu visą amžių skųstis tamsa”.

(Kiniečių patarlė).
Jubiliejus ; švenčiame su pasidi

džiavimu, pagarba, pakilia nuotaika ir 
širdies skausmu. Jubiliejus - tai atsi
sveikinimas dažnai su pačiais gražiau
siais mūsų gyvenimo metais. Su skaus
mu nurašome istorijon, atiduodame ne- 
sugrąžinamon praeitin eilę metų; su 
jais išeina ir mūsų širdies dalis. Ar 
apgailėtini tai metai buvo, ar su mei
le ir pasididžiavimu minėtini, priklau
so nuo tų, kurie juos gyveno ir jų lai
kotarpyje dirbo. ' Priklauso nuo at
siektų tikslų, nuo atliktų pareigą ir 
darbo derliaus.

Šiandien švenčiame Melbourne Lie
tuvių Soc. Globos Moterų D-jos 20-ties 
metų veiklos Jubiliejų. Kaip kiekvie
nam iš mūsų, taip ir D-jai, 20-tis metų 
neprabėgo skambiu upelio čiurlenimą 
bet buvo tokie, koks yra pats gyve
nimas; pilni sunkaus, kantraus artimo 
meilės darbo, pilni pasiaukojimo ir 
todėl verti musu, pagarbos ir dėkingu
mo. ;

Per 20-tį metų D-ia dirbo mūsų 
Bendruomenėje, tyliai, kantriai, nely
ginant motina šeimoje, kuri nelaukia 
meilės priesaikų ar dėkingumo, bet 
visuomet yra, visuomet atvira nelai
mės ištiktam. D-ja nesiteiravo religi
nės denominacijos, pasaulėžiūros, 
neklausė: - Kodėl? bet ėjo ten, kur 
vargas šaukė, kur broliui pagalba ir 
šiltas žodis buvo reikalingi. 20-ties 
metų darbų apžvalga rodo tai ne men
kais laisvalaikių darbeliais, bet sva
riu Įnašu musų išeivijos gyvenime.

Ponios D. Simankevičienes uždeg
tos žvakutės pradinė švieselė per 
20-tĮ metų išsiliejo šviesiu, šildan
čiu spinduliu. Šiandien matome Soc. 
Globos D-ją remiančią jaunimo organij 
zacijas, prisidedančia, lietuvybės iš
laikyme, palaikant lituanistinio moks
lo institucijas ir remiant musų tauti
nius Namus. Visa tai atsiekiama D- 
jos nariu nenuilstančiu, sunkiu darbu.

20-ties metu labdarybės darbo 
derlius didelis i č našus, vertas pasi
didžiavimo ir pagarbaus pasveikinir 
mo. Drjos narėms, per 20-tį metų pasi
aukojusioms, be poilsio dirbusioms, 
priklauso mūsų, Melbourne lietuviu, 
nuo širdį padėką.

AČIŪ JUMS!
***
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20- TIES ŽVAKUČIŲ
ŠVIESOJE.

A. Matukevičienė.
Soc. Globos Moterų D-jos 20 me

tų Jubiliejaus šventė užbaigiama iš
kilmingais pietumis Melbourne Lietu
vių Namuose. Svečių dalyvavo apie 
200.

Vestibiulyje pavėlavusių sve
čių belaukiant D-jos narės pirmiau
sia pavaišino karštu vynu, nes buvo 
šaltoka, lijundra diena. Prie stalų 
susėdus, prieš ofeialiai pradėdama 
pietus. D-jos pirmininkė, ponia Emi
lija Seikienė jautriai padėkojo sve
čiams už taip gausų dalyvavimų ir 
pakvietė mūsų kleboną, kun. P. Vase- 
rį palaiminti stalą, o svečius vaišin
tis.

Pirmininkės pakviestas, ALB 
Melbourne Apylinkės Valdybos Pir
mininkas p. G. Žemkalnis pirmasis ta
rė sveikinimo žodį ir toliau pravedė 
sveikinimų eigą. Savo kalboje p. Žem
kalnis prisipažino, jog pakviestas ne
labai norėjęs moterims kalbėti, bet 
peržiūrėjęs ALB Valdybos bylas ieš
kodamas D-jos nuopelnų atrado D-ją 
tebesant šeštuoju Valdybos nariu ir 
dabar jau privaląs kalbėti.

Pono Žemkalnio kal
ba jautri. Ar jūs žinot, - klausia p. 
Žemkalnis, - kad per 20 metų D-ja 
aplankė apie 1000 ligonių? Ar jūs ži
not, kad D-ja yra vienintelė, kuri ap
lanko ir nuveža dovanų institucijose 
užmirštiems tautiečiams? Ar jūs ži
not, kad D-jai nekartą yra buvę atida
ryti kalėjimo vartai aplankyti nelai
mėje atsidūrusi tautieti? Ar jūs žinot, 
kad D-ja jau ilga eile metų šelpia 
Punsko lietuvius, Vasario 16 gimnazi
ja, Sibire kenčiančius ir pavienius li
gonius Lietuvoje? Ar jūs žinot, kad 
D-ja remia jaunimo organizacijas, dau
giausia iš visu organizacijų davusi 
pinigų Lietuvių'Namams? Savo kalbo
je p/Žemkalnis itin pažymėjo D-jos 
tarporganizacinio sugyvenimo ir vienin
gumo pastangas primindamas nuošir
dų bendradarbiavimą su Katalikų Mo
terų Draugija praeities darbuose, pasi-

D-jos nepavargstanti darbininke 
p. G. Semiene 20-čio jubiliejaus pro
ga pakeliama i Garbės Nares.

džiaugdamas iš šios dienos Katalikių 
Moterų D-jos seseriška pagalba Soc. 
Globos D-jai, Jubiliejaus proga pade
dant vaišinti svečius.

Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos Valdybos pirmininkas p. 
V. Laukaitis šiltu žodžiu pasveikino 
D-ja, statydamas ją vieningumo pavyz
džiu ir linkėdamas dar ilgai tęsti sa
vo kilnų darbą.

Lietuvių Namų Klubo Tarybos 
pirmininkas *p. J. Pelenauskas padė
kojo D-jai už 20-ties metų paramą Lie
tuvių Namams, pabrėždamas, jog 
“Soc. Globos D-ja yra nevien Lietu
vių Namų tikroji šeimininke, bet tų 
Namų geroji dvasia“.
“Tarp svetimų - aš tarp žmonių... 
Pasauly šiam kas man dėl jų.
Ir jie kovoj triukšme dienų 
Nepaiso reikalų manų...“

Jurgio Baltrušaičio iš “Vienat
vė” poezijos žodžiais ponia Vlada 
Petraitienė, Katalikių Moterų Draugi
jos atstovė pradeda savo jausmingą 
kalbą. ; “Mūsų visų tremtinių toks pat 
likimas” - Sako p. Petraitienė, - “tarp 
svetimų, kartais be giminių, be artiy 
mų ir draugų. Svetima kalba ir žemė 
dar daugiau sunkina tremtinio dalią. 
Metų našta ir pašlijusi sveikata daž
nai ne vieną mūsų, tautietį nustumia į 
beviltišką gyvenimą.

Reikia džiaugtis, kad toje masė
je žmonių, kurie nepaiso reikalų kitų, 
jau prieš* 20 metų Melbourne įsisteigė 
Soc. Globos Moterų D-ja, kuri nepa.-? 
ilstamai tiesia savo duosnią ranką ir 

įžiebia vilties žiburėlį mūsų tautie
čiui patekusiam į skurdą ir neviltį. 
Ju duosnumui nėra tolimas nei Balla- 
rat’as, nei Sale ar kita kelių šimtų 
mylių atstumo vietovė, jei tik jos iš
girsta pagalbos reikalingą šauksmą.

D-jos darbas nėra lengvas, nes* 
be šilto raminančio žodžio reikia daug 
lėšų. Jas sutelkti reikia ne tik daug 
darbo, bet ir apsukrumo, kad suminkš
tintų šykščią ranką, nes sotus alkano 
neužjaučia.

Todėl Katalikių Moterų D-jos var
du sveikinu Jus, seses, uz nuveiktus 
darbus ir linkiu ištvermės ir Aukščiau
siojo Palaimos ateities veikloje“.

Melbourne Liuteronų parapijos 
vardu sveikino p. A. Baltrukonienė 
palinkėdama D-jai ilgos, šviesios 
ateities. ;

Adelaidės Moterų Sekcijos vardu 
sveikino p. N. Arminienė.

Geelongo Moterų D-jos vardu 
sveikino p. Brazdžionienė.

Rastu sveikino Sydney Soc. Glo
bos Moterų D-ja “Musų Pastogės” re
daktorius p. A. Mauragis, Melbourne 
Karių Veteranų“Ramovė” ir "Dainos” 
Sambūris.

Gimtadienio pyrago 20-čiai žva
kučių uždegti p. G. Žemkalnis iškvie
tė visas buvusias D-jos pirmininkes, 
pradedant D-jos iniciatore ir jos Įkūrė
ja p. D. ; Simankevičiene. Uždegusi 
aną. pirmąją artimo meilės šviesele, ji 

M.L.S.G.M. D-jos Steigiamasis susirinkimas.

uždege ir pimąsias dvi jubiliejinės 
žvakutes. Po jos sekėrpp. E. Seme- 
tienė, E. Nagulevičienė, D. Žilinskie
ne, V. Kuncaitienė, V. Baltokienė, 
A. Matukevičienė, V. Kružienė ir E. 
Seikienė, kuri atstovavo ir nebegalė
jusią atvykti buvusią D-jos pirminin
kę p^J. Viliūnienę.

Žvakutėms degant pirm. E. Sei
kienė pranešė, jog 20-čio sukakties 
proga per 20 metų nepailsusios, uolios 
D-jos darbininkės:pp. G. Šemienė ir 
E. Nagulevičienė pakeliamos į Gar
bės Nares, kas susilaukė dalyvavu
sių šilto pritarimo. Naujosios D-jos 
narės: pp. D. Žemkalnienė ir J. Zal- 
kauskienė pirmosioms D-jos Garbės 
Narėms įteikė po puokštę gėlių.

Toliau pirm. E. Seikienė nuošir
džiai susijaudinusi dėkojo visiems, 
per šią ilgą eilę metų D-jai padėju
si ems, taip pat ir šios šventės tal
kininkams. Geradarių, D.jos talkinin
kų, eilė be galo ilga ir nebėra vietos 
juos visus išvardinti. Ne dėl vardo, 
bet nuoširdžios meilės vedami jie 
talkininkavo D-jai. ;

Gimtadienio pyrago pirmąją riekę 
atpiauna D-jos įkūrėja p. D. Šimanke- 
vičienė. Jaudinasi ir ponia Simanke- 
vičienė, nes momentas tikrai jaudinan
tis. Prieš 20 metų jos uždegta meilės 
liepsnelė neužgeso, bet išaugo į di
delę, kilnią organizaciją.

***

VEIKLOS APŽVALGA

(Atkelta iš 3psl.)
Ji kukli ir savo pranešime: 
“Per 20-tį metų padaryta apie 

900 registruptų vizitų”. Ir viskas.
Ar. p. Semienė neturi daugiau ko 

pasakyti? Jinai turi pilną, bet nera
šytą juodo vargo knygą, tačiau drau
gijos etika ir pagarba žmogui neleidžia 
seklbti individo sielvartų. Gryna sta
tistika, kategorijų vardijimas bus tik
tai menkas šešėlis, to kas yra daroma. 
O kas daroma - nėra smulkus darbeliai, 
mieli ponai!

Klausytojai supranta ir plojimu 
šiltai įvertina p. G. Šemienės pastan
gas.

Ponia D. Žilinskienė, vadovau
janti Royal Melbourne Hospital socia
linės globos departamentui, supažin
dina klausytojus su socialinės glo
bos darbu medicinoje. Jos įdomi pa
skaitą spaudinama ištisai.

Trumpų diskusijų metu buvo iš
reikštas pageidavimas, kad mūsų spau
da dažniau dėtų žmogaus psichologi
ją atidengiančius straipsnius. Buvo 
nusiskųsta, kad kaip tik dėl tokios in
formacijos stokos tėvai dažnai nesu
pranta paauglių vaikų ir šito pasėko
je įvyksta nelaimės, net tragedijos. 
Atsakyta, kad psichologijos žinojimas 
nebūtinai yra problemos išrišimas. 
Kiekvienas tėvas, kiekviena motina 
auklėja vaikus, taip kaip jie yra įsi
tikinę, kad yra geriausia. Vaiko augi
mo procesas yra ištisa konsteliacija 
įvairių faktorių, todėl, jeigu tėvai ir 
turės kokių papildomų psichologijos 
žinių, jos bus tik mažas lašas jūroje.

Viešnia iš Sydnejaus - p. Bau- 
žienė, Lietuviu. Sodybos Sydnejuje ini
ciatorė, kviečiama pranešimui apie to 
didžiulio projekto Įgyvendinimą ir prob
lemas ji vykdant. Jos žodis spausdi
namas atskirai. Tai pirmas pranešimas, 
kuris sujudina dalyvius, ir pasipila 
ištisa eile klausimų.

Kokia-suma įneština? Apie S4000 
Ar galima iš anksto tokį namelį - butą 
užsisakyti? Negalima. Reikia pirma 
sulaukti pensininko metų. Ar galima
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našlei į tokį butac įeiti dar nesulau
kus pensijos metų? Negalima. Ar įneš
ti pinigai, mirties atveju, grąžinami 
vaikams? Ne. Kiekvienas, kuris da
bar tokį butą Įsigyja, tampa tos sody
bos fundatoriumi.. Ar po fundatoriaus 

mirties sekantis kandidatas irgi turės 
tokia pat suma įnešti? Nebūtinai. Ji
sai gal tik nuoma turės mokėti. Į ši- 
ta4 klausimą dar galutinai negalima 
atsakyti. Priklausys nuo to, kaip sek
sis reikalus tvarkyti.

Po klausimų p. Baužienė ištie
sia planus. Kadangi pertrauka, pla
nai daugelio dalyvaujančių yra studi
juojami. Seka individualinės diskusi
jos ir jos tęsiamos moterų seklyčio
je prie p. Valaitienės žagarėlių ir ka
vos. ;

Pasistiprinus leidžiamasi laiptais 
žemyn, o čia - rankdarbių meno išdir
binių parduotuvės atidarymo ceremo
niją atlieka p. V. Kuncaitienė. Ponia 
Nagulevičienė - tos parduotuvės vedė
ja - jau prekiauti pradeda. Deja, rei
kia tęsti diskusijas, ir vėl grįžtame menėn.

P. Bakaitienė - Katalikų Moterų 
D-jos atstovė - supažindina susirin
kusius su šviesiu, nežemišku - Moti
nos Teresės spindėjimu. Jeigu tasai 
jos spindėjimas būtų žemiškas, mes 
ją vadintume globos darbuotoja “par 
excellence”. Ji, tačiau, atlieka die
viškąją misiją ir viskas, ką jinai čia 
žemėje daro, yra - “something beauti
ful for God”. ;

Paskaita spausdinama atskirai.
Iškviečiama dabartinė D-jos pir

mininkė p. Emilija Seikienė mesti 
žvilgsnį ateitin, paspėlioti ką atneš 
rytojus.

“Dvidešimties metų patirtis ir 
stebėjimas rodo ženklus, kuriuos se
kant galima numatyti moterų organizuo
to aktyvumo laipsnį ateityje. Laikas 
vagoja veidus, dildo entuziazmą. Ak
tyvių narių eilės retėja, bet entuziaz
mas tų, kur vis dar dirba, yra stebėti
nai išlikęs toks pats. Karitatyvinė 
idėja yra gyva ir vyraujanti šitos or
ganizacijos rūpesčiuose ir užsimoji? 
muose. Šitoji organizuota moterų tal
ka tebesusilaukia vieningo lietuviš
kos visuomenės pritarimo. Tai viltin

goji, šviesioji pusė.
Nerimą, tačiau, kelia pas mus at

siradusi pesimistinė nuotaika. Nieka
da laikas nesidarbavo išeivijos labui 
- pati istorija rodo, kad išeivių gru
pės asimiliuojasi. Šitas žinojimas ve
da pesimizman. Atsiranda abejingu
mas, atsiribojimas nuo visko, kas su
daro mūsų lietuvišką gyvenimą. Atei
tis priklausys nuo to, kiek busime pa
jėgus atsispirti abuojumui, pesimiz
mui.

Kitas rūpestis - tai narių prieaug
lio stoka. Pripažįstame, kad darbas 
nėra lengvas. Mūsų aktyviųjų narių 
amžius vidurkis yra 50 metų. Jaunos 
moterys nenoriai jungiasi daroan, ypa
tingai, jeigu tenka padirbėti virtuvėje.

Tiesa, kad veteranės, steigusios 
d-ją, tuomet buvo jaunos (jeigu gal
vojame apie jų chrononlogiškąjj am
žių), tačiau jų Karo metu pergyveni
mai, patirtis ir stiprus atsakomybės 
jausmas kitam, jas žymiai anksčiau 
subrendimo šitokiam darbui.; Jauno
sios, jau Čia šeimų šiltadaržiuose 
užaugusios, savaime aišku, nori su 
saule žydėti, su laisve žengti...

Spėliojant toliau, beveik tikra, 
kad labdaros, šalpos žmonijai visuo
met reikės. Visuomet bus ištiestų ran
kų, o joms atsakyti atsiras gerų, at
virų širdžių. Finansinės paramos rei
kalingųjų skaičius mažės, bet ligo
nių, vienišųjų skaičius augs. Punsko 
lietuviai tebebus paramos reikalingi, 
vargstantys Sibire ar Lietuvoje parei
kalaus daugiau dėmesio. Jei Sydne
jaus pavyzdžiu Lietuviškos Sodybos 
ir neikurisme, tai pensininkams - se
neliams klubo organizavimas austra
liškojo “sixty and over” pavyzdžiu 
yra svarstytinas.

Lėšų telkimo pobūdis turės irgi 
keistis: iš uždarbiavimo parengimu 
ruošimų entuziastėms pavargus, pa
sitraukus, grįšime prie aukų rinkimo, 
loterijų ar mugių. Jei iki šiol dalis 
mūsų pajamų nuėjo į kitų organiza
cijų iždus, ateityje gal teks pačioms 
prašytis paramos...

Pabaigai noriu pabrėžti asmeniš
ko kontakto svarbą. Jokie skelbimai, 
apeliavimai per spaudą ir kitokios 

tribūninės priemonės tiek neatsiekia, 
kiek gyvu žodžiu šiltai į kaimyną pra
bylant.

Taip pat linkėtina didesnio pla
navimo ateitin. Dažnai su kadencijos 
pabaiga baigiasi ir planai. Trūksta 
tęstinumo. Tokiais ruošos darbais, 
kokius dabar atliekame, neturėtume 
pasitenkinti. Norėdamos išlikti, turė
tume imtis platesnių uždavinių, la
biau jprasminančių mūsų egzistenciją.

Čia pateiktos mintys yra labai 
subjektyvio, nuspalvintos mano pa
čios patirtais šiame darbe pasiseki
mais ir nusivylimais”, užbaigė p. Sei
kienė.

Jos mintys buvo gana provokuojan 
čios, galėjusios iššaukti gyvas dis
kusijas susirinkusiųjų tarpe. Bet mes 
vis dar nedrįstame pasikalbėti vie
šame forume...

Naujų narių problema, pasirodo, 
aštri ir kitose draugijose. Sydnej.us 
ją gana teisingai ir sėkmingai yra 
išsprendęs, sukurdamas vadinama 
pagelbinį komitetą,. ; Ten jaunesnės 
ponios darbuojasi atskirai - jos savo 
tarpe lengviau suranda "bendrąjį vi
suotiną, vardiklį”, tokiu būdu prapuo
la kartų skirtybės probelma ir darbas 
vyksta sklandžiau. Vyresnės amžiumi 
ir patirtimi narės tokiu būdu yra at
palaiduojamos nuo parengimų ruošimo 
ir gali darbuotis platesnio masto pro
jektų Įgyvendinime.

Ponia KruŽiene siūlo bent retkar
čiais darban įjungti ir skautes. Pats 
sukis jas turėtų Įpareigoti artimui. 
Siūloma jų sueigoje padaryti trumpą 
pranešimą apie socialinės globos 
darbą. ;

Baigiant popietę susirinkusios 
narės plojimu ir šiltomis šypsenomis, 
rodos, žadėjo griausiančios pesimis
tines nuotaikas, o prieš savo ir kitų 
abuojumą kovosiančios visomis jė
gomis.

Nors menėje surinkusiu - virš 
penkiasdešimt, bet pasigedome dau 
gelio socialinės globos darbą dirban
čių ar bandžiusių jį dirbti už draugi
jos ribų. O kvietėme visus!

D. Simankevičiene.
***
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MOTERYS
VARPAS - M.Y.C.

33 - 22
Artėjant sezono pabaigai mūsų 

moterų komanda yra patogiai įsitai
siusi pirmoje vietoje. Si pergalė yra 
labai daug žadanti, nes paskutini sy
ki žaidžiant pries šia, komanda, perga
lė buvo iškovota tik po dvieju pratę
simų, ir. šiose rungtynėse negalėjo 
dalyvauti -Liucyte.

B. Pikeiytė 16, L. Pikelytė 7, 
A. Tamošiūnaitė 6, E. Vyšniauskaitė 
4, V. Gabrilaitė.

MERGINOS 18 M. 
VARPAS - CHURCH.

37 - 19.
Po šio laimėjimo mūsų merginos 

iškopė į ketvituką. Laimėjimas buvo 
labai Įspūdingas, nes antro puslaikio 
viduryje išsifaulavus Ritai, mūsiškės 
žaiždamos keturise ne tik kad atsi
laikė prieš ryžtingas priešininkes, bet 
ir toliau „krovė krepšius.

R. Šidlauskaitė 14, A. Tamošiū
naitė 7, J. Skimbirauskaitė 6, E. Vyš
niauskaite 6, V. Dagytė 4.

JAUNIAI 14 M. 
VARPAS -HEIDELBERG 

11 - 74
Prieš augštaugius ir gerai žai

džiančius ir metančius priešininkus, 
mūsų komanda, susidedanti iš žaidė
jų vos perėjusi iš 12 m. grupės buvo 
bejėgę.

S. Balnionis 7, R. Barila 4, R. 
Baltutis 0, T. Baltutis 0, L. Baltutis 
0, J. Dainutis 0, P. Kaladė 0.

JAUNIAI 12 M.
VARPAS - MELBOURNE TIGERS 

29 - 1.
Musų jauniausioji komanda be 

didelio vargo sutramdė tigrus. :
S. Urbonavičius 9, A. Balnionis 

6, J. Pažereckas 6, E. Ragauskas 4, 
V. Liubinas 4, R. Liubinas 0, A. 
Vaitiekūnas 0, P. SteelO. ;

R. Vyšniauskas.

SPORTAS GEELONGE

mimo

VIENINTELIAI TIEKĖJAI DEGTINĖS 
RUSU IMPERATORIŠKIEMS RŪMAMS 

1886 - 1917

JAUNIAI 18 M. 
VARPAS - NORTHROYS 

41 - 37
Po įtemptu ir įdomių rungtynių 

mūsų vyrukiai išsikovojo užpelnytą 
pergalę, Kritiškuose momentuose, o 
jų buvo apsčiai per rungtynes, padė
tį išgelbėdavo Rikio kamuolių nuimi- 
nejimas ir pakartojimai po krepšiu, 
arba Petro tolimi metimai.

R. Leknius 18, P. Oželis 12, R. 
Braniška 6, K. Ragauskas 3, D. Liu
binas 2, R. Muceniekas 0, V. Uodai
tis 0.

JAUNIAI 16 M. 
VARPAS - BALWYN 

31 ' 24. z .
Mūsų jauniai . parodė gražu žaidi

mą ir buvo verti pergalės. Gynimas 
veikė darniai, tikslios ir greitos pa- 
suotės puolime, tik gaila kad meti
mai dažnai buvo skuboti. _

VYRU KREPŠINIS
Vyties vyrai dar vis žaizdami be 

Rinktinės dalyvių pasirodė prieš stip
rią Tigers komandą, nors ir rungty
nes pralošė 40 - 65 rezultatu. Geriau
siai pasirodė,!, per šias rungtynes A. 
RenkauskašT '-sumesdamas 20 taškų, 
sekė E. Gvildys 10, K. Kymantas 6 
ir

ORIGINALI DEGTINI

Destiliuota pagal Pierre Smir- 
noffo slaptą receptą kurį jis išsivežė 
bėgdamas iš Rusijos 1917 m.

R. Gvildys 4.
***

BERNIUKAI ŽEM. 18 M.
Mūsų jaunuoliai nekaip pasirodė 

prieš pirmaujančią Beaverš komandą, 
truko įprastų tikslių metimų. Už Vytį 
taškus laimėjo: A. Renkauskas 11, 
B. Seeley 8, E. Kardas 4, E. Gvildys? 
2 ir R. Gailius 1. ;

BERNIUKAI ŽEM. 14 M.
Kaip ir vyresnieji Vyties jauniai 

nieko geresnio irgi neparodė ir rung; 
tynęs pralošė 33,„- 60. Taškus pelnė 
P. Šutas 16, «D. Šutas 9, E. Urban 6 
ir V. Zyle 2. ***

MOTERŲ KREPŠINIS
Vyties merginos žaiždamos pir- 

““ E^uzinsVkarr(L V. Žilinskas 9, moj divizijoj pralošė gan dideliu skir- 
J. Braniška 10, R. Vyšniauskas 2, tumu ones Pivot City 10 - 49. Taškus 
R. Liubinas 0, A. Pranckūnas 0, R. sumetė: A. Jančiauskaite 4, A. Ma- 
Spokas 0, S. Vaitkus 0. clulyte 4 lr G^įlute 2"

RUOŠIATĖS KELIAUTI?
I EUROPA (ten ir atgal)
Į EUROPĄ. LĖKTUVU
l LOS ANGELES ir atgal lėktuvu
Į ČIKAGA ir atgal lėktuvu
Į SINGAPŪRĄ ir atgal (8 dienų kelionė)

$700.00 
$419.00 
$754.00 
$954.50 
$288.00

Taip pat parūpinant bilietus JAV ir Kanados traukiniams ir au
tobusams. Parupinam ’’Eurailpass’ - Europos traukiniais I-a klase 
papigintos kelionės. , ,

Patvarkom dokumentus, parupinam draudimą, keliones čekius ir 
t.t. Jau 13 metą kaip padedu tautiečiams kelionės reikaluose.
A. ŽILINSKAS.
SOUTHLAND TRAVEL CENTRE.

245 CHARMAN ROAD.
CHELTENHAM. VIC. 3192 

TELEF. 550 -1555 VAKARAIS 93 - 4258

DEL ARGUMENTU.
“Mūsų Pastogė” Nr. 11 - 1972 

m. “Ramovėnas” vėl prirašė eilę iš
kraipytų dalykų dėl Skyriaus vėliavos 
šventinimo iškilmių. Sį kartą jau pri
rašė remiantis įvairiais gandais ir 
spėliojimais. Dėl “Ramovėno” prie
kaištų, taikomų man asmeniškai, aš 

nekalbėsiu, nes visuomenei tas neį
domu, tačiau kas liečia organizacijos 
reikalus, - negaliu nutylėti ir skai
tau pareigą duoti daugiau argumentų 
kurių “Ramovėnas” prašosi. Jis re
miasi senu LVS Statuto pakeitimo bei 
papildymo projektu, dėl Sąjungos na
rio ženklelio, kuris Centro Valdybos 
buvo pateiktas Skyrių Atstovų suva
žiavimui 1962 m. gegužės mėn. 26 - 
27 d.d. Chicagoje. Bet deja, tas pro
jektas ir šiandiena^ dar yra tik projek
tas, nes jis niekada nebuvo priimtas 
ir “Ramovėnas” labai suklydo juo 
remdamasis. Dėl priesaikos teksto,

197 Flemington Rd., Nth. Melbourne, Vic. 
Tel. 30 - 3347.

AUTORIZUOTA V/O VNESPOSYLTORGO SIUSTI SU LICEN
ZIJOMIS SIUNTINIUS (muitas sumojamas Aust, bol) IR PERVEST 
PINIGUS Į SSSR ĮVAIRIOM PREKĖM KAIP PAV: AUTOMOBILIAMS 
MOTOCIKLAMS, PADANGOMS, ŠALDYTUVAMS, TELEVIZIJOMS, 
SKALBIMO MAŠINOMS, DRABUŽIAMS, MAISTO PRODUKTAMS, 
GĖRIMAMS.

DIDŽIAUSIA, SENAI VEIKIANTI IR PATIKIMA FIRMA, 'TU
RINTI SAVO AGENTUS VISOSE VALSTIJOSE.

JŪS GALITE PER MUS SIŲSTI BE MUITO, MIRUSIU ASMENŲ 
DAIKTUS GIMINĖMS Į SSSR.

INFORMACIJAS GALITE GAUTI MUSŲ FIRMOJE MELBOURNE 
ARBA PAS MŪSŲ AGENTUS:

HANSACO INTERSTATE TRADING CO.
61 Liverpool St., Sydney, N.S.W, Tel. 26 - 6787.

J. Keryk, 38 Philip St., Hawthorne, Brisbane, QLD. tel. 95 - 5086. 
W. Galaska. 28 Fenwick St., Geelong, Vic., tel. 952 - 93216.
K. Pocius. 18 Torrens Ave., Fullarton, Adelaide. S.A. tel. 73 - 626.
J. Klvins. 56 Alma Rd., Mt. Lawley, Perth, W.A. tel. 28 - 3046. 
"Karpaty” Trading Agency. 243 Collins St., Melbourne, Vic.

tel. 63 - 9634.

HANSA TRADING CO. PTY. LTD.

17 RAILWAY POE

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72-5468. Veikia visas 24 valaatas per m

LIETUVIU,LAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

kurį “Ramovėnas” cituoja, tai turiu 
pasakyti kad tai išgalvotas turinys ir 
jis netinkamas. Naujas Statuto pro
jektas, susidedantis is 123 paragrafų, 
iš Centro Valdybos jau gautas 1970 
m. birželio mėnesį, todėl “Musu Pas
togė” Nr. 6 - 1972 m., atsakymas 
“Ramovenui”, kur cituoju Statuto 
108, 109 ir 110 paragr., dėl Ramovės 
ženklelio, turinys yra teisingas ir 
šiuo metu galiojantis. O iš viso “Ra
movėnas”, kaip šio skyriaus narys, 
galėjo pasirinkti gražesnį būdą, ver
tindamas spaudoje Valdybos darbus. 
Koks gi jo reikalas nepagrįstai kri
tikuoti? Skyriaus Valdyba atsakinga 
ne prieš vieną narį, bet prieš visuo
tina narių susirinkimą. Visuose savo 
pareiškimuose spaudoje vadovaujuosi 
ne vien savo asmeniška pažiūra, bet 
visos Valdybos nuomone. Valdybos 
posėdžiuose viskas apkalbėta ir už
protokoluota. Iš Centro_ Valdybos tu
riu raštą 1971 m. rugpiučio mėn. 1 d.,

kuriame pažymėta visa tvarka Skyriaus 
vėliavą šventinant ir tos tvarkos buvo 
prisilaikyta. Vėliavos fundatorių są
rašas, tik narių ramovėnų, kurie buvo 
numatyti apdovanoti ženkleliu, buvo 
pasiųstas Centro Valdybai patvirtinti. 
Tuo reikalu yra Centro Valdybos pri
tarimas - raštas iš 1971 m. lapkričio 
mėn. 8 d. Manau, kad “Ramovėnui” 
tų argumentų turėtų pakakti.

Į ši savo straipsnį visų pateisi
namų dokumentų turinio sutalpinti 
negaliu, nes tai butų laiko gaišinimas 
ir be reikalo užimtų vietą laikraštyje. 
Tačiau, pagal reikalą, visus doku
mentus galiu parodyti, perskaityti 
ir Įrodyti tiesą.
LVS “Ramove” Syd. Sky. Vai. vardu: 

S. Paces a, 
Pirmininkas.

Su šiuo straipsneliu baigiame to
limesnes diskusijas, daugiau šiuo 
reikalu nebus spausdinama.

Red.
ate ate ate
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Sydnejaus Apylinkės Valdyba 
Praneša.

Tautos šventės minėjimas Sydne
juje Įvyksta rugsėjo 9 d., šeštadienį, 
7 vai. vakaro, Greenwood Hall, 196 
Liverpool Rd., Enfield (Burwood Mies
to Savivaldybės bibliotekos pastate). 
Programoje : Oficialus Apylinkės žodis 
ir Plunksnos Klubo suorganizuota 
žodinė kūryba. Po minėjimo ten pat 
bus pobūvis.

Sekmadieni, rugsėjo 10 d., 11.30 
vai. ryto St. Joachims bažnyčioje 
Lidcombe, Įvyksta iškilmingos pamal
dos.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba.
***

MELBOURNO LIETUVIU KLUBE
. Melbourne Lietuvių Klubo Taryba, 

vykdydama visuotino narių susirin
kimo pageidavimą, š.m. rugpiūčio 
mėn. 17 d. posėdyje nutarė kviesti 
Pagalbinę Planavimo ir Ekonominę 
Komisiją. Komisijos užduotis, kaip 
susirinkime buvo pasiūlyta, yra teik
ti Klubo Tarybai ekspertinę pagalbą 
paruošiant generalinį Lietuvių Namų4 
sutvarkymo ir patalpų naudojimo pla
ną, kuris būtų suderintas su tautiniais 
ir šių laikų reikalavimais, nagrinėti 
ir patarti Tarybai namų ekonominiais 
ir eksplotacijos reikalais.

Komisijos sudarymui Taryba pra
šo visus Klubo narius siūlyti, jūsų 
pageidaujamus ir tinkamus asmenis, 
kandidatais. Siūlymus prašome Įteikti 
iki š.m. rugsėjo mėn. 15 d. klubo 
vice - pirmininkui ūkio reikalams p. 
Algiui Klimui, 26 Laver St., Kew, 
3101.

M.L.K. Taryba.***

BALTU JAUNIMAS ŠOKA 
SYDNEJUJE.

Kai Muenchene į 20-ąjį_ olimpia
dos atidaryma, š.m. rugpiūčio mėn. 
26 dieną, Šeštadienį, plaukė tūkstan
tinės minios, Sydnejuje - Strathfielde 
latvių namuose prisirinko daug gra
žaus estų, latvių ir lietuviu jaunimo 
pašokti ar pasižiūrėti tautinių s'okių.

Tautinių šokių vakarą^ atidarė 
Baltu Komiteto pirmininkas. 'Tada vi
sų trijų tautybių šokių grupės, pasi
puošusios gražiais, spalvuotais tau
tiniais rubais, kartu pašoko estų - 
“Kalamies”, latviu - “Ritenitis” ir 
lietuviu - “Noriu Miego”. Estai pašo
ko Savikoja polką, “Huppentants” ir 
“Vitu” polka. Latvių pirmoji šokių 
grupė “Rota” pašoko' “Vaveru” pol
ka, o antroji grupė - “Jautrais Paris” 
pasirodė su “Komoliu deja”. Mūsų 
merginos pašoko “Kepurinę”, o miš
ri lietuvių grupė striktinėjo “Žioge
lius”. Pabaigai vėl visos trys tauty
bių grupės pašoko “Raabiku” - estu, 
“PČrkon deja” - latvių ir "Kalveli/’ 
lietuvių. Gražu žiūrėti ir matyti tokį 
baltų jaunimo bendradarbiavimą ir pa
sirodymą. Mūsų tautinių šokių grupės 
vadovei poniai Marinai Cox ir nuola
tiniam muzikantui Algiui Plūkui lie
tuviu vardu nuoširdus dėkui.

Baltų jaunimo princesė buvo iš
rinkta latvaitė. Antrąją ir trečiąja 
vieta pasidalino Irena Andriukaitytė 
ir e st aite.

Loterijos laimė nusišypsojo p. 
Donelienei. Ji laimėjo gražias orchi
dėjas. Vakaras buvo pavykęs. Daug 
žydinčio jaunimo - mažai “senimo” 
(kuri beveik, neminint pareigūnų su
darė apie 20 lietuvių). Garsi “uolų” 
(Rock) orkestro muzika ir margiaspal- 
vės, švyturuojančios šviesos linksmi
no jaunimą (ir senimą?) iki pirmos 
valandos ryto.

Ačiū Baltų Komitetui už ši tra
dicinį vakarą mūsų Sydnejaus jauni
mui.

T.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Teko patirti kad Vasario 16-sios 

gimnazijos direktoriaus žmona ponia 
Natkevičiene vieši jau kelinta, savai
tę pas savo seserį Sydnejuje, tačiau 
mums dar neteko su ja sueiti į kon
taktą, nei adresą jos sužinoti.

***
“Terra Australis” pažadino Syd

nejaus Literatūros Būrelį iš gilaus 
miego. Po ilgo snūduriavimo rugpiū
čio 26 d. kone visi būrelio nariai su
sirinko į p.p. Slavėnų vaišingus na
mus. Iškarto veikla atgijo,sumanymų 
pilnos galvos, nežinia nei nuo ko pra
dėti. Prieš akis gyvu reikalu atsisto
jo ir mecenatams padėkavonė ir lite
ratūros vakaras ir būrelio narių supa
žindinimas su žymesniais rašytojais 
gyvenančiais Lietuvoje.

Prieita išvados kad pirmieji dar
bai - tai supažindinimas visuomenės 
su nauja knyga “Terra Australis” ir 
mecenatų pagerbimas, o toliau jau 
kiti darbai...

Sueigoje be svarbių ateities veik
los svarstymų buvo pasigardžiuota ir 
literatūriniais perlais: A. Skirka ir 
Almis Jūragis paskaitė savo kūrybos.

Į būrelį įstojo nauja narė p. Al
dona" Veščiunaitė - Janavičienė.

Orchidėjų valsas Spaudos Baliu
je. Ir šiais metais p. L. Stašionienė 
sutiko paaukoti didelį skaičių orchi
dėjų Spaudos Baliui. Ponia L. Sta- 
šionienė turi didelį gėlyną, orchidėjų, 
bene didžiausia Sydnėjuje lietuvių 
tarpe. Ji su meile ir pasiaukojimu 
visus metus augina tas gražias gė
les, renka įvairias jų rūšis ir atmai
nas, o kai jos pražysta visu savo 
dangišku grožiu, ji jas paaukoja Mū
sų Pastogės Spaudos baliui.

“Tegul šoka jaunimas ir seni
mas prisiminęs savo jaunas dienas 
gražiausi orchidėjų valsą” - sako p. 
Stasionienė. Ruoškitės ponios, pane
lės ir ponai šiam gražiausiam orchi
dėjų valsui, kuris, berods, bus premi
juojamas.

Dėkojame p. L. Stašionienei už 
orchidėjas,

Su artėjančiu pavasariu linkime 
literatams artimiau pabendrauti 

su mūzomis. ***

***
ADELAIDES LIETUVIŲ JAU

NIMO ATSTOVAI, dalyvavę II-jame 
P.L.J. Kongrese, posėdžiavo praeitą 
sekmadienį ir nutarė rugsėjo 17 d. 
3 vai. p.p. Lietuvių Namuose pateikti 
Adei. Liet. Bendruomenei vieša, prane
šimą apie Kongresą,

***

SYDNEJAUS APYLINKES VALDYBA SKELBIA:

TAUTOS ŠVENTES

MINĖJIMAS SYDNEJUJE
Įvyksta rugsėjo 9 d., šeštadienį, 7 vai. Vak.
Greenwood Hall 196 Liverpool Rd., Enfield.
Oficialioje dalyje - APYLINKĖS VALDYBA

Meninėje dalyje - PLUNKSNOS KLUBO suorganizuota 
žodinė kūryba. Po minėjimo ten pat šokiai ir pobūvis.

Visi Sydnejaus ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami gausiai minėjime 
dalyvauti.

ĮĖJIMAS AUKOMIS

k*********'***************************
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MARIJAI KELNERIENEI
mirus, jos motiną p. Beitelienę, sūnų ir dukrą, p. Beitelių ir p. ;
Šimborų šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvių Liut. Ev. Parapija Sydney.

VISI, VISI Į MELBOURNĄ!

Pradžia 7.30 v.v.

Geras orkestras 
Turtinga loterija

Prof. Dr. Zenonas Ivinskis 1969 m. skaito 
apie lietuvių rezistencijų Vokietijos jauni
mui (Bad Woerishofene)

Foto Dr. J. Bogutos

Tėviškės Aidų

BALIUS
rugsėjo 8 d., penktadieni 

BRUNSWICK TOWN HALL

Bilieto kaina $ 4 
nedirbančiam jaunimui — $ 2.50

Bilieto kainoje turtinga vakarienė 
Gėrimai gaunami vietoje

V. Žemaitis, telef. 544 8684
Bilietus užsisakyti pas: sekmadieniais prie bažnyčios 

arba telefonu.

Adelaidėje
DAIL. VACLOVO RATO paveiks

lu. paroda įvyko rugpiiicio 20 d. Lietu
vių Namuose. Paroda aplankė nema
žai tautiečių. Buvo parduota keletas 
paveikslų.

***
Kaip kiekvienais metais taip ir 

siais metais organizuojama didelės 
vertes loterija, kuria galės pasinau
doti Musų Spaudos Baliaus dalyviai. 
Spaudos rėmėjai menininkai paaukojo 
labai vertingų kūrinių, apie jų paau
kotus kūrinius ir juos pačius pakal
bėsime kitą kartą. Iki šiol mus rėmė 
tik Sydnejaus menininkai, dabar jau 
turime ir iš tolimesnių vietovių. Būtų 
labai pageidautina kad kiekvienas 
menininkas vienu ar kitu kūrinėliu 
paremtų spaudą.

M.P. bendradarbiai Albi
nas Zubras ir Dr. Vytautas Doniela 
yra sutarę atvykti į Mūsų Pastogės 
Spaudos Balių. Laukiame jų.

Šiuo metu Dr. V. Doniela yra 
Melbourne atvykęs i filosofijos dėsty
tojų seminarą, kuris vyko rugpiūčio 
mėn. 20 - 25 d. La Trobe universiteto 
patalpose. Neseniai tokiu pat tikslu 
lankėsi ir Canberroje. Kitais metais 
išvaz'iuoja metams mokslinių atosto
gų - puse metų Anglijoje ir puse me
tų Vokietijoje.'

Albinas Zubras būdamas Sydne- 
juje nori ’susitikti su ruošiamo metraš
čio “Australijos Lietuviai” bendra
darbiais ir apkalbėti kai kurias su 
tuo iškilusias problemas.***

Mūsų bendradarbis Antanas Lau
kaitis4 keliaudamas aplink pasaulį 
lankėsi Lietuvoje ir Lenkijoje, tenai 
sutiko daug lietuvių. Jis juos aprašo 
M.P. savo reportažuose. Vienoje vie
toje jis mini du simpatiškus lietuvius 
Studentus, kurie norėtų su Australijos 
lietuviais studentais susirašinėti. 
Čia patiekiame tų studentų adresus:

Jonas Stankevičius Meno Insti
tutas, Tiesos gt. 6,Vilnius.

Rimantas Gentvilas, Baisogala 
Radviliškio raj. T.S.R. Lietuva. 
Pirmasis yra menininkas, antra- 
mėgsta teatra? sportą ir matemati- 
Būtu malonu kad mūsų studentai

2.,

sis 
ką.___ ._____ .. . ____ , ____
pasikeistų laiškais.

Tarp kitko Laukaitis rašo-Stud- 
garte susitikęs Jūratę Reisgytę _ ke
liaujančią taip pat po Europą. Šiuo 
metų Munchene Olimpiadoje yra' nema
ža lietuvių ir iŠ Australijos. Jie daž
nai susitinka tarp savęs Grincevičius, 
Mindaugas Mauragis, Andrius Garolis, 
Laukaitis irkt. pabendrauja ir pasikal
ba apie Australiją.

***
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