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Sveikiname su Sv. Kalėdom
ir Naujaisiais Metais!

VISUS MIELUS TAUTIEČIUS NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME SU- 
. LAUKUSIUS ŠV. KALĖDŲ, TE KRISTAUS ATNEŠTA RAMYBĖ IR 
(į TAIKOS DVASIA VIEŠPATAUJA MUSU. TARPE PER ATEINANČIUS

5 1973 METUS. LAIMINGŲ.NAUJŲ METŲ.
ALB KRAŠTO VALDYBA.

VALIO "KLUMPAKOJUI”
-Valio “KlumpakoJui’L šaukė pil

na salė sydnėjiškių žiūrovų spektak
liui pasibaigus.

Ir tikrai valio mūsų jaunimui 
kuris taip gražiai ir darniai pašojko 
mūsų begalo gražius tautinius šo
kius. Daugelis iš mūsų senesniosios 
kartos žmonių, jau nekalbant apie 
jaunimą, nebuvo matą ir girdėję 
apie tokius senoviškus šokius, ko
kius parodė mums “Klumpakojis”. 
Ne vien tik darnus šokiai, bet ir vai
dyba ir stilius ir jaunatviškas gai
valingas polėkis jautėsi visuose šo
kiuose. Mes. daug buvome girdėję 
apie Grandinėlę, Grandį ir kitas gra
žiai šokančias tautinių šokių grupes 
Amerikoje, bet daoar muo pajutome, 
kad ir mes Australijoje galime turėti 
panašaus garso tautinių šokių grupę. 
Mums ypatingai svarbu šiame konti
nente turėti gerų tautinių šokių grupę 
su kuria galėtume pasirodyti visuose 
didesniuose australų pasirodymuose.

Džiugu ir malonu turėti tokį ta
lentingą vadovą koks pasirodė esąs 
Vytautas St rauk as. Jo kūrybinis išra
dingumas, gilus ir subtylus mūsų tau
tines dvasios pajautimas ryškiai per
siduoda šokių ritmuose ir stiliuje. 
Ypač tai matėsi šokiuose—“Gaidys” 
“Dziugiinas”, “Blezdinginis Jonke
lis”, “Linelis” “Zanavykų Aplinki
nis”^ “Našlė”, “Trys Mergelės”, 
“Meškiukai”, “Lenciūgėlis” ir daug 
kitų.

Reikia stebėtis trupės patvarumu, 
energija, buvo pašokta 27 šokiai ir 
turėta tik viena pertrauka 15 minu
čių Nesijautė nuovargis, nei tempo 
ąųlėtėjimas, tik gal paskutiniuose 
šokiuose jau kai kam truko sypsenos.

Akordionistas Petras Aranauskas 
geras tautinių šokių muzikantas, ji s 
jaučia šokių.subtylius niuansus ir

Nuotrauka Antanėlio.

Mykolas Vaitkus

KALĖDOS

Tykiai sklendžia sapno mostais, 

ilgesio svajom ratuotos, 

gilios dienos sniego skruostais 

švęsti tyro džiaugsmo puotos. 

Ir, nugirdus tylų gandą 

i? didingi"'.;»« tolybes, 

ilgesingai siela skrenda, 

kur dangus viltim sužibęs...

perduoda muzikos garsais, muzika 
pakankamai garsi ir registrai malonus.

Pranešinėjo lietuvių ir anglu kal
bomis pats vadovas Vytautas Straukas. 
Darė labai malonų, įspūdį neperilgi bet 
tikslūs paaiškinimai bei šokių charakte
ristika.

Pasibaigus spektakliui ilgai nenu
rimo ovacijos ir plojimai ypaė jaunųjų 
entuziastų.

Ansamblio vadovas .buvo apdovano
tas dovanėle ir šokėjai gėlėmis.

Taip pat vertas pagarbos ir padėkos 
Viktoras SHteris kuris buvo šio vakaro 
mecenatas. “Klumpakojo“ vadovas V., 
Straukas padėkojęs uz dovanas pasakė 
keletą žųdžių apie šio vakaro mecenatą, 
Viktorą Sliterį ir įteikė. jam dova
nelę uz' s'io gražaus vakaro suorganiza
vimą. Viktoras Sliteris pasidžiaugęs 
Klumpakojo pasisekimu pasakė <kad tai 
nepaskutinis, tikėsimės kad bus dau
giau tokių spektaklių.

Valio" “Klumpakojui” ir organiza
toriui I

Aleksandras Kelmietis.

M. Birute Stankūnienė - KALĖDŲ. RYTAS - medžio raižinys.

TELYDI SĖKMĖ
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Albertas Seikis.

Mūsų choruose šiuo metu vyksta
labai intensyvus darbas - jau baigia 
ruošti visą repertuarą dainą šventei 
Sydnejuje. Atrodo, kad visi kruopš
čiai ruošiasi, kas, mūsų sąlygose, 
užima daug laiko ir dainininkams’yra 
didelis krūvis, kaip įveiks repertuarą
ir kokį pasieks ansamblinį darnumą, 
paaiškės dainų šventėje. Sydnejuje 
ir Melbourne įvykę sėkmingi, lyg ir 
ataskaitiniai metiniai chorų koncertai 
rodo, kad pasiekta džiuginančių re
zultatų. Žinoma, čia nevisuomet gali
ma pasitikėti spaudoje tilpusiais kon
certų aprašynėjimaiš, nes mūsų kores
pondentai nėra linkę aiškiau ir kritiš
kiau vertinti mūsų muzikinio gyveni
mo reiškinius. Labai gaila, kad daina 
užgeso Geelonge ir jų choras, šiais 
metais žadėjęs švęsti 20-ties metų 
gyvavimo sukaktį, šioje dainų šven
tėje nedalyvaus. O jam atgaivinti, 
irgi mažai vilčių vidaus “karų” su
skaldytoje Geelongo bendruomenėje.

Šio intensyvaus pasiruošimo į- 
karštyje norėtųsi priminti mūsų cho

rams, kad kiekvienoje dainų šventėje 
teko išgirsti didesnių ar "mažesnių 
ritminių bei melodinių netikslumų! 
Nors po šventės tuos dalykus patys 
choristai plačiai savo tarpe aptaria, 
bet ir vėl greit pamiršta. Jie išryškė
ja ir prisimena, kai paklausai šven
tės dainų atlikimo įrašus plokštelėse 
ar juostose ir palygini su kitais, tai 
kai kuriuos mūsų chorus apnikusi be
da nesunkai galima pataisyti, Reikia 
tik, kad dirigentai, ruošdami jungti
niam chorui dainas, per daug nenų- 
kriptu nuo nurodytų dainų tempo. Aiš
ku, interpretavimas negali būti šab
loniškas. Kiekvienas dirigentas jau
čia savaip, betgi svarbu, kad nebūtu 
prasilenkta su kompozitoriaus užrašy-' 
tų dainos charakteriu. Savita interpre
tacija, ritminiai ir niuansiniai iškry
pimai individualių choru, pasirody
muose gali būti įdomus ir efektingi, 
bet ruošiant chorus masiniam pasiro
dymui privaloma laikytis arčiau teksto. 
Tada nenukentės jungtinio choro iš
pildymas, o choristai nesiskųs, kad 
buvo kitaip išmokinti. Prieš šventę 
pasiketimas dainų įrašais juostelė
je - pozityvus choru, žingsnis interpre
tacijos skirtumams išlyginti.

Praeityje buvo priekaištaujama, 
kad kai kurie dideli ir balsingi chorai 
pasirenka lengvesnį kelią - rūpestin
gai ruošia tik jungtinių chorų reper
tuarą, individualiam choro pasirody
mui jų vadovai nesiekė didesniu, hori
zontų; kiti - priešingai, bedailindami 
savojo choro atskirą pasirodymą, ne
užtenkamai kreipia dėmesio į partijų 
išmokinima, jungtinių choru dainų. 
Gal todėl savo metu ir buvo norėta 
atskirų chorų pasirodymus išmesti iš 
dainų šventės programos. Laiko dar 
yra, "tikėkime, kad po VII-tos dainų 
švente’s šitaip priekaištaujančių neat
siras.

Per paskutinius kelius metus ne
tekome kelių choriniam darbui rimtai 
atsidėjusių patyrusių dirigentų:

(nukelta Į 2 psl.)
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KALĖDINĖS MINTYS
v
Šitas šimtmetis įeis į istoriją 

pasipuosęs naujais ir dideliais var
dais. Joks kitas šimtmetis negali 
jam prilygti. Niekada dar taip švie
siai nešvietė mokslo žibintai kaip šiame 
šimtmetyje. Žmogus atskleidžia gam
tos paslaptis ir gamta nuolankiai 
ima tarnauti žmogui. Galimybės jau 
pralenkė fantazijos ribas ir žmogus 
nustebe.s ir abstulbęs nebesusiorien- 
tuoja kas jis ištiktųjų yra: jis die- 
vas, ar jis tvarinys?

Gyvenimas taip greitai keičiasi, 
tiek daug jame naujo,ir ne tik mokslo 
srityje, bet ir pačiame žmogaus gyve
nimo būde, moralinėse vertybėse, pa
saulėžiūroje, tautų ir žmonių elgesyje.

Kada viskas taip greitai bėga 
skuba , mūsų tikėjimas stovi vieto-
je. Norėtųsi kad ir tikėjimas eitų sku
bėtų kartu su gyvenimu, norėtųsi kad 
kas mums paaiškintą ir atidengtų 
tikėjimo paslaptis, kad viską žino
tume ir suprastume. Deja, nieko nau
jo mūsų tikėjime nėra ir jis mums 
darosi nepažangus, atsilikus nuo kul
tūros, todėl pasmerktas sunykimui. 
Tūkstančiai kunigų ir vienuolių meta 
savo juodus rūbus, meta apžadus ir 
palikę niūrius bažnyčią ir vienuoly
ną mūrus bėga į tekantį šviesų gyve
nimą. Milijonai žmonią visa tai mato, 
stebi ir svyruoja - nejaugi krikščio
nybė nieko naujo nebegali pasakyti?

Taip krikščionybė nieko neturi 
naujo ką pasakyti, nes tai nėra moks
lo doktrina, o gyvenimo būdas, tinka
mas visiems laikams ir visoms kul
tūroms. Kristus ne kaip mokslininkas 
atėjo i si pasaulį, o kaip Išganytojas, 
kaip mokytojas, kuris paskleidė švie
sa ne šimtmečiui, bet visiems am
žiams. Visą kultūrą ir visų amžių 
žmones bus . reikalingi teisingumo, 
meilės ir ramybės. Šioje vietoje nie
ko daugiau negalima pasakyti kaip 
jau yra pasakyta, tik reikia kiekvie
nam įgyvendinti. Todėl krikščionybė
ir gravituoja į savo dieviškąjį moky
toja Kristų, su kuriio > gimimu atėjo i, 
pasaulį ramybė geros valios žmonėms.

Niekados gal būt žmogus nebuvo 
taip reikalingas ramybės, artimo mei
lės, kaip siais modemiškais laikais 
ir niekas kitas, joks mokslas, jokia 
politinė ar filosofine sistema nepa
keis tikėjimo. Tikėjimas į amžinas 
vertybes, į amžiną gyvenimą zmogą 
kilnina, aukština, išskiria iš visos 
gamtos tvarinijos ir daro jį panašių 
į Dieva., o tai ir yra pilnasis žmoniš
kumas. am.

VIETOJ VAINIKO

Red.

Vietoj gėlių ant Mykolo Boguso ka
po p.p. E. ir J. Laurinaičiai ''Mūsų Pas
togei” paaukavo $10.00. Ačiū už auką.
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DIENOJ
Mustį didžiojo - LietuviąDienų - sąskrydžio proga nuoširdžiai sveikiname Lietuvių 

Dienų parengimą dalyvius ir gausius svečius, linkėdami bendraujant savųjų tarpe atsi
gaivinti lietuviškoje dvasioje ir pasisemti naujų jėgų ateities darbams.

Lietuvių Dienoms Rengti Komitetas ir jo talkininkai, kuriais yra visi Sydnejaus 
lietuviai, dėjo visas pastangas, kad ši musų bendroji lietuviškumo šventė paliktų vi
siems jos dalyviams kuo geriausius prisiminimus iš Sydnejaus.

Linkime . visiems linksmą Kalėdų švenčių, nuotaikingų Lietuvių Dienų ir laimingų 
Naujųjų Metu/

PASKUTINIOSIOS NUOTRUPOS.

Lietuvių Dienų būstines adresas: 
14 East Terrace Bankstown, N.S.W. 2200. 
Tel. 70-6470.

***

Lietuvių Dienų suvenyrinis leidinys 
jau atspausdintas ir jį galima įsigyti 
bilietų pardavimo vietoje, prie įėjimo į 
L.D. parengimus ir per A.L.B. Tarybos 
atstovų registracija. Kaina $1.00.

***

Lietuvių Dienų parengimai numatomi 
pradėti punktualiai ir visų atvykstančių 
prašome pasistengti nevėluoti. į Dainų 
šventų pavėlavusieji į. salę, bus įleisti 
tik chorų pasikeitimųpertraukų metu.

***

Kaip jau žinome į Dainąsventę paža
dėjo atvykti L.D. patronas p. G.F. Freu- 
denstein M.L.A. su ponia ir taip Sydne
jaus Vyskupas J.E. vysk. Kelly.

Praėjusią savaitę buvo gautas prane
šimas is N.S.W. premjero Sir Robert 
Askin, kad jis pats dėl kitų,įsipareigoji
mų į Dainų šventą atvykti negales, bet ji 
reprezentuos p. T.F. Mead M.L.A. - 
N.S.W. parlamentaras Hurstville rinkimi
nėje apylinkėje.

J
***

"M.P.” REDAKCINIAI KOLEGIJAI 
DARBĄ. BAIGIANT

1971 m. pradžioje “M.P.” lei
dėjas ALB Krašto Valdyba naujam 
redaktoriui pavedė sudaryti Redak
cinę Kolegiją. į. ja, buvome pakviesti 
ir sutikome įeiti su sąlyga, kad tai 
bus neilgiau kaip viena Krašto Valdy
bos kadencija, du metai.

Kolegija sudaryta tam, kad atsa
komybė už “M.P.” kaip Bendruome
nės organo vedamąją liniją kristų ant 
kelią asmenų.

Jau pirmuose pasitarimuose tarp
Kolegijos.narią ir atsak. redaktoriaus 
prieita vis iš kai-.vieninga nuomonė, kad 
“M.P.” turi tarnauti visų išeivių lie
tuvių pagrindiniams; siekimamas-'Lie- 
tuvos laisvinimui ir; lietuvybės išlai
kymui. Sutarta Vadovautis P.L.B. 
Valdybos ir VLIK’o pasisakymais bei 
nurodymais; imt e.? n

Atsak; redaktorius ta kriptimi ir 
M.P.” per šiuos du metus. Ko- 

“cenzū- 
kas pri- 
nuožiūra 
trumpino

vedė 
legijai nereikėjo panaudoti 
ros žirklių”, kaip mums kai 
meta. Redaktorius savo 
straipsnius talpino, taisė, 
ar atmetė. , w

Kas liečia technišką redagavimo 
darbą, kaip laikraščio išdėstymą, ko
rektūrą ar kalba? tai Kolegijos nariai 
mažai "tegalėjo atsak. redaktoriui pa
dėti, nes gyveno nemažuose atstu
muose ir buvo užsiėmė savo asmeniš
kais darbais. Tačiau, kiek laikas 
leido, Kolegijos nariai prisidėjo raši
niais, vertimais ir pan.

Besibaigiant 1971/72 m. perio
dui skaitome, kad su šiuo 1972 m. _ _ 
paskutiniu numeriu Kolegija savo dar- Nepasisekimo priežastis 
bą baigia. Esame dėkingi Dr. A. "’•°
Mauragiui už damų bendradarbiavimą.

E. ir Iz. Jonaičiai, P. Pullinen, 
Redakcinės Kolegijos nariai.

Lietuvių Dienoms Rengti Komitetas.

Netoli Hurstville Civic Centre yra 
savivaldybės nemokama mašinų pastatymo 
vieta, talpinantį apie 100 automobilių. 
Vieta lengvą! pasiekiama iš MacMahon 
g-vės (įvažiavusiems iš Forest Rd.) 
pasukant į pirmąją gatve kairėje (Dora St.) 
iš čia jau bus matoma ‘balta tvorele ap
tverta mašinų pastatymo vieta. Skelbimų 
lentose nurodyti suvaržymai (2 - 3 h. par
king) galioje tik iki 6 vai. vakaro.

***

Taip pat yra masinu pastatymo vieta 
ir prie Chatswood Civic'Centro. Ja leng
viausiai surasti važiuojant už Civic 
Centro pastato.

**♦

LDRK išnuojnavo visą Kings Parking 
stotį, esančia salia Chevron o viešbu
čio, Naujųjų Metų išvakarėms. Stotis 
talpina 120 automašinų ir kainuos po $2.00 
(s avy kaina).

Mašinoms jiastatyti bilietai gaunami 
pas p. B. Stasįpnį (kur parduodami yisi 
L.D. bilietai). Žinant kad vietų skaičius 
yra ribotas, mašinos į stotį bus įleidžia
mos tik turinčios tam bilietus.

***

LDRK Informacijos jiarbuotojai 
linki, visiems džiaugsmingu Sv. Kalėdų 
švenčių, laimingu Naujųjų Metų ir malo
naus pasimatymo Lietuvių.Ųjenose.

LDRK Inform.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju gerbiamiems ko
legomis Elenai ir Izidoriui Jonaičiams ir 
Pajautai Pullinen už artimą bendradarbia
vimą .patarimus ir moralinę paramą reda
guojant ALB laikraštį, “Musų Pastogę”. 
Jūsų įnašas redaguojant laikraštį šiose 
sunkiose ir nenormaliose > sąlygose yra 
didelis, ir man Jūsų pagalba buvo labai 
reikalinga.

Dėkoju. Jums už draugiškumą, pagal
bą ir ištesėjimą

Jūsų
Dr. A. Mauragis.

***

TELYDI SĖKMĖ!

(Atkelta iš 1 psl.)
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sitrankė Juška ir iširo Geelongo cho- 
ęąs; mirė Kavaliauskas, pasitraukė 
Šimkus. Jų vieton atėjo kiti. Nors 
šis darbas jiems nesvetimas, tačiau 

atsistoti choro priešakyje yra dide
lės ir atsakingos pozicijos. Nuo cho
ro menui skirto dėmesio pareina ir 
rezultatai. Po dainų šventės bus diri
gentą pasitarimas, kur bus aptartos 
ir sekančios VlII-tosios dainąsventes 
repertuaras. Nuo repertuaro daug pa
reina šventės pasisekimas. Iš visų 
buvusiu paskutinė VI-toji dainų šven
tė Melbourne paliko blankiausią įs
pūdį. Ir ne man vienam! Kodėl? Ro
dos, atskirai paėmus buvo ir gražių 
dainų ir gerai ar vidutiniškai atliktu, 
tačiau daug klausytojų iš koncerto 
grįžo be entuziazmo, lyg ir apsivylę.

’ i, mano gal
vojimu, yra nevykęs repertuaro pa
rinkimas ir sustatymas. Panašaus 
sukirpimo, panašių meliodijų, - kad 
ir labai gražių, - vienodo tempo dai
nų rinkinys eiliniam klausytojui vie
toj pasigerėjimo kelia nuobodulį. Ži
noma, dainų švenčiu naudingumas ir 
reikalingumas gludi ne vien tik tame, 
kad jų metu šimtai lietuvių gali pasi
grožėti lietuviška daina, bet ir tame, 
kad jos teikia impulsą lietuviškos dai-

LIETUVIU DIENOMS SYDNEJUJE reng
ti komi.teto pirmininkas Dr. B. Vingilis.

SYDNEJAUS LIETUVIU. ŽINIAI
A.L.B. Krašto Tarybos XIII-ji, 

paprastoji sesija įvyksta š.m. gruo
džio mėn. 28 - 30 dienomis, Niagara 
Reception Lounge, Plantanos^Arcade, 
12 Restwell St. Bankstown. Šioje se
sijoje iš Sydnejaus turėsime septynio
lika atstovu. (12 rinktų ir 5 eksoficio).

Sydnejaus Apylinkės ribose gy
veną bendruomenės nariai yra malo
niai kviečiami susirjšti su bet kuriuo 
atstovu, jei jie turi konkrečių pagei
davimų Lietuvių Bendruomenės gyve
nime.

SYDNEJAUS ATSTOVAI:
Prof. A. Kabaila, Kr. T-bos 

Pirm, 10 Vista St. Greenwich, Tel. 
43 - 2306 ( ir P.L. Seimo Atst.) V. 
Bukevičius, Kr. Kontr. K-jos Pirm. 
75 Kent St. Epping Te. 869 - 2466, 
A. Reisgys, Syd. Apyl. Pirm 1 Hollo
way St. Botany, Tel. 666 - 9389, A. 
Mauragis, P.L. Seimo - Atst. 82 Victor 
Ave, Picnic Point Tel. 77 - 6707, V. 
Kazokas, P.L. Seimo Atst. 13 Percy 
St. Bankstown, Tel. 709 - 8395.

RINKTI ATSTOVAI:
A. Adomėnas, 227a Midson Rd. 

Epping, Tel. 86 - 5431, B. Barkus, 
80 Links Ave. Concord, Tel. 73 - 3984
A. Baužė, 8 Lambert Rd, Bardwell 
Park, Tel. 59 - 2608, V. Bitinaitė, 
56 Almora St. Mosman, Tel. 969 - 6394 
V. Deikus, 6 Albert St. Cabramatta, 
Iz. Jonaitis, 18 Gloucester Rd. Epping 
Tel. 869 - 1159, D. Kairaitis, 14 Mel
rose St. Epping, Tel. 86 - 3823, J. 
Maksvytis, 7 Fleming St. Carlingford, 
Tel. 871 - 6269, A. Migevičius, 40 
Huntingdale Ave, Cabramatta, Tel. 
728 - 7841, V. Simniškis, 779 Eliza
beth St. Zetland, Tel. 698 - 2120,
B. Stasionis, 11 Bęrala St, Berala, 
Tel. 649 - 9062, V. Šliogeris, 51 Tal- 
lawalla St. Beverly Hills, Tel. 50 - 
8846.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba.

nos kultūros kėlimo chorų stiprinimo 
kryptimi, o tuo pačiu gražiai priside
da prie lietuvybės išlaikymo. Tad 
nebūtina pataikauti publikai, tačiau 
su ja visiškai nesiskaityti - negali
ma! Juk dainų švente yra pats popu
liariausias ir gausiausiai lankomas 
L.D. parengimas. Negalima abejoti 
dirigentų gera valia ir atliktais dar
bais, kaip patirtis rodo, jų iki šiol 
naudotas “iš kepurės”, be anksty
vesnio planavimo, dainų atrankos 
šventei metodas ne visuomet būna 
sėkmingas. Dainų yra, tik reikia il
giau ir rūpestingiau dainų skrynelėje 
pasirausti. Kitaip dainą šventės iš
virs į beveides ir bespalves. Jsia pro
ga prisimintina Sol. Pauliaus Rūtenio 
rekomendacija, kad Lietuvių Die
noms reikalingas meno vadovas. Ne 
pro šalį jis' būtų ir dainų šventės 
repertuarą, sudarant. Sunku patikėti, 
kad ilgesnės patirties dirigentams 
pasitraukiant, dabartiniu keliu einant 
dainų šventės repertuaro sudarymas 
nepasunkės. Todėl žinant p. Vasi
liauskienės nesėkmingą bandymą su
šaukti dar vieną dirigentą pokalbį 
VH-tos dainų šventės repertuaro rei
kalu, tenka Sydnejuje susirinkusiems 
mūsų dirigentams palinkėti, kad pa
renkant Vm-tai dainų, šventei dainas 
pasvarstytą ar dabartinis toks parin
kimų metodas yra geras, tinkamas ir 
sėkmingas. Telydi juos sėkmė!

***
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Linkime giedRiu kalėdų. švenčiu.
ir viltingu, nauju metu.

VIS DĖLTO JUOKIMES

Džiaugsmas yra pati svarbiausio
ji stumiamoji jėga žmogau s gyveni me. 
Ne vien jausmai, bet ir mūsų protas 
yra džiaugsmui palenktas septynis- 
kart stipriau už skausmą.

Gyvenimas juk tikra ašarų pakal
ne, tačiau mes. juokiamės dažniau, 
negu verkiame. Si tikrovė neturi nie
ko bendra su žmonijos konvencijo
mis, kaip slėpimą ir gėdinimasi aša
rų. Anthropologams nėra žinoma jokia 
pasaulio kultūra, net ir neprieina
muose New Guinea slėniuose, kur 
būtų daugiau verkta, negu juoktasi. 
Pagrindas ne tame, kad šiandien mums 
geriau sekasi materialiai. Priešin
gai; žmonės iš vargingų pasaulio 
kraštų dažnai yra linksmesni ir drau
giškesni, negu iš aukštai industria
lizuotų. Manau atsimenate karo ir 
pokario laiką, kada vis radome dėlko 
ir iš ko. juoktis, radome dėl ko džiaug
tis. Džiaugsmo priežastis ne aplin
kuma, bet žmogus pats savyje turi 
greitesni polinki džiaugsmui.

Yra psichologų, kurie tvirtina, 
jog tokio dalyko, kaip džiaugsmas 
visai nėra; yra tik liūdesio išvengi
mas. Pagal jų teoriją, mes stengia
mės pabėgti nuo liūdesio ir jokių bū
du ne priešingai - mes patys ieškome 
džiaugsmo, juoko ir laimės. Kaip 
gerai, kad teorijos, ypač psichologų, 
ne visada teisingos; kitaip tikrai 
būtų ne juokas. Mūsų pasaulis labai 
retai tepatenkina savo gyventojų no
rus ir priežasčių džiaugsmui labai 
nedaug. Kodėl mes džiaugiamės? Pa
aiškinimas atėjo is' visai nelauktos 
pusės - smegenų tyrinėjimo. Daviniai 
patvirtino gyvenimo filosofiją, vadi
nama. “Hedonizmu”;': džiaugsmas yra 
ne reikalavimų patenkinimas, bet 
savita, atskira vertybė.

Jaunas McGill universiteto Mont- 
realyje doktorantas, James Olds, į 
savo paties klausimą: - Kur smege
nyse yra vieta, kurioje koncentruoja
si jausmai, kaip meilė, baimė, skaus
mas ir džiaugsmas? Naujais tyrimais 
jis atrado, jog yra aiškiai užbrėžti 
jausminiai skausmo ir džiugesio cent
rai. Tikriau: 60 procentu smegenų 
reaguoja jausminiai neutraliai, penki 
procentai pristato nemalonius jausmus 
o 35 procentai - malonius. Kiekvieno

mūsų galvoje yra septyniskart daugiau 
pozityvių tonų, kuriais, liečiamie
siems organams pristačius akustinius 
optinius ar skonio pojūčius, duodame 
draugiškesnį atspalvį. Mūsų galvoje 
gludi mechanizmai, kurie pasaulį, pa
rodo malonesnį, negu jis ištiktųjų, 
yra. Ir tai dar ne viskas. Musų protas 
kartais pasielgia taip neprotingai, 
jog iš ašarų.per sekundės dali galime 
pereiti į juoką; arba juokiamės, kur 
turėtume graudžiai verkti. Trumpai 
formuluojant; esame jumoristai, ir vis 
dar galime juoktis.

Vargu ar yra kita žmogiška ypa
tybė, kuri butų tokia paradoksiška, 
kaip jumoras. Dėlko vienas gali nuo
širdžiausiai juoktis, kitam gali būti 
įžeidimu, arba mažiausiai “blogas 
skonis’. Jumoras buvo ir bus vertina
mas, kaip galimybė pamatyti savo silp
nybę ir trukumus agresyvioje savikri
tikoje. Per jumorą matome, kokie skir
tingi yra žmonės ir juoko aistra lei
džia mums save pažinti. Juoku galima 
išreikšti simpatiją ir draugiškumą, 
galima tyčiotis ir sukelti neapykantą. 
Nesuvaldomas juokas kartais parodo 
žmogaus galvoje “nes viską namie” tu
rint arba, esant stiprios dvasinės 
sveikatos. Anekdotus suprasti reika
lingas intelektas ir kartais anekdo
tas gali atrodyti visai beprasmis, o 
kartais gali turėti labai giliat tiesos 
šaknį. Perkandus taikomus punktus, 
kartais ir juokas praeina.

Nenuostabu, jog praeityje .visa 
eilė filosofų stengėsi surasti iš kur 
toji ypatybė kilusi. Anglų mąstytojas 
Thomas Hobbes (1588 - 1679) jumorą 
laike puikia ir išimtina priemone nu
galėjimui savojo “aš”.

Platonas (427 - 347 prieš Kristų) 
jumore matė tik bjaurias ir destrukty
vias intencijas, kurios teršė meną, 
religiją ir moralę.

Kuo tikėti? Kur rasti objektyvu 
teisėją?

Jaigu ieškoti, kaip psichologai 
žiūrėjo į jumorą, lieka nusivylirųas, 
nes labai mažai laiko jie skyrė sios 
temos ištyrimui. Medžiaga apie sexu- 
alitetą ir įvairias neurozes galime 
užpildyti bibliotekas; ko nors verti 
rasiniai apie jumorą tilptų i, pradžia
mokslio sąsiuvinį. Žinoma, kiekybė 
nebūtinai turi lygintis su kokybe. 
- Paskutinieji keli metai atnešė naują 
dėmėsi it jumoro tyrinėjimą ir sielos 
funkcijas, kurioms jis tarnauja. -Taip 
sanprotavo esamą padėtį vienas ame
rikoniškas psichologų “Team”. Pa
grindą tam davė Sigmund Freud’o sep
tynių. puslapių rašinėlis iš' 1928 metų, 

Melbourne moterų sekstetas su dirigentu p. A. Čelna ir p. D. Levickiene.

kuris is” visų' jo raštų tampa kuklia 
išimtimi. Nuostabu, nes kaip tik 
Freud’ą greičiau reikėtų laikyti labai 
rimtu. Freud’o teorija sako, jog per 
jumorą yra galimas džiaugsmas greit 
suteikiąs pasitenkinimą slaptų troš
kimų ir tuo pačiu galįs pašalinti ar 
bent* sumažinti baimės jausmą. ! Ju
moras turi ne vien laisvinančios ga
lios, kaip anekdotas ar komikas, bet 
turi ir ypatingos, dvasią pakeliančios 
jėgos, - Rašė Freud’as.

Deja, jumoras yra vienas iš ma
žiausiai ištirtųproto mechanizmų, ku
rie nepalieka žmonių vien . išores ap
linkybių sviediniais, bet leidžia su 
tomis aplinkybėmis gyventi ir jas 
priimti.

Jeigu protas butų vien baimei 
palenktas, vargu ar mėnulyje būtų 
vaikštinėję kokie astronautai.

Kol dar galime juoktis, dar ne 
viskas prarasta, pasaulis dar pusėti
nai pakenčiamas.

Jeigu mūsų pačių išsipūstas ba
lionas, jumoro pradurtas subliuška, 
dar .yra viską gelbstintis, viską at
leidžiantis juokas. Galbūt gyvenimas 
perdaug juokų nekrečia ir nėra juo
kingas, tačiau galima juoktis ir per 
ašaras.

M.

TRUMPAS SAFARI 
(Kelionės tęsinys)

Kelias iš Adelaides į Port Augus
ta labai mažai tesiskiria nuo kitų ke
lių; ta pati, nors gerokai nublukusi 
balta linija. Pakelėse krūmokšniai ir 
vietovių pastatai irgi labai suvienodė- 
ję. Apima savotiškas snaudulys. Di
desnis miestas Port Pirie. Čia pama
tome daugiau aborigenų. Port Pirie 
išgeriame kavos iŠ sayo nuosavo ter- 
meso, pereiname didžiąja gatve ir 
vėl keliaujame toliau.

Iki Port Augusta važiuojame be
veik pajūriu, nors jūra ne visą laiką 
matome, bet jaučiasi artimos juros 
kvapas. Ne švarus, jodo ir raminančio 

bromo kvapas, bet kažkoks industri
nis, dvokiantis. Port Augusta indus
trinis uosto miestas. Visai mūsų ne
žavi, net savotiškai negražus miestas.

— Tik nuo bado apsiginti čia 
gyvenčiau. - Sako Valė.

Priminus badą, nutariame čia 
stipriau papietauti, nes jau po pietų. 
Užeiname į restoraną, kuris reklama
vosi “Continental Cuisine”. įėjima, 
reikėjo išsikovoti per milijonus masių 
užgulusių tinklines duris, kurių gana 
didelis būrys ėjo su mumis kartu vi
dun. Užsisakome “steiką” ameriko
niško stiliaus ir po “mugą” kavos. 
Bet steikas sunkus, kraujuojantis su 
keliom apvytusiom, pernai keptom bul
vėm ir subliuškusiais žirniais. Bėriu 
klodą pipirų, kad kraujo nematyčiau 
ir užsimerkus bandau įsivaizduoti ką 
kitą, bet neina toliau lūpų ir gana. 
Valės veidas įgavo žalsvą’spalvą, ir 
ji pastūmė savo steiką toliau. Su sau
sa duona bandome gerti kavą, taip 
pat “continental”, bet ir ji atsiduoda 
kažkokiu laivu tepalu ir vaikystėj 
nemėgtais žuvies taukais. Čia mato
mai viskas, steikai ir kava, sunkus ir 
juodi, kaip ir jų rūkstanti industrija. 
Aplink restoraną kažkada galbūt ban
džiusiai žaliuoti pievutėje gulinėja 
būreliai aborigenų, pešioja kiek šviej 
sesnes lubras ir geria “plonkę” is 
limonado bonkų. Vienas kitas baltas 
vyras kažką aiškina apie politiką, 
taip geria iš limonado bonkų ir kirki
na tas pačias lubras. Baltas “trash”

TĖVYNĖJ

Sunkiais,
Sopuliu sutvenkusiais lašais
Kraujas varva.
Motinos,
Kalavijais septyniais
Dar kartą...
Ir dar kartą pavertos širdies.
Varva...
Kraujas brolio laisve degančios širdies
Sunkiasi į prakaitu,
Į ašarom sulietą žemę.
Mano tėvynės motinos,
Mano brolio.
Mano ...

Pajauta.

Rasą Jakutytė Lipsienė moterų 20-cio 
minėjimo koncerto pranešėja. Nuotrauka 
N. Butkūno.

ir jo kultūra limonadinėje bonkoj at
nešta kilniam, bet naiviam aborige
nui, - Jie nieko nedirba, gyvena iš 
“dole”, - sako mums restorano pada
vėja paimdama musų pilnas lėkštes.
- Ačiū, bet per karšta valgyti, - pasi
teisiname dėl pilnų lėkščių ir mugu.
- Jie “shiftless, lazy, bageriai”,^be 
jokios moralės ir taip visą. amžių 
gyvens nuolatiniame pusiau girtume.

Nusivylusios miestu, kuriame 
norėjome pabūti bent dieną, nutariame 
važiuoti toliau vakarų link'.

— Važiuojam per Woomerą, - siū
lau. - Pačiu viduriu dykumos. Pama
tysime tikrą, be fasadų ir.be užuolai
dų Australija, Pajūrių, važiuojant vėl 
tos pačios šabloniškos vietovės, tie 
patys vienodi vaizdai.

Iki Woomera virš šimto myliu, 
bet tikimės iki vakaro pasiekti. Da
bar kelias jau daug tustesnis; labai 
retai tesutinkame mašinų ir sutiktieji 
jau šypsodami sveikinasi, kaip seni 
giminės. Pakelėse jau dingo didesni 
medžiai, daugiausia krūmokšniai; 
mulga, saltbush ir spinifex. Jau pa
matome ir būrelius kengūrų Šokinėjant 
o kartais žiūri į mus sustojusios, lyg 
klaustų kur ir. ko važiuojam? Ežerai 
taip žydrai išdažyti žemėlapyje, daž
nai jau vien išdžiūvę, supleišėję 
lomos. Tolumoj pasimato viena kita 
kalvele; jau nebėra kur paganyti akių. 
Dar nepasiekus Woomera užkrinta 
staiga juoda naktis. Dangaus juodume 
žvaigždės atrodo taip arti, rankom 
pasiekti galėtum ir pamačius Woomera 
miesto šviesas sunku beatskirti, kur 
baigiasi žvaigždės ir kur miesto ži
buriai. Woomeroj gauname . kambarį 
motelyje. Sugulam, bet miegas neina.

— Žinai, - sako Valė, - aš jau
čiuos lyg keliaučiau į tolima, neži
nomą salį ir savotiškai neramu. Ar 
ne perdrąsios mudvi?

— O mano mintys grandiozinės. 
Aš prisiminiau Darių ir Girėną, - at
sakau. - Tikriausia ir jiems prieš 
kelionę per Atlantą buvo neramu. Įsi
vaizduok; m.idvi dvi moteriškaitės" su 
ištikima Toyota negalėjom Nullabor 
dykumą! Oho! -

(Nukelta į į pslp).
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PAVASARIS IR MOKSLINČIAI
Norėjau rašyti apie pavasarį, 

jame gimstančius veršelius ir avinė'- 
lius ir šiaip apie pavasario ^rožį ir 
atbundančią žemę ... Bet įsikišo moks 
linciai ir viską sugadino. Ką bendro 
turi pavasaris, veršeliai ir mokslin
čiai, norėtumėt paklausti? Gal tik 
tiek, kad veršiena nuo amžių ir visų 
tautų buvo laikoma tipišku mokslo 
žmonių patiekalu. Mirtingoji, grubi 
ir plebėjiška liaudis visuomet valgė 
lašinius. Nuo didžiojo gydytojo Hi
pokrato laikų veršiena buvo skaito
ma lengvai virškinama ir patariama 
"prie knygų susikūprinusiems ir tro
boj tupintiems žmonėms". - Taip sa
kydavo liaudis. - "ir dykaduonėms 
poniutėms ir nejudantiems rašyto
jams" - prideda kiek vėlesni dietinih- 
kai. Kas liečia mokslinčius ir rašy
tojus, šitoks apibudinimas dar tinka, 
bet poniutėms tai jau ne. Niekas 
šiais laikais taip nejuda, kaip dyka
duonės poniutės. Jos net specialių 
klubų prisisteigė organizuotam judė
jimui.

Mokslinčiai labai nepatenkinti 
tokiu primityviu ir profanišku aiški
nimu (argi nepažįstame mokslinčių?) 
ir dalyka nagrinėja iš gilesnės, moks
liškos pusės.

Pirmiausia jie sako, jog pava
sario data nustato ne veršeliai; nes 
data, kada diena yra lygi su naktim 
priklauso astronomijos mokslui. (Jei
gu norėtumėt ginčytis dėl australiš
ko pavasario datos, tai mokslinčiams 
čia ateina į pagalba ^veršeliai. Jie 
yra užkietėję europiečiai, nesinatū- 
ralizuoja ir gimsta, ar bent pradeda 
gimti kovo mėnesį_nebodami net šal
tos žiemos gryname ore.)

Antra: šioji data yra ne vien pa
vasario pradžios data,bet pasaulio 
įkūrimo data. Tą patvirtina teologai. 
Biblijoj parašyta: "Dievas atskyrė 
šviesą nuo tamsos". - Būdamas tobu
las, Jis padalino šviesą ir tamsą po 
lygiai. Taigi, pasaulio tvėrimas pra
sidėjo kovo 21 diena„ ne anksčiau 
ir ne vėliau.

Bet štai gamtininkai sako, jog 
pirmasis žinduolis gyvulys turėjęs 
būti veršelis, nes iš jo yra kilusios 
karvės, žmonių maitintojos. Augalai 
būtų seniai išnykę, jeigu nebūtų kar
vių trasos. “Karvė vienintelė iš gyvu
lių kuri žemei sugrąžina daugiau, ne-, 
gu iš jos gauna” - sako didysis gam
tininkas Bųffon. - ‘‘Kur karvės gyve
na, ten ir žole vešlesnė, nes karvės 
nesutrypia, kur jos ėda, kaip pavyz
džiui tokie arkliai". - Apie futbolis- 
tus senukas Buffon dar nebuvo nei 
girdėjęs.

Dėlto, sako mitologai, daugelis 
senųjų pasaulio tautuu garbino veršį, 
kaip dievą. Juk Žinoma Auksinio Ver
šio istorija, kai žydai jų garbino ir 
jam meldėsi. Ir tai ne dėlto, kad 
veršis buvo auksinis, ne! Jie patys 
jam auksą ^atnašavo. Garbino jį vien 
dėl jo veršiškumo. Ir vėliau, moder
niais Romos laikais veršis neprarado 
savo dieviškumo ir galios. Romos 
damos, aukštų patricijų žmonos ir 
meiluže's naudojo veršelių išmatėles 
veido grožiui palaikyti. Gal tai ir 
buvo pirmųjų kremų pradžia, kurie
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Sveikiname mielus Sydnėjaus apylinkės lietuvius, organizacijas, T. 
kultūrinius vienetus, Lietuvių Dienų dalyvius bei svečius linkėdami f
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Sydnėjaus Apylinkės Valdyba. |

Geriausios nuotaikos KALĖDŲ šventėse ir sėkmės bei ištvermės |
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Newcastle ir apylinkių lietuviams linki |
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)
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Mieliems Wollongong ir viso Pietinio Pakraščio lietuviams nuo- | 

taikingų šv,- KALĖDŲ ir sėkmingiausių bei šviesių NAUJŲJŲ METŲ linki, f
Wollongong Apylinkės Valdyba I

šiandien taip labai brangiai kainuoja?
Na, o filosofat.-sako verši esant 

mirties simboliu ir tuo pačiu mirties 
nugalėjimo simboliu, nes pavasaris 
nugali žiemą. Prisikėlimo į naują gy
venimą. simboliu. Vienas senas filo
sofas yra net pasakąs: "Ar veršio 
kepsnys, kaip mirties simbolis, ne 
maloniau, negu tas tamsus vyras su 
nuleistu fakelu? Arba skeletas su 
dalgiu?’’

Isterikai, oho istorikai, jie ne- 
sismulkina legendomis ar padavi
mais; jie jau yra užrašę, kaip veršis 
tapo turtuolių atnašavimo auka jau
nam pavasario dievui. Net ir ne taip 
jau senais laikais buvo dovanojamas 
naujai karūnuotoms karalienėms, dėl 
savo neužginčyjamos nekaltybės. Jie 
žino tik vieną vienintelį atsitikimą, 
istoriškai patikimą, kur buvo nusi
kalsta žmogiškai ir veršio skaisty
bei. Atsitiko tai Rusijoje.

Kada netaip jau ypatingai skaisti 
carienė Elzbieta I-ji buvo karūnuo
jama, iš visų Rusijos provincijų ne
kaltos mergaitės turėjo atvesti jau
nus veršelius,. Karvytės, taip reika
lavo paprotys. Tarp visų ir iš Kamčat- 
kos. KamČatkoje karvių neaugino to
dėl iš Peterburgo išsiuntė šešias mer
gaites ir veršelį, kad gavusios Irkuts
ko popo palaiminima^ atvežtų į sos
tinę ir padovanotu carienei. Kelias 
tolimas, traukinių dar nebuvo, o jau 
no palydovo lydimos po dešimt mene
sių atėjusios į Irkutską visos Šešios 
merginos gimdė. Pakeitė palydovą į 
daug senesnį , keli on ei atgal į Peter
burgą, bet ir tai buvo klaida. Su se
nesniu palydovu ėjo daug ilgiam ir 
grįžusios atsinešė po antrą kūdiki. 
Greta jau į karvę išaugusios telyčiu- 
kės irgi bėgo veršelis.

- "Tegul atleidžia mums švie
siausioji carina" - Maldavo atsiklau
pusios merginos. - "Irkutske mes ir 
karvytę netyčia buvome praganę!"-

- Ničevo! - Atsakiusi Elzbieta.
- Rusija didelė. -

Didelė. Tokia didelė, jog nespė
ję gimti dingsta joje veršeliai. Dings
ta jau ir mokslinčiai.

O. A.

TRUMPAS SAFARI 
(Kelionės tęsinys)

(Atkelta iš 3 pusi.)

Nematau, bet jaučiu Valės šyp
sena tamsoj ir dėkingas jausmas už
lieja širdį. Visdelto geras draugas 
yra tikrai labai brandus turtas.

Is ryto kalbamės su čiabuviais 
ir keliauninkais. Kai kurie keliauja į 
Alice Springs per Coober Pedy. Ten 
opalų kasyklos. Vale susidomi; o gal 
ir mums ... Bet draudžiama zona i 

opalų kasyklas reikia specialaus 
leidimo, arba priklausyti ekskursi-^ 
jai. Viena tokia grupė kaip tik yra iš 
Melbourne specialiu autobusu i Coober 
Pedy. Yra opalų kasyklų ir* arčiau, 
bet draudžiama zona. - Tiek jau to. 
Tęskime kelionę į Vakarus, - nurami
nu opalų užsigeidusią Valę aukso 
viltimi Vakaruose.
, Palydėtos būrio plačiai šypsan
čių aborigenų vaikų iškeliaujame 
Kingoonya link. Važiuojame draudžia
mos Woomera zonos pakraščiu šalia 
transkontinentalinio geležinkelio. Mus 
pasiveja W. Australijos traukinys.

Kurį laiką lenktyniaujame ir vedame 
šypsnių ir mostų pasikalbėjimą su 
keleiviais, bet traukinys greitesnis 
ir mus palieka.

Keista šalis - Australija. Gamta 
tuščia jau, net žiauri ir grąsinanti, 
bet jausmas širdyje didingas. Jauti 
pagarba žmogui su gamta kovojančiam 
ir toje kovoje išsilaikančiam. Apima 
ir mus pionieriškos idėjos ir nuošir
džiai gailimės prabėgusių metų, ar 
tikriau savo senyvo, sėslaus amžiaus 
kurs nebeleidžia nuotykių ieškojimo 
ir didesnių rizikų Ir šioji musų ke
lionė draugams atrodė beprotystė.

Iki pietų pasiekiame Kingoonya. 
Oras karštas, bet ne toks sunkus 
karštis, kaip pajūriu važiuojant, bet 
gerti vistiek labai troškina. Mažai 
jau bevalgome, vientik geriame. No
rėtume pasisverti, ar daug riebalų 
nuprakaitavome, bet niekur nesimato 
svarstyklių. Yra prie vaistinės, bet 
neveikia. Rūbai šiek tiek atrodo pa
platėjo. Nuo Kingoonya prasideda pati 
Nullabor dykuma ir vanduo tampa la
bai vertingą preke ir be reikalo ne
laistomas. Čia prisipilame visus turi
mus indus šalto vandens. Čia mus 
pamokina, kaip elgtis sugedus maši
nai. Pirmiausia nepalikti autpmobi- 
lio ir nesukti niekur iš kelio. Čia jau 
pasakome, kur ir per kiek laiko numa
tome pasiekti norimą vietove,. Tąr- 
coola musų kelionės tikslas iki šios 
nakties. Jeigu iki šeštos vąjjąro mūsų 
nesulauks pažada ieškoti. Žinome kur 
apsistosim ir kas mūsų ieškos. Pasi
juntame svarbios asmenybės ir pa
liekame Kingoonya.

Dabar jau keliaujame tikru Že
maičių plentu, nors kelias išvažinė
tas ir kietas. Matosi didesnių ir ma
žesnių uolų pakelėj. Prie Wilgena šu
linio sustojame. Vandens dar turime 
daug bet atsarga dar niekam gėdos 
nepadarė, todėl prisipildome ištuštintus 
indus. Wilgena - oazė Australijos dy
kumoj. Jeigu pamatytume kupranugarių 
vilkstinę - nenustebtume. Trūksta 
tik palmių., Čia nusipriausiame veidus. 
Žmonių nesimato. Trupti toliau nedi
dukas namelis ir sunku pasakyti, ar 
ten kas gyvena, ar taip tik koks san- 
dėlys. Norėtume nusimesti tuos ke
lis skudurėlius vos dengiančius kūną, 
kai pamatome į mus ateinant didelę 
skrybėlę. Skrybėlė ir koks tai bespal
vis žiponas slenka į mus pažeme. Ne
simato veido, neaišku ar tai žmogus 
ar koks vaiduoklis. Stovime nustebu
sios, o skrybėlė artėja į mus. Pasi
rodo moteriškė, supratome iš balso, 
nes veido vistiek nematėme. Jų auto
mobilis stovėjo už namelio, o jinai 
išėjo ieškoti bonkų. Tikrai! Senų, me
tų metus išgulėjusių smėlyje bonkų. 
Tam tikros, seno stiklo bonkos išgu
lėjusios smėlyje ilgą laiką gauna ul
tra violetinę spalvą, Kuri jau nebepasi 
keičia. Skrybėlė parodė mums rašalo 
bonką, kuri tikrai buvo violetinės 
spalvos. Ji buvo tiek laiminga radi
niu, jog nutarė pasilikti čia nakvoti 
ir rytoj ieškoti daugiau, Dievuliau, 
kiekvienam savo lobis! Skrybėlė pa
prašo mūsų pasakyti motelyje, jog 
jie esą “Allright", kad nelauktų ši 
vakarą. Automobilio numeris toks, 
žalias Holdenas ir t.t. Pažadame ir 
keliaujame toliau į Tarcoola.

Čia mūsų jau laukė ir ruošėsi 
siųsti žmogų ieškoti. Papasakojame 
apie skrybėlę, bet motelio šeiminin
kas nesistebi. ✓

Motelis - tai keletas mažų bu
delių, kiekvienoje lova dviem žmo
nėm, mažas stalelis, dvi kėdės ir 
prausyklėlė su kibiru vandens kiek
vienam. To kibiro turi užtekti nusi
maudyti, išplauti kokius nors rūbus. 
Daugiau nėra. Geriamo vandens yra 
valgomajame, centriniame name. Keis
ta, kiek daug galima padaryti su kibi
ru vandens. Išsimaudėme, išskalbė
me praikaitu išmirkusius rankšluosčius 
ir kitokias asmeniškas smulkmenė
les ir dar puse kibiro vandens liko 
išpilti ant krūmo prie budelės durų.

Netoli motelio stovėjo gana dai
lus mūrinis namas, bet aplink tą na
mą pilna apverstųvandens tankų, įvai
riu lapinių gūžtų. Užklausus, kas ten 
per "dvaras", šeimininkas paaiški
no, jog valdžia ta mūrą pastatė abori
genams gyventi. Jie negali pakęsti 
namų ir keturių sienų, todėl iš namo 
išsikraustė ir apsigyveno tuose “hum
pies’’ iš blėkų ir įvairių lapų ir kar
tonų suramstytuose. Jie čia jaučiasi 
laisviau, bet namas stovi naujas 
švarus ir tuščias.

Tarcoola pakutinis didelis 
miestas iki W. Australijos. Sekantis

miestas bus tik Kalgoorlie, nors tar
pe daugybė benzino stotelių ir pasto
gių permiegoti. Tarcooloj, galima sa
kyti nutraukiama civilizacija ir tik po 
poros dienų galėsime į ją grįžti.

Tarcoola savotiškai ’įdomus mies- - 
tas, toks ne australiškas, lyg būtų at
keltas iš kito kontinento. Dauguma 
žmonių aborigenai, jų rūbai margi 
margutėliai, o vaikai laksto beveik 
nuogi. Jų kalbos nebesuprantame, nes 
daugumoj jie kalba "pidgin english”. 
Vien šypsenos plačios ir nuoširdžios. 
Kai keliaujant pasaulyje, kitur tam
siaodžių būriai apstoja turistą elge
taudami arba net įkyriai stengiasi ap
gauti ir apvogti, aborigenas išdidus 
ir nieko neprašo. O gal tik mes nesu
tikome elgetaujančio aborigeno.

Sekančią dieną, prisipirkųsios 
maisto ir daugiausia įvairių gėrimų, 
kas čia jau gerokai brangiau kainuo
ja, važiuojame vėl į vakarus. Važiuo
jame lygiu, vienodu kelių. Dangus, 
smėlis su pasišiaušusiais žolių kuokš
tais ir mes.^ Dainuoju, kad nebūtų 
nuobodu. Kažin, ar Nullabor girdėjo 
kada lietuvišką dainą? Negalima sa
kyti kad aplinkumos vaizdas būtų 
negražus. Rausvi smėlio kalneliai, 
kartais tirštai apaugę mulga ir žyd
ras be jokio debesėlio dangus sutei
kia baimingą pasigerėjimo jausmą,. 
Baiminga dėl vienumos, nes nesima
to jokio gyvenamo namo, jokio žmo
gaus mylių mylias. Pravažiavus Mt. 
Christie pamatėme pirmą gyvą dva
sią pakelėje. Žinoma, matėme žmo
nių stotelėse, kaip Malbooma, Wyn- 
bring ir Mt. Christie. Išskyrus stote
les, kelias buvo tuščias.

Apie 10 mylių nuo Mt. Christie 
jau iš tolo pamatėme žmogų mojuo
janti, lyg tai mus šaukiantį, lyg tai 
kokį’ šokį šokantį. Valė sulėtino grei
tį ir sako: - Kas čia dabar? -

— Solo Corroborree. - Noriu juo
kauti, bet visai ne juokas. Iš tolo 
atrodo lyg su šautuvu mostaguotų. Va
žiuojam arčiau, bet jau labaį nedrą
siai. Tylim abi. Arčiau važiuojant 
žmogus atrodo lyg būtų visai nuogas. 
Aborigenas - Jis nuogas! - Sušunka 
Valė. - Nuogas. - Pritariu. - Pava- 
žiuokim dar arčiau.

Jau pamatėm, kad apsirengęs 
tamsiom trumpom kelnėm ir vietoj šau
tuvo tik NuŪa nulla. Senukas, bal
tais žilais plaukais. Sustojam. Iš jo 
"pidgin’’kalbos suprantam, jog nori, 
kad pavėžintume. . Pavežame koki 
10 mylių ir prašo išleidžiamas. IŠ 
dėkingumo jis ženklais rodo norįs 
atiduoti Valei savo nulla nulla. Valė 
neima. Tuomet iš už juosmens išima 
boomerangą^ ir mums pademonstruoja. 
Duoda Valei mesti ir juokiasi, kad 
jai nesiseka. Pamažu pradeda ir jai 
sugrįžti boomerangas. Juokiasi abudu. 
Aš ‘ jau pavydžiu jiems draugystės, 
bet pagaliau gaunu ir aš boomerangą į 
rankas. Beveik valandą mėtome visi 
boomerangą, ir juokiamės, nes kitaip 
nesusikalbame. Siūlome valgyti. Ap
žiūri musų maistą ir paniekina. Savo 
kišenėj suranda 'kažkokių džiovintų 
gabaliukų. Gal tai buvo tie "Witche- 
ty grubs”, o gal kas kita. Iš mūsų 
paima tik vaisių sunkos atsigerti. 
Neatitraukia akių nuo baltos, plačia
brylės Valės saulės skrybėlės ant 
mašinos lango. Neiškentęs paima ir 
ženklais rodo norįs užsidėti. Valė 
atsuka veidroduką, kad save pamaty
tų ir iš džiaugsmo senukas nesustoja 
juoktis. Niekad nesu mačius žavin
gesnės bedantės šypsenos. Valė pa
dovanoja jam tą skrybėlę. Is džiaugs
mo senukas nebetelpa savo kailyje. 
Aš padovanoju plastikinį lietpaltį,, 
kuris man čia Nullabor visai nerei
kalingas. Pradeda šokti vėl kokį tai 
šokį. Taip ir paliekame bešokantį 
skrybėliuotą dykumų karalių.

— Kur * jis ėjo? - Klause Valė 
pavažiavus.

— iš kur jis atėjo? - Klausiu ir 
as.

— Prie vieno pakelės stuĮpo ra
dome, prie kito palikome. -

— Galbūt jis iše'jęs "Walkabaout"?
Prieš Immarna mūsų ištikimoji 

Toyota ėmė šlubuoti. Immarna gara
že konstatavo, kad kažkokia ten da
lis sugedus ir čia kuriam laikui kelio 
galas.

Dvi dienas išsėdėjom Immarna ir 
nusibodo iki gyvo kaulo._ Po dviejų 
dienų žnogus sutaisė musų Toyota, 

Mašinos gedimas neįėjo į mu
sų atostogų plana, todėl ir laiko pri
trūkom kelionei.

Taip ir nenugalėjom Nullabor. 
Gaila- Ane.

Mūsų Pastogė Nr. 50 - 52 1972.12.18. psl. 4

4



OLIMPIJOS PALIKIMAS
1896 metais, entuziastingas pran

cūzų sportininkas baronas Pierre de 
Coubertin, senuosius graikų olimpi
nius žaidimus vėl prikėlė gyvenimui. 
Mūsų taip vadinamais Šviesiais lai
kais olimpijados iškrito dėl karų 
1916, 1940 ir 1944 metais, bet senie
ji graikai juos išlaikė be pertraukos 
1200 mėtį vienybėje ir taikoj. Olim
piniai žaidimai pergyveno graiku, vals
tybinį laikotarpį ir Romos imperiją. 
Kiekvienais olimpiniais metais grai
kai sustabdydavo karinius nesutari
mus ią išlaikydavo “dievo taiką”. 
Jeigu šių. dienu žmogus pametus iš
mintį ir gerą valią, veda karą, jis iš
braukia ir olimpinius žaidimus.

Antikinės olimpijados, pradedant 
776 m. prieš Kristų, kada jaunas bė
gikas Koroibos laimėjo pirmąjį sta
diono bėgimą, iki 393 m. po Kristaus 
kada olimpijada buvo paaukota dėl 
vieno Resnos cezario garbės religi
nei šventei, buvo laikomos kas keturi 
metai. Del nevienodo laiko nustatymo 
graikų pasaulyje, olimpijados buvo 
laikomos kalendorinėmis žymėmis. 
- Tai buvo - sakydavo graikas, jeigu 
kokio atsitikimo laiką, norėdavo įro
dyti, - tais metais, kai Philokinedes 
laimėjo penkiakovį. - Anų. visų 293 
olimpijadų laimėtojų sąrašai dar te
bėra.

Istorikai mano, jog olimpiniai 
žaidimai išsivystė graikų dievų val
dovo Zeus’o garbei iš priešistorinių 
padėkos ceremonijų ir atlaidinių ke
lionių, Kiekvienas,' kuris keliaudavo 
šventėn į tolima^ Elis, PelopOnnes 
vakarine pakrantę, buvo ypatingoje 
dievo globoje ir malonėje. Šventoji, 
olimpine “dievo taika” 776 metais 
prieš Kristų, kariaujančių Pisatų ir 
Elėj erių karalių buvo sutarta ir griež
tai išlaikoma. Karaliai, kurių sutar
tys ir pažadai dažnai neverti nei to 
popieriaus ant kurio pasirašo, nieka
dos nėra taip sąžiningai išlaikę duo
tą žodį, kaip tais olimpiniais laikais. 
Kiekvieną, pavasarį pries olimpijadą 
is Elis iškeliaudavo vainikais pasi
puošę pasiuptiniai kviesti graikų iš 
visų heleniskojo pasaulio pakraščių 
į šventę ir pranešti apie “dievo tai
ką”. Beveik amžinai kokios nors 
dvi graikų valstybėlės kariaudavo, bet 
per HIEROMENIA, šventąjį žaidimų 
mėnesį, visi priešingumai buvo sus
tabdyti. Karo paliaubos garantuodavo 
saugumą per priešo žemę kiekvienam 
keliaujančiam į olimpijadą. Kas tam 
įstatymui nusižengdavo, buvo apde- 
damas aukšta pinigine bauda. Galin
gasis Pilypas Makedonietis, Alek
sandro Didžiojo tėvas, turėjo sumokė
ti stambią sumą, jo kariams apiplė
šus į Olympiją keliaujantį Atėnų pi
lietį.

Pamaldus sporto piligrimas, atė
jęs \ Olympiją atsidurdavo vienoje iš 
gražiausių antikinio pasaulio vietų. 
Vardas “Olympiją” kilęs nuo kalno 
Olympus - Zeus’o sosto. Plačiame 
slėnyje, ant aukštumėlės prie pat 
švento pinijų šilelio, iš tolo jau švy
tėjo kolonados garsiojo Gymnasion. 
Čia pat buvo patogus šventnamis, di
delis žaliomis pievų sienomis apsup
tas stadionas, Hippodronas, šimtai 
puikių statulų ir visas pralenkianti 
dievo Zeus’o'šventykla 18 metru, aukš
tumo stulpais su toli šviečiančiom 
raudonom viršūnėm. Šventykloje buvo 
laikoma garsiausioji antikinė, skulp
toriaus Phidias, olimpinė Zeus’o sta
tula, kuri buvo priskaitoma prie sep
tynių pasaulio stebuklų. Statula buvu
si tokia didelė, jog jeigu sėdintis 
Zeus būtų atsistojęs, būtų galėjęs 
pradurti stogą. Zeuš graikams buvo 
vyriausias visų dievų dievas, tuo pa
čiu ir olimpijados dievas.

Pirmoji olimpijados diena buvo 
skirta dievui. Vainikuoti sporto tei
sėjai ir miestų valstybių pasiuntiniai 
atnašavo Zeusui auksą ir sidabrą. 
Kunigai tempdavo per susigrudusią 
minią aukai skirtus gyvulius. Atle
tai paleidę kiaulės vidurius ant al
toriaus prisiekė kuklumą, pagarbą 
priešininkui ir teisingumą, sporte. 
Tik laisvi gimę ir pagarbūs graikai 
galėjo dalyvauti sporte; vergams ar 
blogos reputacijos žmonėms sportas 
buvo neprieinamas. Sportininkai 
buvo parenkami mėnesius pries olim
pijadą ir kietai treniruojami.

Sporto žydėjimo laikais, kas ke
turi metai į Olympią iš visur susi
rinkdavo apie 30,000 vyrų. Moterys 
nebuvo įleidžiamos net ir * kaip ste- 
bėtojos. Tuo laiku šis sporto drau
dimas moterims buvo normalu. Tarp 
Olimpijados sienų atrasta moteris 
buvo nubaudžiama mirtimi nustumiant 
ją nuo netoliese esančios uolos.

Olympijoj atletai, kaip ir visame 
graikų pasaulyje, sportavo nuogi. 
Graikai niekino barbarus, kurie gė
dinasi savo nuogumo ir juokdavosi iš 
baltos persų kareivių odos, nes pa
ėmė į nelaisvę jie juos nurengdavo. 
Graikų tamsoka rasė, pastovus nuo
gumas, aliejus, kuriuo tepėsi, padary
davo juos bronzinės spalvos. Galima 
įsivaizduoti graikų minios triukšmin
gą plojimą atletams pirmajai kovai 
nusirengiant.

Pirmosios rungtynės - bėgimas per 
“stadioną” (192.25m) - matavimo su
sitarimas, davęs vardą visiems pa
saulio stadionams. Po to buvo bėga
mos įvairių ilgių distancijos, bet 
niekuomet neilgesnės už Marathon’ą. 
Marathonas yra jau mūsų laikų išra
dimas, skirtas legendarinio Pheidip- 
pides bėgimo atminimui, kuris per 
dvi dienas nubėgo 240 km. Jis bego 
prašyti spartiecių pagalbos atėnie
čiams padėti pulti persus ir grižo su 
žinia, jog spartieciai ateis. Po karo 
laimėjimo prie Marathon’o, jis atbėgo 
36.7 km. į Atėnus ir vos tik sušukęs:
- Mes laimėjom! - krito negyvas.

Bėgimas priklausė penkiakoviui, 
kuriame buvo imtynės, šokimas į tolį, 
disko ir ieties metimas. Tos penkios 
disciplinos apėmė beveik viską, ką 
graikų pilietis turėjo mokėti mūšyje 
kariaujant. Populiarus buvo ir kumš
tinis sportas - boksas.

Viena iš daugybės olimpinių 
legendų pasakoja, jog kartą iš Samos 
salos atėjęs toks pienburnis, ilgais 
plaukais (kas atrodė labai keista 
trumpaplaukiams graikams) ir purpuro 
spalvos rūbais. Atėjęs pareikalavo 
rungtis su vyrais kumštimis. Jis va
dinosi Pythagoras; kaip tik tas pats 
Pythagoras, kuris vėliau paaukojo 
šimtą, jaučių iš džiaugsmo dėl savo 
geometrinio atradimo (jeigu atsime
nat: kvadratas lygus trikampiui etc). 
Olimpijados teisėjai jaunuolį atrado 
per silpną su vyrais rungtis, bet ma
tomai vėliau nusileido, nes to laiko 
sensacijų aprašinėtojas yra uzrasęs:
- Pythagoras rungėsi su vyrais ir lai
mėjo. -

Hippodrome buvo ruošiamos ark
liu lenktynes, kurių raiteliai jojo be 
balnų. Buvo jaudinančios ir gana pa
vojingos vežimukų lenktynės, pana
šios ą mūsiškes “trott’s”. Vežimų 
distancija 15 km - 23 kartus aplink du 

tamtikrame atstume stulpus. Prie 
pirmojo stulpo stovėjo toks lyg al
torius “Taraxippos” - arklių baidykle 
vadinamas. Taraxippos prisidėjo prie 
vieno kruvino chaoso, kuriame (žmo
nių džiaugsmui) iš 41 startuojančių 
vežimukų, tik vienas pasiekė tikslą; 
taip rašo Pindar.

Po rungtynių, ilgomis, šviesio
mis naktimis šoko ir dainavo. Kalbė
tojai ir deklamuotojai rodė "savo ga
bumus. Olympijos. šventė buvo ne vien 
sporto šventė. Čia susitiko žmonės 
ir nuomonės, poetai skaitė savo kūri
nius, skulptoriai gaudavo nauju už
sakymų. Pilna to žodžio prasme - jo- 
markas, kuriame pirkliai, kišenvagiai, 
akrobatai, mainikautojai, sukčiai ir 
šundaktariai, kiekvienas darė savo. 
To^ meto olimpijados buvo labai pa
našios į musų meno festivalius. Ra
šytos istorijos tėvas Herodot skaitė 
savo realistinius karų su persais ap
rašymus. Filosofai viešai disputavo. 
Tirštai susispaudusią minia klausėsi 
rapsodijų, gaudė žodžius žmonių, su
riedančių dainas. Čia buvo nutaria-
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mos ir patvirtinamos sutartys, diplo
matinės ir prekybinės. Joks politi
kas, menininkas, poetas ar amatinin
kas negalėjo nedalyvauti, joks finan
sininkas ar dvasininkas negalėjo pra
leisti šių kas keturi metai vykstančių 
sąskrydžių, jeigu jis norėjo dalyvauti 
pulsuojančiame gyvenime._

Laimingi atletai grįždavo namo 
pasiekę aukščiausiąjį graiko tikslą - 
olimpinį vainiką iš laukinio alyvme
džio šakos, kurią nuplaudavo mažame* 
tis berniukas auksiniu piautuvėliu 
nuo prie Zeus’so šventyklos augan
čio medelio. Jie pasiekę žemiškos 
laimės viršūnes - tapo įrašyti amžių 
amžiams į graikų istoriją.

Graiku idealams ir galybei kritus 
atsirado profesionalų atletų parsi
duodančių už pinigus. Su laiku tapo 
tiesa, ką Euripides anksčiau kalbėjo: 
- Iš visų dešimčių tūkstančių blogy
bių kurios plaka Heilas, bloginusioji 
yra atleto amatas. -

Graikų žemei patekus .į Romos 
imperiją olimpiniai žaidimai liko. 
Vien Theodosius I-sis iš Byzantijos, 
krikščionis valdovas, norėdamas su
naikinti visas pagonijos šventyklas, 
393 m. po Kristaus sunaikino ir Olym- 
pija. Plešikautojai gotai ir žemės dre
bėjimai galutinai užbaigė naikinimą. 
Pusantro tūkstančio metų olimpijadų 
nebuvo. Žinome iš istorijos, kokia 
nesportiška buvo senoji kriškčionybė.

Pries' 200 metų archeologai at
rado vietą; malaria užkrėsta, balotą 
slėnį. Vokiečiai, 1875 m. sutartimi 
su Graikija, gavo pilna teisę kasinėti 
slėnyje. Atkasė penkių metrų gilumo 
purvą, iš dvokiančio durpyno atkasė 
šventyklos liekanas ir vertybes, kaip 
skulptoriaus Praxitoles Hermes sta
tulą, vieną iš gražiausiu skulptūrų. 
Viską atrado ten pat, kur graikų rašy
tojas Pausanias, ano meto klasikas 
174 m. po Kristaus buvo matęs.

Šiandien Olympia apleista, lau
kinėm gėlėm apaugę liūdni griuvėsiai, 
vien foto aparatais apsiginklavę turis
tai stoviniuoja ant senųjų, stadiono 
sienų. Viena kitą iškasena, galingi 
žodžiai iškalti gabale kolonos, koks 
bronzinis arklys ar šiaip menki liku
čiai prarasto švytėjimo. Likučiai, 
bet šių dienų žmogų, nuteikia gilia 
pagarba dvasios didingumui ir gyve
nimo jėgai, vyravusiai olimpiniuose 
žaidimuose.

O. Areimaitė.
***

ADELAIDE
3.12.72 m. Lietuvių Namuose 

susirinko pietauti Krašto Valdyba 
su šeimomis, dalyvaujant VLIK’o įga
liotiniui su ponia ir Krašto Garbės 
Teismo pirmininkui. Pietaujant buvo 
pagerbtas V. Baltutis, “Šuolis į lais
vę”, apie Simą Kudirką autorius. Pa
sakyta keletas kalbų, sveikinant ir 
dėkojant autoriui už jo atliktą darbą, 
linkint ir toliau plunksnos neapleisti. 
Kiekvienas kultūrinis darbas yra at
liekamas nuo poilsio, nuo priežiūros 
namų ir daržų pavogtu laiku, todėl 
didelė pagarba priklauso žmonai, kuri 
toleruodama ar pati atlikdama įvai
rius namų darbus, prisideda užsimotų 
tikslų įgyvendinimo. P. E. Baltutie
nė yra geras pavyzdys tokios žmonos, 
ypač, kad auginant dvi mažas dukre
les, darbo jai užtektinai. Nežiūrint to, 
jie abu suspėja dalyvauti visuose 
lietuviškuose parengimuose.

VLIK’o įgaliotinis Australijoje 
ir Baltų Tarybos atstovas p. J. Lap- 
šys painformavo, kad “Šuolis į lais
vę” drama yra susidomėję estų, lat
vių ir ukrainiečių bendruomenės ir 
yra pareiškę norą šį veikalą, pamatyti. 
Ši proga jiems bus suteikta vasario 
pradžioje, kada drama bus kartojama 
Lietuvių Namų scenoje, o Melbourne 
bus suvaidinta vasario 17 d. Kadangi 
Simo Kudirkos tragedija yra supran
tama ir kitomis pavergtomis tautoms, 
todėl jos norėtų išsivertę šią dramą į 
savas kalbas pastatyti ją savuose 
teatruose. “Šuolis į laisvę” atspaus
dintas “Draugo” atkarpoje J.A.V. o 
P.L.B. Švietimo Taryba žada išleisti 
atskira knygute. į kalbas ir sveikini
mus autorius atsakė nuoširdžiai ir 
kukliai, papasakodąmas iš kur gavo 
idėją ir medžiagą kuriant Simo Kudir
kos-istoriją. Kaip sako iš piršto iš
laužęs neparašysiyreikia savyje išne
šioti, pabrandinti, tada rašyti, dai
linti, šlifuoti, kol gauni užbaigtą 
produktą.

B. Baltutis pažadėjo -nenusėst 
ant laurų, bet kiek jėgos ir sveikata 
leis, tęsti pradėtą darbą toliau.

Laikas praėjo malonioj nuotai
koj, pietūs paruošė ir servavo “Vil
niaus” tunto skautės.

V. Marcinkonytė.
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/POSTAM* J Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
proga sveikiname visus tautiečius iš arti ir toli linkėdami giedro šventinio 
džiaugsmo ir laimės ateinančiuose metuose.

Melbourne Apylinkės Valdyba

23-JI SPORTO ŠVENTE.

GRUODŽIO MĖN. 26 D. - ANTRADIE
NIS.
11.30 Pamaldos St. Joachim bažny
čioje;, John St. Lidcombe.
1.00 Sporto klubų atstovų susirin

kimas Lietuvių namuose, Church St. 
Lidcombe.
7.00 Susipažinimo vakaras ir bendri 

pietus, ukrainiečių, salėje, Church 
St. Lidcombe.

LAUKO TENISO RUNGTYNES.
2 vai. p.p. Hob. - Syd. vyr.

Adei. - Mel. vyr.
Adei. - Syd. vyr.
Banks. - Hob. vyr.
Adei. - Syd. mot.

***

GRUODŽIO MĖN. 27 D. - TREČIA
DIENIS.

KREPŠINIS.
10 v. Banks. - Hob. vyr I
11 v. Banks. - Mel. mot. I
12 v. Mel. - Syd. Merg. I
1 v. Geel. - Mel. vyr. I

***

2 v. Sporto šventės atidarymas.
3.30 v. Geel. - Syd. Mot I

Mel. - Syd. Bern. II
4.30 v. Adel. - Syd. vyr. I

Adei. - Banks. Mot. II
***

TINKLINIS
10 v. Adel. - Syd. vyr. II
11 v. Hob. - Syd. vyr. II
12 v. Adel. - Syd. Mot. II
1 v. Adel. - Hob. vyr. II

***

ŠACHMATAI
10 v. Bankstown Sports Club.

AUSTRALIJA PALIKUS
Antanas Laukaitis.

KELIONĖJE PO AMERIKĄ

Palikus vaisinguosius Baltimo- 
res lietuvius, su padidėjusiu svoriu 
nuo kurio man visą laiką yra taip sun
ku atsipalaiduoti, nes kur bebuvau 
ir pas kuriuos tik lietuvius besisve
čiavau, visur radau ir pajutau ta. lie

tuvišką vaisingumą, tą puikų savo bi
čiulių, draugų ir giminiųpriėmimą, jog 
jau ir man pačiam kartais darosi bai
su, ar as gyvas ir sveikas, nesvarbu, 
kad ir su pridėjusiais 17 svarų, dar 
grįšiu atgal į Australiją.

New Yorke jau manęs lauke mano 
senas draugas kretingiškis Julius 
Veblaitis, kurio dažnus pasisakymus 
mūsų lietuviškais reikalais, matau toje 
pačioje ’‘Dirvoje”. Daug metų nematy
tas, truputį sustorėjąs, dabartinis 
gimnazijos mokytojas, mane per visą, 
didįjį New Yorka, veža i savo pui
kius " namus, kur" susipažįsta su jo 
žmona Irena, seniau buvusia gražuole 
karalaitę, dabar aktyvi Prof. J. Stuko 
radio valandėlės pagelbininkė. Susi
tikimas malonus, įspūdingas. Prisi
minimai, daug kalbų ir pašnekesys 
tęsiasi, kaip ir daugumoje mano ke
lionės metu, iki paryčių, maloniai 
prisijungiant ir uošviams p. Vylian- 
dams - kauniškiams, buv. agronomui 
ir Žemes Ūkio ministerijos spaudos 
referentu, kuris sekančią dieną jau 
iš pat ryto mane paėmė savo apžval- 
ginėn New Yorko kelionėn, viską 
taip vaizdžiai papasakodamas ir ap^ 
rodydamas ko turbūt nei pats geriau
sias šio miesto vadovas vaizdingiau 
nebūtų padaręs.

New Yorkasman padare tikrą 
miesto vaizdą. Buvau kone visur, ma
čiau ir kone viską, tačiau tokio did
miesčio, kaip didysis New Yorkąs, 
dar man neteko,matyti. Ir, nors važi
nėjant' ir vaikščiojant' po didžiąją

SYDNEJAUS "KOVO” VYRU. IR 
MOTERŲ. K-DOS LAIMI 
užbaigiamuosius finalus.

KOVAS - SOUTH 57 - 39
Vyrai pradeda žaidimą greitu 

tempu ir jau pirmosiose minutėse 
veda 10-4. Rezultatai greitai didėja 
ir pirmą kelinį baigia 37-16. Antro 
kelinio p' radžia nelabai sėkminga,bet 
koviečiai greitai periima iniciatyvą 
i savo rankas ir rungtynes baigia gra
žiu tašku skirtumu, tuo pačiu laimė
dami vasaros turnyro varžybas, ne- 
pralošę nei vienu rungtynių. Žaidė 
ir taškus pelnė: A. Čerkesas 16, D. 
At kin sen 9, S. Lukoševičius 4, M. 
Liubinskas 9, R. Liubinskas, R. Gul
binas 8, P. Gustafson 12, M. Mikalaus
kas ir J. Šliogeris.

***

KOVAS - WEST
Merginos pradeda finalines rung

tynes nesėkmingai. Kamuolys bereika
lingai prarandamas, netikslios pasuo
tos, bereikalingos baudos ir greita 
0-7 mūsų nenaudai. Merginos deda 
visas pastangas rezultatą išlyginti, 
bet nepavyksta ir pirmas kėlinys 
baigiamos 12-17. Antro kelinio pra
džia irgi ne geresnė. Likus 10 min. 
žaisti rezultatas gerėja ir tik 3 sek. 
pries rungtynių pabaigą. 29-30 mūsų 
nenaudai. Atsiranda daug vilčių, kai 
A. Kasperaitytė gauna mesti dvi 
baudas. Viena bauda vienas taškas 
ir rungtynes užbaigiamos 30-30. Po 
5 min. pratesimo kovietės suranda 
žaidimą ir didina taškus, laimėdamos 
gražiu rezultatu. Laimėdamos fina
lus, mūsų merginos laimi ir vasaros 
sezono turnyrą. Žaidė ir taškus pel
nė. Ir. Kačiusytė 6, S. Gustafson 10, 
R. Araitė 1, Ir. Gulbinaitė, A. Lie
sytė, A. Kasperaitytė 9, V. Satkaus- 
kaitė, R. Kasperaitytė 12, F. Fuller 
4, V.Laukaitytė, S. Dambrauskaite 
ir M. Cerkosienė 7.

Manhattan salą, man net galva ir kak
las paskaudo nuo žiūrėjimo į didžiuo
sius šio miesto dangoraižius, kurių 
iki šiol, bent panašaus didžio, dar 
nebuvo tekę matyti, tačiau bendras 
vaizdas liko labai įspūdingas, didin
gas, paliekant šios kelionės įspū
džius. Aplankiau Laisvės Statula, ku
rią jau daug metų žinojau, nors Ame
rikos ir nebuvau matęs ir kuri kiek
vienam ir lietuviui, atvykstančiam 
emigrantui, buvo lyg tas laisvės švy
turys, duodantis daug vilčių ir sva
jonių, pradedant savo naująjį gyve
nimą šiame turtingame ir “keistame 
krašte, kuriame gali žmogus rasti vis
ko: nuo pačių geriausių pasaulyje 
iki pačių blogiausiu, apie ką dauge
lis net pagalvoti negali. Apvaikščio
jau, apvazinėjau ir pamačiau šį mil- 
žiniskau miestą ne tik iš jo aplinkinių 
gražių "vietų, bet taip pat ir iš jo pa
čių aukščiausių punktų, stebėdamas, 
kaip kad ir iš lėktuvo, žemai gatvėse 
važiuojančias mažas masinas ir kaip 
skruzdeles vis beskubančius žmones. 
Nepamirštama įspūdį padarė Rocker- 
feller centras," Empire pastatas ir 
daug, daug kitų įžymybių, apie ką rei
kėtų atskirais straipsniais rašyti, nes 
kaip' yra didis New Yorkas savo plotu, 
taip yra jis garsus ir savo visokiomis 
didenybėmis, garsybėmis ir keisteny
bėmis.

New Yorko lietuvių gyvenimas 
yra susispietęs apie paskirus lietuviš'- 
kuosius centrus, jau iš senai įsigy
tus mūsų anksčiau atvykusių lietuviu. 
Gaila tik, kad vis daugiau didėjanti 
ir plūstanti juodoji banga baigia su
griauti mūsų buvusius^ šventus lie
tuviškuosius' centrus išstument ne tik 
paskirus tautiečius iš centrinių mies
to vietovių, bet taip pat perleidžiant 
juodiesiems ir savuosius klubus, 
centrus ir net parapijas. Tai. proble-

Sveikiname mielus tautiečius Canberroje ir apylinkėse linkėdami nuotaikingų
šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Canberros Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikinu visus tautiečius
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

linkėdamas visiems geriausios šventines nuotaikos ir gerovės.
Latrobe Valley Seniūnė

Visus Hobarto, Tasmanijos ir Australijos tautiečius sveikiname su 
šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS

linkėdami džiaugsmo, sėkmės ir gerovės.
Hobarto Apylinkės Valdyba
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m a, kurios aš jokių budu negalėjau 
suprasti Australijoj, galvodamas, ko
dėl gi tie Amerikos baltieji taip 
skriaudžia tuos vargšus juoduosius 
ir dabar, pamatęs ją, galvoju, kaip 
gera ir ramu gyventi pas mus netu
rint tokių rasinių rūpesčių.

Ypatingai malonu New Yorke bu
vo susipažinti ir . svečiuotis prof. 
Dr. ir ponios Jokūbo Stuko namuose. 
Tiek ir lauke, tiek ir viduje yra maža 
lietuviška šventovė - lietuviškas ma
žėjus. Šis mokslo žmogus, kaip kad ir 
jo maloni ponia, yra čia gimę lietu
viai. Neapsiriksiu pasakydamas, kad 
šist malonus profesorius lietuviško
sios valandėlės direktorius, Ameri
kos lietuvių vyčių vadas, yra lietuvis 
patrijotas nep a va'rgstanti s darbuoto
jas ir lietuviškų reikalų gynėjas. Jo 
sienas puošia paveikslai bent keliais 
jo kūriniais pas Amerikos preziden
tus ir padarytomis su jais nuotrauko
mis. Taip pat daugybė diplomų, meda
lių pasižymėjimo lakštų ir net pačia 
buv. Lietuvos prezidento A. Smeto
nos asmenine kortelė su jo parašu, 
liudijant kad ir. jis priklausė jaujper 
30 metų vadovaujamam J. Stuko radio 
klubui. Kalbėjau ir aš jo valandėlėje 
ir buvau apdovanotas asmeninėmis 
profesoriaus dovanomis. Tai žmogus, 
kurio lietuviškumo pavyzdys gali 
būti taikomas ir daugeliui iš mūsų.

Malonioje savo draugų Veblaiciū 
viešnagėje teko po daugelio metų vėl 
susitikti senuosius musų sporto vete
ranus Alfonsą (Fonkelį) Andriulį su 
kuriuo vadovaujant broliui Artūrui 
(Lietuvos rinktinės dalyviui) teko 
paskutiniuoju laiku žaisti krepšinį 
Vokietijoje ir mūsų gerai žinoma buvu
si sportininką Artūrą Cenfeldą. Daug 
kalbų, prisiminimų, palyginimų da
barties su praeitimi ir kitą.

Antrąją savo buvimo dalį New 
Yorke praleidau pas gimnazijos drau
gų sportininką Algi Daukša^ ir jo ma
lonią seserį Rožę. tr vėl sutikau savo 
prietelius sportininkus, tai gerai ži
noma sporto žurnalistą ir buyusi 
“Sporto” redaktorių Kęstutį Cerke- 
liūną, kurio plunksnos ir tų puikių 
straipsnių pasiilgo ne tik Amerikos, 
bet ir Australijos sportininkai, tikė
damiesi, kad vėl greitų laiku pasiro
dys bent koks lietuviškas sportinis 
leidinys. Musų veteranas futbolinin
kas Kazys (Kizla) Brazauskas, Anta
nas Bagdžiūnas IV-sios Kauno gimna
zijos bendramoksleivis, krepšininkas 
Algis Ruzgas, padarė siurpryza_ atsi
lankydami ir aplankydami mane. Nespe- 
jome su savo A. Daukšu pasakoti įs
pūdžius iŠ Lietuvos, nes ir jis ten ne
senai buvo paminint mūsų sutiktus ir 
matytus veteranus Lietuvoje sporti
ninkus. Malonu buvo sutikti buv. teni
so Čempijoną Vyt. Gerulaitį jo pui
kioje biznio įstaigoje.

New Yorke aplankiau tėvų pran
ciškonų turimą Kultūros Centrą, ju 
vienuolyną bažnyčia ir “Darbininko” 
redakciją, kur sutikau savo gimnazi
jos klasės draugą, tėvą Bučnių, da
bartinį šio laikraščio redaktorių. Ma
lonu buvo sutiktirir gimnazijos dravr-4 

gą, dabartinį Kultūros Centro vadovą 
tėvą Baltakį. Nors išvaizdos truputį 
pasikeitę, plaukų galvoje daug ma
žiau, tačiau jaunystėje Įgyta draugys
tė išliko nepaliesta ir gyva prisimini
mais, bendras darbas spaudoje buvo 
labai malonu prisiminti.

Puikiu keleiviniu autobusu kur 
panašiai kaip ir lėktuve hostesės ap
tarnauja keleivius, atvažiavau į Hart
fordo miestą. Čia, puikioje savo drau
go Broniaus" ir Žmonos Gražinos rezi
dencijoje buvau labai mielai ir vai
šingai sutiktas. Br. Aleksandravi
čius baigęs inžineriją Amerikoje, 
labai gerai išsimušė į biznį ir šian
dien yra vienas iŠ musų turtingųjų 
lietuvių. Malonu buvo matyti jų pui
kius vaikus, taip grašiai kalbant lie
tuviškai ir aktyviai dalyvaujant skau
tiškame ir sportiniame gyvenime. Ten 
pat aplankiau ir savo buv. tautinių 
šokių mokytoją Sydnejuje p. A. Ust.- 
janauskienę, kuri nesenai palaidojo 
savo vyrą," gerai žinomą lietuvį ir 
amerikonų veikloje Antaną Ust.ja- 
nauską, prieš daugelį metų ipteigusį 
Sydnėjaus Sporto Klubą “Kovas”. 
Turėjau susitikti ir as su juo tačiau 
nelaiminga mirtis per anksti išpiešė 
ši žinomą netik Amerikoje ir Austra
lijoje lietuvį veikėją.

Malonu buvo šiame mieste aplan
kyti buv. australiečius Tetą ir Vytą 
Trečiokus, kurie čia turi puikų dide
lį motelį ir verčiasi labai gerai. Ma
loniai pavaišintas savo jaunystės 
draugų, prisiminant ir Australiją, va
kare atvažiavau į Worcester, kur ap
sistojau savo gerų draugu, ir bičiulių 
Reginos ir Jono Palubeckų namuose.' 
Po daugelio metų malonu buvo sutikti 
savo draugus ir dar maloniau buvo ma
tyti savo krikšto dukrą Aureliją, dide
lę skaučių veikėją, kuri dabar ruošia
si daktaratui. Kartu su savo priete- 
liais Aldona ir Juozu Brantais aplan
kėme Worcester lietuvių klubą ir vė
liau Mairionio Parko klubą, kur man 
aprodo puikius šio modernaus klubo 
įrengimus čia yra susispetę ir kone 
visas lietuviškas šio miesto lietuvių 
gyvenimas, nes puiki vieta, gražus 
ežeras ir. daug vietos lauke ir viduje, 
gali pasitranauti visai lietuviškai 
veiklai. Lankiausi' lietuviškoje krau
tuvėje, kurios savininkai yra karšti 
“Dirvos” skaitytojai ir mane tuoj pat 
atpažįsta. Lygiai taip pat malonu bu
vo lankytis pas Joną Vieluna su po
nia,' kurie labai stipriai verčiasi sava
me biznyje ir kurio tėviškėje Dzūki
joje lankiausi tik prieš keletą mene
sių, būdamas Lietuvoje.

Kur bebuvau kur beviešėjau vi
sur pajutau ta, artimumą, prisimenant 
jaunystėje išgyventas dienas, kartu 
praleistą sunkų karo ir pokarinį gy
venimą. 'Tikrai džiaugiuosi ir didžiuo
juosi savo draugais ir bičiuliais, jog 
tos draugystės ir artimo biciuliavi- 
mosi nesulaužė nei metų eiga, ne 
amerikoniškas žaliasis doleris. Ji 
liks ir toliau gyva.
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Giedrių. KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ 
nuoširdžiai linki visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems

Povilas Alekna

Mūsų nuoširdus sveikinimai ir linkėjimai 
šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems.
K. Butkus, N.Žygienė ir O.Gilandienė

Nuoširdžiai sveikiname visus mielus tautiečius - Tautos Fondo 
rėmėjus Šv. KALĖDŲ ir NAUJU METŲ proga linkėdami džiaugsmo, ištver
mės ir stiprybės ateinančiuose metuose.

Mes giliausiai įsitikinę, kad musų pastangos ir aukos atneš tėvynei 
Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje

Sveikiname visus mielus tautiečius ir visas Liet, organizacijas 
šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga linkėdami kuo geriausios kloties.
Geelongo Apylinkės Valdyba 

Evangelikų Liuteronų Bažnyčią išeivijoje kunigą ir darbuotoju, suvažiavimo 
bendra nuotrauka Aumūhle - netoli Hamburgo.
pirmoj eilej iš dešinės į kairę:
senjoras kunigas A. Keleris iš Bremeno, ponia Vera Urdzienė iš Bad Godes- 
bergo, ponia Krista Matz iš-Esseno lenkų bažnyčios atstovė, Liuteronų pasau
linės vokiečiu vyr. komiteto įgaliotinis Vokietijai bažnyčių tarėjas kunigas 
Dr. Ernst Eberhard iš Stuttgarto, kunigas Julius Stanaitis iš Backnango, vyr.
bažnyčių tarėjas kunigas O. Klapper iš Hannoverio, estų arikivyskupas K. 
Veem iŠ Stockholm© ir lenku banzyčios atstove ponia Dietrich iš Esseno. 
Dešinėj pusėj matytis p. Fr. Sleateris iš Bremeno, vice senjoras kunigas J. 
Urdze iŠ Bad Godesbergo ir garbės senjoras kunigas A. Gelžinius iŠ Braunsch- 
weigo. Nuotraukoje trokšta mokyt. Fr. Skėrio išMannheimo.

Nuotrauka Fr. Skėrio.

Mielus Sale seniūnijos tautiečius sveikinu
šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

linkėdama visiems geriausios įsekmės ir laimės.
Sale Seniūne į

Visus Brisbanes ir auksinio pakraščio lietuvius sveikiname 
šv. KALĖDŲ proga

ir linkime visiems Šviesių ir saulėtų
NAUJŲJŲ METŲ

Brishanės Apylinkės Valdyba
J 

• * j
« **

Linksmų KALĖDŲ, ŠVENČIŲ ir laimingu NAUJU METŲ linki savo na
riams ir taupytojams *

4
Lietuvių Kooperatine Kredito Draugija - “TALKA”

... ............ .... .... ........ -............. ..........— ,

Sveikiname savo narius, rėmėjus ir visus tautiečius su Sv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais linkėdami daug džiaugsmo ir sėkmes.

i
Sydney Lietuvių Klubas.

SENI ŽMONĖS NETURĖTŲ MIRTI 
DAUGIAU KAIP VIENĄ. KARTĄ.

Macfarlane Bumet.

Sir Macfarlane Bumet yra pa
sižymėjęs Australijoj medi
cinos mokslininkas ir kartu 
su kitais 1960 metais yra 
gavęs medicinos Nobelio 
premiją. Jis dabar yra 73 m. 
amžiaus.

Jei mes sutinkame, kad senatvė 
prasideda nuo 65-tų metųamžiaus tai 
ateities socialinė problema bus - kas
kart didėjanti proporcija senų žmonių.

Iš dalies, mano galvojimas apie 
senatvę yra kaip ir kiekvieno kito 
žmogaus, - ji mažina fizinį veiklumų, 
ima daugiau rūpintis infliacija ir kaip 
ji atsiliepia į jo sutaupąs, kad ir tas 
laiko bėgio nuostabumas - užsimirši
mas vardų - ar tai ženklas senatvės, 
o gal tik šiaip profesoriškas išsiblaš
kymas?

Tarp kitko, aš turiu pasisakyti, 
jog aš turėjau medicininį išsimoks
linimą ir ilgų karjerą kaip biologijos 
tyrinėtojas su ypatingu interesu į žmo 
giškąjį gyvulį ir jo ligas.

Nuo 65 iki 70 yra proporcingai 
labai didelis mirimų padidėjimas. 
Žmonių, kurie sulaukė savo 70 gimta

dienį, 4-5 procentai bus mirę laike 
vienų metų.

Toliau, kiekvieną metų mirimų 
proporcija didės iki sulauks 99 metų, 
o nuo čia mirimų proporcija, iki jie 
sulauks šimtą, metų - vyrams yra 50% 
o moterims - 25%.

Visi vyrai ir moterys, kurie iš
vengs vienokių ar kitokių nelaimin
gų atsitikimų, išmirs tarp 70 ir 100 
metų.

Bendrai, jie mirs daugiausiai 
nuo plaučių uždegimo, eismo nelai
mių, stroko ir panašiai.

Iš to išplaukia, aš manau, geriau
sia biologinė senėjimo definicija - 
vis didėjantis žmogaus imlumas pa
žeidimo nuo įvairių kenksmingų ap
linkos smūgių. Daugelis susižeidimų 
ar užsikrėtimų, kas yra tik juokas 
jaunam, gali būti fatališka senam.

Bet yra ir daug kitų senėjimui 
veikiančių faktorių, negu vien tik 
menkėjimas atsparumo kenksmingai 
aplinkai. Tai senatvės ligos, į kurias 
aplinka turi labai menkos reikšnės, - 
pavyzdžiui,strokas, canceris, reuma
tinis artritis. O be to, mumyse yra 
nesukontroliuojamas, iš anksto nusta
tytas mechanizmas, kuris sako, kad 
net sveikiausias žmogaus gyvenimas 
turi baigtis kur nors tarp 70 ir 100.
- -Todėl aš nemanau, kad. męs ture-. 

tume per daug stengtis keisti šiuos 
skaičius, nors dabar yra užtenkamai 
priemonių, kad galėtume vis daugiau 
žmonių įvesti į tą 70 j- 100 skalę, ku
rie kitaip mirtų prieš laiką nuo gry
nai natūralinių priežasčių.

Taip pat, ilgesnis amžius gali 
priklausyti nuo geresnio gyvenimo 
(kuris, tarp kitko, aš manau, yra vie
nas iš pateisinimų šiandieninės mo
demiškos socialinės etikos “Wel
fare” valstybėje).

Vienur kitur aš radau statisti
kos, kuri sugestijonuoja, kad iš visų 
faktorių nustatančių ilgą amžių - pa
sitenkinimas, kuris gaunamas nuo pa
siekimo ir kitų pripažinimo to atsie- 
kimo, yra pats "svarbiausias.

Eilė žmonių Amerikos 1952 “Who 
is who” sąraše - tai asmenys, kurie 
sulaukė aukšto įvertinimo savo pro
fesiniame darbe, buvo lyginimai iš
likimo principu su tais asmenimis, 
kurie nebuvo įrašyti į “Who is who”, 
bet dirbo toj pačioj profesijoj.

Tas palyginimas, apimantis 
1952 - 67 metų periodą., parodė, kad 
“Whi is who” žmonės, bendrai gy
veno ilgiau negu kiti.

Kitoj akademinėj studijoje daug 
žmonių 70 - 90 m. amžiaus grupėje 
buvo klausinėjami apie visus kitus 
priimtus motyvus surištus su senė
jimu. V . ' >

Ar jie rūke cigaretes ir ar per 
daug gėrė? Ar ne perdidelis buvo jų 
svoris? .Ar kraujo spaudimas ne per- 
aukštas ir ar ne perdidelis kiekis 
cholestoral’io kraujuje? Kokio am
žiaus mirė jų tėvai? Ar jie buvo pa
tenkinti savo profesiniame darbe?

Įvairūs sugrupavimai davė rezul
tatus, kurių kiekvienas tikėjosi, bet 
klausimas, kuris buvo pats svarbiau
sias jų išlikimui - buvo paskutinis.

Pasitenkinimas savo darbu, at
rodė, pats svarbiausias faktorius, 
kuris prisidėjo prie jų ilgo amžiaus.

Aš pats esu išgyvenęs aštuonis 
metus savo paties senatvės. Buvau 
labai užsiėmęs darbais, kuriems ne
turėjau laiko, kada aš pelningai dir
bau, - rašyti knygas, kurias as" norė
jau parašyti, daugiausiai techniškas, 
bet kai kurias ir pusiau populiarioje 
formoje. Jos man atnešė labai mažai 
pinigo, bet visos buvo atspausdintos 
ir kartais gerai įvertintos.

Ir dar svarbiau, jos davė nuola
tinį interesą ir, kas yra lygiai svar
bu, reikalavo iš manęs laikytis as
meniškos disciplinos.

Sveikas ir širdingas senas as
muo nesudaro jokios problemos musų 
bendruomenei, bet mirti reikia kiek
vienam, o prieš mirtį dažnai yra ilgo
kas periodas,kartais vadinamas “prieš 
mirtiniu” ... periodas negalios,atlikti 

savo reikalų dėl negalėjimo judėti, 
kūniškas nesusilaikymas, ar proti
niai bei amociniai negalavimai.

Priešmirtinių priežiūra yra pati 
mažiausiai atraktyvi visų medicinos 
sričių, bet ji kasdiem darosi pati 
dažniausia atsakomybė medicinos 
praktikoje.

Daugely atsitikimų, bet ne vi
suose, patyręs daktaras gali pasa
kyti, kad toks ir toks pacientas nie
kad negalės savęs prisižiūrėti ir jau 
įėjo į priešmirtinį, periodą. Viskas, 
ką jie gali patarti,'tai laikyti pacien
tą patogiai, kiek galima, ir laukti jo 
mirties.

Seno mirtis visada turėtų būti 
priimama kaip kažkas neišvengiamo 
ir kartais net pageidautino.

Kada aš pasieksiu “priešmir
tinę” stadiją, viskas ko aš prašyčiau, 
leisti eiti man prie galo su, kiek ga
limu, garbingumu ir, kiek galima, 
mažesniu skausmu - , o ilgis toli
mesnio išlikimo tampa visai nema
terialus.
_ Daktarai neturėtų priversti seną 
žmogų mirti daugiau kaip vieną kartą.

Aš turiu savo piniginėj kortelę - 
prašančia, kad atsižvelgiant į mano 
amžių, kiekvienas prailgintas "be są
monės stovis, ar tai įvyktų dėl ne
laimingo atsitikimo, širdies atakos 
ar stroko, turėtų būti leista eiti na
tūraliu keliu, be jokios pagelbos iš 
“intensive care” ar “resuscitation 

ward”.
Aš tikiu, kad čia yra labai plati 

bazė tyrimams geriausių priemonių, 
sumažinant depresiją ir mizeriją prieš
mirtinių senų žmonių.

Čia, pagaliau, yra viena sritis 
kur daktarui nereikia bijotis, kad jo 
pacientas pasidarys “drug addict”, 
taip kaip jis priima būtinumą^ naudoti 
didėjančią doząmorfijaus, kontroliuo
jant “terminal cancer” skausmą.

Ir, jeigu “drug’ai”, suteikianti 
nors ir dirbtiną ramybę pasenusiam 
ir priklausomam nuo kitų, nors ir net 
žymokai sutrumpintų gyvenimą, tai, 
iš tikro, bus sunku pasakyti, ar tai 
yra daugiau netekimas, ar laimėjimas.

Mano nuomone, tai yra pati svar
biausia sritis psycho-pharmacologi- 
niams tyrimams dabartiniu metu ir tuo 
pačiu, gal būt, pats labiausiai derlin
gas laukas “in geriatrics” (medici
nos sritis apimanti senus ir jų svei
katos problemas).

'< Mūsų Pastogė Nr.- 50 -, 52 1972.12.1$. pšl. 10
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KRISTUS KALEDOSE
(Rašo LSS Aust. Rajono Dvasios 

Vadovas, s. kun. Petras Butkus)
Devynių metų, mergaite, Suzan 

Long, iš New Jersey, Amerikoj, pa
raše tokį laiškų,: “Mielas Jėzau, 
aš rašau Jums vietoj “Santa“, nes 
Jus esat tai, kas sudaro Kalėdas. Kad 
aš nepamiršciau, noriu Tau pasakyti 
“Laimingos gimimo dienos” ir dėko
ju už Tavo dovanas”. Tą. laišką ji 
užadresavo “Kūdikėliui Jėzui, Bet
liejus”.

Paštas ta4 laišką grąžino Suza- 
nai, su prierašu: “črązinamas dėl 
nepilno adreso”, bet to laiško turinys 
greit pateko daugeliui žmonių. Laike 
kelių dienų daug pasaulio laikraščių 
išspausdino šį laišką. Ji jjavo šimtus 
laiškų, kurie pagyrė ją uz tikrąją Ka
lėdų dvasią.

Sveikindamas Kalėdų švenčių 
visus brolius ir seses, noriu priminti, 
kad Kalėdų centras turi būti Kristus, 
o ne eglutė, dovanos, sveikinimai 
ar kiti, nors gražus, bet antraeiliai 
dalykai. Kalėdų Senelis užima Kris
taus vietą ir suklaidina daugelį žmo
nių, v

Kristus ateidamas į sį pasaulį 
suteikė žmonijai ir mums patį didžiau
sią džiaugsmą ir pačia, didžiausią 
dovaną. Kas į savo širdį priima Kris
tų, to siela pilna džiaugsmo ir lai
mes. Tik iš šio džiaugsmo šaltinio 
plaukia visos Kalėdų dovanos, svei
kinimai, eglutes ir tik jame turi pras
mę ir reikšmę.

Gerai įsidėmėkit, kaip Dievo 
pasiųstas angelas, skelbdamas pie
menėliams Kristaus gimimą, pusake 
ir tikrąją Kalėdų prasme,: “Štai aš 
skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris 
bus visai tautai, kad šiandien Dovido 
mieste gimė ^Išganytojas, kuris yra 
Kristus, Viešpats” (Luk. 2,10-11)

Tedžiugauja ir Jūsų tyros sielos 
ir jaunos širdys!

Jūsų,
s. kun. P. Butkus.
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Sesės ir Broliai,
kasmet švenčiame Kūdikėlio 

Kristaus užgimimo - Meilės, džiaugs
mo ir geros valios šventę. z

Šiemet ši didžioji Meilės Šventė 
mums, Australijos skautam s-tėms, 
yra ypatingai brangi, nes prieš 25 
metus pirmasis lietuvių skautų viene
tas išsikėlė į šį kontinentą, ir lietu
viškų dainų aidai nuskambėjo radio 
bangomis per visą Australiją.

Pradžioje nors ir teko gana sun
kiomis sąlygomis kurtis, bet skautų 
vadovai ir skautiškasis jaunimas ne
nuleido rankų ir šiandien švenčiame 
savo veiklos 25 metų Jubiliejų.

Tas jaunimas, kuris prieš 25 
metus buvo skautų eilėse, dabar jau 
atveda savo vaikus į sueigas ir sto
vyklas, ^neretai ir patys įsijungdami 
į skautiškąjį darbą. x

Šia proga kviečiu visus, kurie 
bent vieną kartą gyvenime nešiojo 
skautiška, kaklaraištį, pabūti su mu
mis Jubiliejinėje stovykloje ir pagy
venti gražiosios gamtos prieglobstyje.

Sveikinu visus broįius ir seses 
šios Didžiosios Meilės Šventės proga, 
linkėdamas, kad Aukščiausias sužieb
tų mūsų visų širdysejiet ir baigiantį 
uzgestj* skautiškąjį žiburėlį, suteik
tų mums meilės ir vienybės susiburti 
prie Jubiliejinio laužo ir su skautiš
ku užsidegimu, pasiryžimu ir Dievo 
pagalba žengti į antrąjį 25 - mėtį!

v.s. A. Jakštas, 
Rajono Vadas.

*
ATŽYMĖTI RAJONO VADOVAI

LSS Tarybos Pirmija, Jubilieji
nių LSS Metų (1972.XI.1 - 1973.XI.1) 
pradžioje, už nepaprastus nuopelnus 
LSS-gai, apdovanojo aukščiausiu LSS 
garbes ženklu - Geležinio Vilko Or
dinu - buvusį ilgametį Austr'alijos 
Rajono Vadą, LSS Tarybos Narį, v.s. 
Vytautą Nėverauską.

Gražus būrys rajono vadovų ta proga 
pakelti į skautininkų laipsnius:

į vyr. skautininko - s. Aleksandras 
Mauragis (Sydney)

į skautininko • ps. Balys Barkus 
(Sydney), ir ps. Algirdas Dudaitis (Syd
ney;:
j paskautininko - v. si. Donatas Dunda 
Adelaide), v.si. Vytautas Mačiulis 
(Geelong), v.si. Rimantas Sarkis 
(Melbourne) ir vr. kun. Jonas V. Sim- 
boras (Nhill Vic.)

•3 ii U t

>s R. Sp. Sk. Inf.

Gedimino draugovės sueiga, Lidcombes Parke. Nuotrauka. J. Zinkaus.

JUBILIEJINIAI LIETUVIU 
SKAUTUOS METAI

Lietuvių Sakutų Sąjungos Tary
bos, Pirmija, laikydamasi seniai įsi
galėjusios tradicijos, paskelbė 
JUBILIEJINIUS LIETUVIU ^SKAU
TUOS METUS nuo š.m. lapkričio 1 d. 
ligi 1973 lapkričio 1 d., nes 
1973 vasario 16 d. sukaks 55 metai, 
kai oficialiai Lietuva vėl - 1918 - 
vasario 16 d. - pasiskelbė Nepriklau
soma Valstybė.

Neilgas visiškos nepriklausomy
bės, maždaug 22 metų, laikotarpis 
buvo lietuvių tautos laisvės žydėjimo 
metas.

Nuo 1940.VI.15 Lietuva, su ma
žu 1941 m. birželio - liepos mėn. 
laisvės pasireiškimo tarpu ir nacinės 
Vokietijos okupacija 1941 - 1944 m., 
tebėra sovietų okupuota.

Lietuvos * priverstinis laikymas 
Sovietu Sąjungos apimtyje tegali būti 
laikinas.

Lietuvių tauta turi atgauti teisę 
pati spręsti savo reikalus ir Lietuva 
turi tapti vėl visiškai Nepriklausoma 
valstybė.

1918 vasario 16 d. akto ir po to 
sekusių Nepriklausomos Lietuvos 
įvykių minėjimas kaip tik ir yra tin
kamas būdas:

- mums visiems savyje išlai
kyti aiškia lietuvių, tautos laisvės 
idėją, ,

- padėti kitataučiams pažinti
lietuvių tautos padėtį ir Lietuvos 
reikalus, z

- stiprinti už geležinės uždangos 
esančių lietuviu, viltis į laisvės atei
tį,

- pne viso to prisidėti savo min
timis, pastangomis, darbais ir gyve
nimu.
1973 kovo 15 d. sukaks 50 metu, kai 
musų. SKAUTU. AIDAS pradėjo - 1923 
kovo 15 d. - eiti Šiauliuose.

SKAUTU AIDAS, mūsų sąjūdžio 
spausdintas žodis, tebėra tikras mū
sų gyvosios skautybės liudytojas.

Jis yra vienas iš seniausių lie
tuvių jaunimo laikraščių, reguliariai 
ne tik Nepriklausomos Lietuvos lai
kais, bet tremties ir ejnigracijos me
tais, skelbiąs lietuviškosios skauti- 
jos veikimą ir dvasią.

Siekiame, kad mūsų SKAUTU 
AIDAS ir toliau:

- gražiai liudytų mūsų sąjūdžio 
gyvenimą,

- reguliariai galėtų lankyti kiek
vieną skautišką Šeimą bei lietuviš
kosios skautybės bičiulius, skautų- 

čiu. rėmėjus ir k.
- dar ilgai ilgai gyvuotų mūsų 

jaunimo labui. z
1973 lapkričio 1 d. sukaks JĮ5 

metai, kai lietuviu, skautų, ir skaučių 
organizacija įsikūrė -1918 lapkričio 
1 d. - Vilniuje.

. Lietuvių skautybės sąjūdis, gi
męs Lietuvos sostinėje Vilniuje, iš
augęs ir subrendęs Nepriklausomos 
Lietuvos laikąįs, užsigrūdinęs oku
pacijų pogrindžiuose, gajai sulieps
nojęs tremties metais, tebėra labai 
gyvybingas, plačiai išsišakojęs, gi
liai įaugęs į lietuviu, bendruomenės 
buitį ir nuotaikingai žygiuojąs į ateitį.

Trokštame, kad Lietuvių Skautų 
Sąjunga:

- jaukiai savo gausioje šeimoje
išlaikytų visus joje išaugusius, visus 
joje besiugdančius ir visus į ją kas
met skaitlingai įsijungiančius skau- 
tauti, 1'

- lietuviškosios skautybės idea
lais turėtų vis didesnę įtaką tiek mūsų 
skautybės sąjūdyje, tiek visoje lietu
vių bendruomenėje, tiek plačiau už 
jos,

- galėtų sėkmingai įvykdyti savo
jo pašaukimo misiją lietuvių jaunimui 
ugdyti, lietuvių bendruomenei švytė
ti, lietuvių tautai stiprėti ir Nepri
klausomai Lietuvai gyvuoti.

Minėdami šias bei kitas sukak
tis, įvyksiančias Jubiliejiniais Lie
tuvių Skautijos Metais, jaučiamės 
įsipareigoję:

- ištikimai tarnauti DIEVUI, TĖ
VYNEI, ARTIMUI,

- uoliai skautauti savajame Lie
tuviškajame skautybės sąjūdyje,

- ryškiai reikštis lietuvių bendruo
menės gyvenime,

- lojaliai dirbti kraštuose, kurie 
teikia progas lietuvių žmoniškai bui
čiai.

Sesės ir Broliai!
Linkiu kad visi ir visos drauge, 

kiekvienas ir kiekviena paskirai, tais 
metais galėtumėm pasireikšti gra
žiais darbais, pirmiausia musų bran
gaus jaunimo laimei ir mūsų skauty- 
bes garbei.

Laimingu JUBILIEJINIU 
LIETUVIU SKAUTUOS 

METU! 
Budžiu

Jūsų

v.s. Antanas Saulaįtis, 
Liet. Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas.
♦♦♦
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STEBUKLINGAS AKMUO
Stebuklingas akmuo surastas ant 

mėnulio ir pargabentas į žemę Ade
laidės lietuviams. Ji surado Šv. Ka
zimiero lietuvių mokyklos “astronau- 
tai” mokslo metu užbaigimo proga 
Liet. Kat. Centre gruodžio 2 d.

Auksas Nereikalingas 3 paveiks
lų, scenos vaizdelis sukurtas literato 
Pr. Pusdešrio, pritaikintas mažiems 
ir dideliems, patraukė gausiai susi
rinkusių adelaidiškią dėmesį.

Pirmame vaizdelyje matome lie
tuvius astronautus „ apsirengusius 
skridimui į menulį. Čia autorius są
moningai įtraukia, bene, visų šešių 
skyrių mokinius. Apdalinęs trumpo
mis frazėmis, kurias nesunku jau
niems vaidintojams prisiminti ir gra
žiai lietuviškai ištarti, sudarė gyva 
ir vientisą veiksmą.

Gražiai pagautos režisorės E. 
Varnienės pasiruošimo skridimui nuo
taikos pagyvintos sensacijų ieškan
čiais korespondentais, aktyviai bėgio
jančiais minioje ir apiberenčiais įvai
riais klausimais skridejus ir smal
suolius. Astronautams įlipus į rake
tą dar vis girdisi minios pageidavimai: 
Parveskit tą, parveskit man žvaigž
delę nuo dangaus ,..

Apdovanotas plačia fantazija, 
autorius antrą veiksmą supina Žvaigž
džių šokiu. Šokėjoms pasitraukus, ne
įprasta eisena pasirodo du lietuviai 
■astronautai. Abu lėtais judesiais ran- 
§.oja mėnulio paviršiaus keistenybes, 

ia veiksmas gražiai supintas įvedant 
legendarinį mėnulio gyventoją" Tvar- 
dauską ir raganas su originaliu šo
kiu. Tvardauskas tautos išdavikas, 
slapstosi mėnulyje kankinamas są
žinės graužimo ir ilgesio. Išgirdęs 
lietuviškai kalbančius lietuvius džiau-

NAUJAS METODAS LIETUVIU 
KALBAI MOKYTI.

A. Zubras.
Realiausiai į lietuvių savaitga

lio mokyklos problema yra pažvelgęs 
inž. E.A. LIUBINAS “M.P.” 43-ciam 
Nr. Tai kiek pakoreguota paskaita, 
kurią teko girdėti praeitų Velykų kul
tūrinėse dienose. Visai tenka su au
toriumi sutikti, kad pradinė savaitga
linė mokykla turėtų iš pagrindų persi
orientuoti ir savo programa ir moky
mo metodu. Žodis, sakinys bei skai
tinys turėtų būti susijęs su gyvena
mąja aplinka ir dabartimi. Žirgelis 
juodbėrėlis ir “geri vyrai, gerą girą 
gerai gėrė’’ yra visiškai svetimas 
pasaulis 6-12 metų Australijos ar 
J.A.V. lietuviukui, lietuvaitei.

Visus mielus lietuvių meno ir dainos bičiulius bei mūsų rėmėjus 
nuoširdžiai sveikiname su

šv. KALĖDOMIS
ir linkime visiems geriausios nuotaikos, laimės ir džiugesio

NAUJUOSE 1973. METUOSE.
Syd. Liet. Meno Ansamblis ir dirigentė M. Umbražiūnienė

Mūsų :nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai 
šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems.
B. ir T. Vingiliai

Mielus draugus, pažiptamus ir gimines širdingai sveikiname Sv. Kalė
dų ir Naujų Metų proga.

Vida ir Algis, Paulius, Rimas ir Milda Kabailai,
Antanas Mikaila.

Visus savo prietelius, pažįstamas ir draugus sveikiname su Sv. Kalė
domis linkėdami visiems džiaugsmo ir geriausios sėkme's Naujiems 1973 
Metams.

" Ona ir Antanas Andriuskai,
Canberra.

giasi, siūlo mėnulio turtus ir auksą. 
Lietuviai astronautai vietoje siūlomo 
aukso pasiima paprastą menulio ak
menį, kurio Tvardauskas labiausiai 
bijo. Jį palietęs jis pajunta nepapras
tą ilgesį ir meilę savam kraštui. Bai
giantis veiksmui Tvardauskas ištie
sęs rankas maldauja, kad pasiimtų 
jftfemę. .

Šitoje scenoje autonus priver
čia žiūrovą giliai susimąstyt. Lyg 
botago smugiu kerta tiems, kurie ger
būvio ar kitų sumetimą vedami prara

do patrijotinį jausmą.
Treciame veiksme astronautai 

žemėje sutinkami minios. Visą nusi
vylimas. Kur turtai? Kur auksas? Kur 
dangaus žvaigždelė? ...Nusivylusiai 
miniai leidžiama paliesti stebuklingą 
akmenį. Kiekvienas jį palietęs pa
junta savyje keista šilumą, ilgesį 
Lietuvai ir meilę lietuviui.

Siam scenos vaizdeliui sukurti 
autorius panaudojo daug gražios fan
tazijos, bet kartu ir nepaprastai realų 
dalyką, tai tą stebuklingą akmenį, ku
ris mums išeiviams butų labai pravar
tus. Neturint galimybių jo nuo me
nulio nukelti reikėtų šį veikaliuką su 
gilia patrijjotine mintim išplatint 
mūsų išeivijoj.

Su gražiom dekoracijom, kurias 
piešė pats autorius ir kun. Spurgis, su 
gerai parinktom p. Paliulienės, dai
nom, žvaigždžių ir raganų šokiais 
paruoštais p. M. Grebliūnienes ir R. 
Varnaitės, p. V. Vosyliaus scenos 
apšvietimu ir p. E. Varnienės režisū
ra, veikalas tikrai buvo vertas pasi
gerėjimo. Antroje programos dalyje 
pasirodė vaikų darželis su deklama
cijom ir šokiais. Darželiui vadovau
ja p. O. Stimburienė, mokytojos D. 
Karpienė ir A. Stankevičiūtė. Gra» 
žiai dinamiškai dainavo mokyklos 
choras vadovaujams C. Paliulienės.

Žodį tarė.A.L.B. Krašto Valdy
bos Švietimo Komisijos Pirmininkė 
E. Dainienė.

Mokyklos vedėjas kun. Spurgis 
apdovanojo mokinius vertingomis kny
gomis. Liet. Kat. Moterų D-jos pir
mininkė p. T. Gasiunienė ir p. A. 
Visockienė išdalino visiems vaiku
čiams dovanėles. Mokyklos globėjas 
kun. Kazlauskas uždarymo žodyje 
padėkojo mokytojams, mokyklos Tėvų 
Komitetui, vaikučių tėvams ir moki
niams už parodytų tautinį susipratimą.

Gražiai paruoštose Tėvų Komi
teto vaišėse mokytojams ir kviestiems 
svečiams Kom. Pirmininkė p. Baltu
tienė dėkodama mokytojams už jų 
pasišventimą ir darbą. įteikė visiems 
dovanėles. ' _ _

Dėl metodo, mano manymu, mums 
reiktų naudotis regimuoju - girdimuo
ju (audio-visual). Apie jį smulkesnių 
žinių galima surasti “Guide to Mo
dem 1 Language Teaching Methods’’, 
Pub. Nr. 1 Ed. by Brian Dutton, Lon
don, 1965. Geros literatūros yra ir 
prancūzų kalboje. Nėra tai būtinai 
kas labai naujo,, bet metodas ypač iš
populiarėjo po H-jo Pasaulinio karo ir 
UNESCO dėkai. Europiniuose kraštuo
se atsidūrę J.A.V. kariai buvo moko
mi vietinių kalbų, o Šiem ne tiek rū
pėjo gramatinės ir sintaksinės įman
trybės, kiek eilinis susikalbėjimas 
su žmogumi gatvėje, o ypač su mer
gaitėmis. Tam reikalui imta naudo
tis piešiniais (cartoons) ir parašai po 
jais. Tai regimasis metodas. Austra
lijos ABC radijo ir televizijos pro
gramoje anglų kalbos imigrantai moko
mi girdimuoju metodu, skatinant klau
sytoją pakartoti. Sujungiant filme re
gimąjį momentą (vaizdą) su garsu, tu
rime". regimąjį, girdimąjį metodą. Tas 
dabar yra plačiai naudojamas J.A.V., 
Prancūzijoje ir Anglijoje, mokant sve
timas kalbas mokyklose ir institutuose.

Mes taip pat galėtumėm savo sa
vaitgalines mokyklas aprūpinti su 
filmų aparatais, pagaminti su pagelba 
mūsų pačių artistų (iš jaunosios kar
tos) filmus, o mokytojas tik palydėtų 
su iš kalno paruošto teksto tarimu, 
įjungdamas mokiniussu kartojimu. Tuo 
metodu naudojantis, mokiniams daro
si įdomu, ir jie kartu pasisavina gra
matiką ir sintaksę, nors nieko apie 
tai teoretiškai nežinodami.

Greta, žinoma, ir matyto vaizdo 
ar veiksmo užrašymas. Tiktu ir skaid
rės su projekciniu aparatu, bet jų tu- į 
retų būti apsčiai ir metodiškai pa- i 
ruoštų, kiekvienai pakopinei klasei ’ 
atskirai. Yra ir kitokių priemonių bei ‘ 
aparatų, bet juos turėtų vietoje, pav. 
J.A.V., mūsų žmones Išstudijuoti ir i 
pagalvoti, kaip pritaikinti lietuvis- ■ 
kam reikalui.

Teoretinis lietuvių kalbos moky- • 
mas paliktinas lituanistiniams kur- ■ 
sams.

Gaila, kad mums jau reikia 
jauniausiąjį prieauglį lietuvių kai- : 
bos mokyti kaip vienos iš svetimų, i 
bet čia jau kaltė tėvu. Daugelis jų 
(jaunosios kartos) ir tarp savęs, ir su • 
lietuviais draugais juk tekalba tik i 
angliškai, tai, žinoma, ir su vaikais. ; 
Savaitgalinėms mokykloms paruošti 
tinkamus filmus ir tekstus reikėtų 
imtis darbo sutartinai su J^A.V. ir 
Kanados lietuviais. Jei tačiau tas 
nepavyktų ar truktų kelis metus, ga
lėtume ir mes patys to imtis vietoje.

***

Nuotaikingą ir smagių —
šv. KALĖDŲ ir laimingiausių 

NAUJŲJŲ METŲ 
linkime visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems. 

T. ir V. Šimniškiai

Sveikinu Visus mielus bičiulius ^draugus bei pažįstamus su 
šv. KALĖDOMIS ir linkiu laimės ir sveikatos 

NAUJUOSE 19Ž3tae METUOSE.
Ona Šalkauskienė

Mielus draugus ir pirkėjus sveikiname su Sv. Kalėdoms ir Naujais 
Metais ir linkime visiems geros sėkmės. -

Povilas ir Ona Grosai.

, nif i . v • s i sn i.
Sveikiname mielus mūsų bičiulius, artimuosius ir pažįstamus 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
linkėdami visiems džiaugsmo ir geriausios sėkmės.

- Viktoras Sliteris_____c______________ n i
Malonių KALĖDŲ ŠVENČIŲ.ir daug sėkmės NAUJUOSE 1973 METUOSE 

savo draugams ir pažįstamiems nuoširdžiai linki

St. ir EnbKolakąuskai.

Sveikiname savo bičiulius ir pažįstamus su Sv. Kalėdomis ir Naujais 
Metais.

Viciuliu seimą.

MIELI SKAUTU TEVELIA!, SKAUTŲ RĖMĖJAI, BIČIULIAI, SESES IR 
BROLIAI SKAUTAI!

SVEIKINU VISUS SU SV. KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR ATEINANČIAIS NAU
JAISIAIS METAIS, TEGU BETLIEJAUS ŽVAIGŽDE, KURI PRIEŠ 2000 METŲ 
ATNEŠĖ ŽMONIJAI DŽIAUGSMO, RAMYBĖS IR MEILĖS, PRIPILDO JŪSŲ 
ŠIRDIS MEILE IR PASIŠVENTIMU DIRBTI SAVO TAUTOS IR LIETUVIŠ
KOSIOS SKAUTYBES LABUI!

BUDĖKIME!
v.s. A. Jakštas,

• LSS Australijos Rajono Vadas.
Musų Pastogė Nr.. 50 - 52 1972.12.18. psL 9
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KOVOS DEL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 1918-1920 M.

V. Šliogeris.
I Tomas.

Knygos autorius Pik. Ltn. Kazys 
Ališauskas tai knygai davė obalsį: 
TAS LAISVĖS NEVERTAS KAS 
NEGINA JOS! -

Kaip autorius įžangos žodyje 
mini, nepriklausomoj Lietuvoj kovų 
dėl Lietuvos nepriklausomybės isto
rijos nebuvo parašyta. Nors istorijos 
žurnaluose buvo nemažai spausdinta 
atskirų kautynių aprašymų ir atsimi
nimų. Vientisinio nepriklausomybės ko
vų aprašomojo veikalo, ypač dar išei
vijoje labai pasigendama. Jaunoji 
lietuvių karta turi didelį norą suži
noti, kaip Lietuva būdama maža ir ka
riškai nepasiruošusi tauta, iškovojo 
sau laisvę. Kovomis dėl Lietuvos 
nepriklausomybės domisi ir plačioje 
mūsų visuomenė. Tatai skatino buvu
sios* nepriklausomos Lietuvos 
ypač nepriklausomybės kovų 
vius, aprašyti kovas ir išleisti 
ru. veikalu.

Kaip žinome išeiviai po 
karo parašė ir išleido keletą

karius 
daly- 

atski-

II P. 
rimtų 

Lietuvos istorijos .veikalų, kaip A. 
Šapokos “Lietuvos Istorija“ 1956 m. 
ir anglų kalboje redaguota Dr. A. Ge
rulaičio* “Lithuania 700 Yrs“ 1970 m. 
kelių autorių, Prof. J. Puzino, Prof. 
J. Jakšto, Dr. ALBudrecko ir St. 
Lozoraičio, ir keletą kitų reikšmingu 
veikalu. Tai greta šių istorijos moks
lo veikalų atsistoja ir 1972 m. Čika
goj išleista Pik. Ltn. A. Ališausko 
parašyta “Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės 1918-1920 m” I tomas 
knyga. To ko nepadarė Lietuvos Kraš
to Apsaugos Ministerija per 20 metų, 
turėtume vietoje labai daug istorinės 
medžiagos ir galimų bendradarbių, 
išeivijoje per 14 metų atliko vienas pa
sišventėlis K. Ališauskas su kelioli
kos ištikimų bendradarbių pagalba, 
ištvermės, nepaprastas darbštumas ir 
sau visko atsižadėjimas! Šiuo savo 
darbu Pik. Ltn. K. Ališauskas pasta
tė sau nemirtingą paminklą, o mums 
dar gyviems buv. kariams ir visiems 
tautiečiams sukūrė šaltinį iš kurio 
galėsime semtis tėvynės meilės per 
kelius šimtmečius. Knyga tai tikrai 
rimtas moksliškas istorijos veikalas. 
Nurodyta keletas šimtų šaltinių lietu
vių, rusų(baltųjų ir bolševikų), lenkų, 
vokiečių,* anglų, prancūzų ir kitomis 
kalbomis išleistų veikalų. Panaudoti 
ir daugybės autorių rašymai bei atsi
minimai tilpę įvairiuose žurnaluose. 
Kiekvienas kautynių aprašymas turi 
pažymėta numeri kurio gale knygos 
patiektos šaltinio bei autoriaus nuro-

Mielam draugui MINDAUGIUI MAURAGIUI,. mirus jo žmonai

VIOLETAI MAURAGIENEI,
gilią užuojautą reiškiame sūnui Daniui, dukrai Dainai, giminėms, pažįs
tamiems ir artimiems.

M. ir D. Šumskai su seimą.

Mielą Mindaugą Maraugį ir jo jauną šeimą, mirus jo brangiai žmonai

VIOLETAI MAURAGIENEI VASILIAUSKAITEI,
Reiškiame jam ir visiems giminėms gilią užuojautą ir kartu liūdime.

. Arvydas, Rozela ir Balys Pūkai..

Mielai mūsų choristei

VIOLETAI MAURAGIENEI VASILIAUSKAITEI
mirus, jos vyrui Mindaugui, sunui Daniui ir dukrelei Dainutei, tė
vams G. ir J. Vasiliauskams, broliui Alfredui, S. ir A. Mauragiams 

ir visiems giminėms bei pažįstamiems reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Canberros Choras “Aušra“.

VIOLETAI MAURAGIENEI VASILIAUSKAITEI
mirus, jos vyrą Mindaugą, sūnų Danių, dukrelę Dainutą, tėvus G. ir J. 
Vasiliauskus, brolį Alfreda;, S. ir A. Mauragius ir jų gimines bei artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.

Pilkai ir Ceiciai, Canberra.
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dymas. Visiems kiek reikšnjingesnems 
kautynių aprašymams, geriau išaiš
kinti, patiekta kelios dešimtys labai 
gražiai padarytų schemų - brėžinių. 
Tos schemos labai gerai paaiškina 
kautynių eigą net ir karo dalykuose 
mažiau nusimanantiems asmenims. 
Nesekta ypač anglų mėgstamo pavyz
džio, pigios propagandos tikslu, ne
va karo istorijos pavaizdavimo daug 
foto - paveikslų, mažai schemų, tai
gi pigių efektų. *

Visiems dar gyviems likusiems 
kariams, kurie daugumoje anuomet 
buvo tik eiliniais kareiviais, (kaip 
ir aš pats) ar vėliau kariuomenėj tar
navo, bus įdomu pastudijuoti ne tik 
tos kuopos, baterijos, ar eskadrono^ 
kur, jis tarnavo, bet ir jo kaimynų iš 
dešinės ir kairės, bei priešo dalinių 
išsidėstymą, bei veiksmus. Visai 
kitaip atrodo kai sužinai visas aplin
kybes, kodėl tada vienaip, o ne kitaip 
buvo padaryta. Tiesa šią knygą, nega
lima skaityti greit, kaip kokia apy
saką, reikia vis pasižiūrėti į sche
mas, tai pamatai visokius taktiškus 
dalinių ėjimus, apėjimus bei manev
rus ir*pasidaro viskas aišku. Knyga 
parašyta gera kalba visiems, ir ne 
kariams specialistams, suprantamai. 
Skaičiau bei studijavau knygą su di
džiausiu įdomumu, Beskaitydamas 
pats pamatai, kada mūsų vadų planai 
bei kautynių įsakymai buvo sėkmingai 
įvykdyti ir kautynės laimėtos. Tačiau 
nepaslėpta ir atvejai, kada dėl kokios 
klaidos ar kliūčių kuris planas nepa
vyko ir kautynės pralaimėtos. Kauty
nių aprašymuose iškyla eilė jnūsų vy
resniųjų vadų kaip: Gen. S. Žukausko, 
karininkų-Nastopkos, Liatuko, Kubi
liaus, Velykio, Juozapavičiaus, Gri
galiūno - Glovackio, Ladygos, J. 
Butkaus, Laurinaičio, Ig. ^Musteikio, 
K. Ramanausko, Motejūho-Valevi- 
čiaus, Skorubskio, Siaudžio, Mačiu
lio, I. Vidugirio, Birento, Kathe ir 
kitų pavardės. Taip pat dešimtys 
jaun. vadų, daugumoje kuopų vadu: 
Noreika, J. Reikalą, M. Rėklaitis 
(mums pažįstamas) J. Petruitis, But
kevičius, K. Ališauskas, Genys, And- 
rašūhas, K. Škirpa, Barauskas, Zas- 
kevicius, 4-tos Batel. Vadas M. Pe- 
Čiūlionis, 1-os vadas V. Geiga, 2-os 
Bat. Vad. Pr. Uogintas, 3-os Bat. P. 
Dočkus ir eilės kitų pavardės. Knyga 
padalinta į trys dalis. Pirmoje trum
pai aprašyta Iietuviaį kariai Karo 
metu rusų kariuomenėj e, plačiau kiek 
įsteigtas lietuvių kariuom. dalys, 
Lietuvos kariuomenės steigimas Vil
niuje ir kitose Lietuvos vietovėse, 
vyriausybės veikla kiek liečia kariuo-

Gilaus skausmo prislėgtus: mielą MINDAUGĄ MAURAGį, likusius 
be mamytės brangius vaikučius Danių ir Dainutę, tėvelius G. ir J. Vasi
liauskus, S. ir A. Mauragius ir kitus artimuosius, negailestingai mirčiai 
pakirtus

STASIONIAI.

VIOLETA, MAURAGIENĘ - VASILIAUSKAITĘ 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi maldoje lenkdami galvas.

— ir mes išeisime i tąjį tolį kur Tu išėjai,.

PONĄ VASILIAUSKĄ. SU PONIA NETEKUS DUKTERS NUOŠIRDŽIAI 
UŽJAUČIA

VIOLETAI MAURAGIĘNEI VASILIAUSKAITEI
miruSv reiškiame gilią užuojauta, jos vyrui Mindaugui, sūnui Daniui ir duk
relei Dainutei, tėvams G. ir J. Vasiliauskiams, S. ir A. Mauragrams ir vi
siems giminėms bei artimiesiems.

menę. Antroje dalyje plačiau aprašy
ta kovos su bolševikais iki jų išvi
jimo už Dauguvos. Trecioje dalyje 
parašytos kovos su bermontininkais. 
Gale knygos anglų kalboj duota 10 
psl. turinio santrauka.

iš knygos aiškiai matosi, kad 
mūsų Valstybes Taryba ir pirmoji vy
riausybė, kurioj Prof. A. Voldemaras 
buvo ir Min-s Pirmininkas ir Krašto 
Aps. Minister!s, padarė vieną pagrin
dinę, klaidą'būtent, net ir buvusiomis 
okupacijos sąlygomis, pervėlai, bent Į 4 mėnesius, pradėjo organizuoti ka- 

| riuomenę. Lenkai Vilniaus krašte Į buvo * koše pat sąlygose ' ir visgi anks- I ti slaptai kariuomenės dalinius suor- I ganizavo. Dėl to, bent man atrodo, mes I 1919 balandžio mėn. neįstengėme uz- I imti Vilnių, nes permažai turėta pa- I jėgų. Tuo pasinaudojo lenkai ir iš I Lydos srities su nedidele pajėga, I tik 9 eskadronais raitelių, 3 pešt. I batalionais su Yž baterijos, per frontą I su rusais susidariusią didelę spragą I - jtuštumą, energingai Šoko pirmyn ir I užėmė. Vilnių, tiesa del jo kietai pa- I kovojo.
Daugeliui mažai žinomas dalykas, I kad 1919 metų pirmojoj pusėj, mūsų I tada neskaitlingiems daliniams kauty- I nėse su rusais veiksmingai padėjo iš I Vokietijos atsiųsti saksų savanorių 

' daliniai. Jų buvo išviso 7 batalionai 
pėstininku, 4-os baterijos, eskadro
nas raitelių, pionierių kuopa, ryšių 
rinktinė ir auto rinktinė. Iš jų keturi 
pėst. batalionai su pagelbiniais dali
niais aktyviai talkininkavo mums ko
vojant su rusais. Kiti trys batalionai 
vien savo stovėjimu raktinėse vie- 
tuose atgrasė rusus nuo puolimo.^ Vė
liau saksų savanoriai daliniai išvyko 
namo. Iš tolimos perspektyvos žiūrint 
saksų pagalba kautynėse mums, ypač 
svarbiu periodu mūsų organizavimosi 
pradžioj tenka vertinti ypač svariai 
net lemiamai. Iš kitos pusės jau kitų 
laiku 1919 m. gale, kitų vokiečių va
dovaujama , iš pradžių Gen. von der 
Goltz, o vėliau Gen. W. Eberhardto, 
veikla, bendrai su Pik. Bermonto - Ava; 
lovo baltųjų rusų daliniais,mum s ypač 
civiliams, pridarė daug nuostolių. Ir 
bermontininkus vokiečius ir rusus, vi
so arti 50.000, teko jau jega-ginklo 
pagalpa. išvyti,iŠ.Lįętųyp^.................

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

Canberros Lietuvių Klubas.

Čia pažymėtinos kovos dėl Rad
viliškio, kur mums pasisekė paimti iš 
jų ypač daug karo grobio visokių gink
lų bei šaudmenų ir net 30 lėktuvų. 
Lenkų, veikla tuo periodu nebuvo 
priešinga mums. Kariuomenės kūrimo' 
si periode ir kovu su rusais pradžioj su 
lenkų kar. daliniais nesusipratimų ne
buvo. Kovose prieš bolševikus prie 
Zarasų - Daugpilio veikta bendrai 
prieš bendrą priešą ir santykiai su 
lenkų kar. daliniais bei vadais buvo 
geri. Mat tuo periodu 1919 m. mūsų 
vyriausybė vedė su lenkais politines 
derybas ir turėta vilties, kad pavyks 
susitarti zir gyventi geruose santy
kiuose. Siame istorijos tome, kovų 
su lenkais, kurios buvo dažnai ypač 
1920 m. kietos, aprašymo nėra. Ko
vos su lenkais bus -plačiai aprašytos 
II tome. Paminėtina, kad kovoms už 
nepriklausomybę visokius ginklus,, 
Ueveik visus, pirkom ar gavom iš 
Vokietijos, nemaža dalį ginklų su
darė iš pradžių ir karo grobis.

Ši knyga galės tarnauti musų pa
skaitininkams švenčių proga, kaip ne
išsenkamas šaltinis 'paskaitų temo
mis. Ne tik Mindaugo.Gedimino, Kęs; 
tjičio, Algirdo, Vytauto, Jogailos, 
Švitrigailos, Žygimanto ar Stepano 
Batoro kariniais žygiais galima di
džiuotis. Lietuvos Respublikos ka
riuomenė įdėjo savo svarų įnašą 
Valstybę atkuriant ir todėl jos žy
gius atatinkamomis progomis turėtume 
atžymėti. Tie žygiai, jų dalis, šioj 
knygoj labai gerai aprašyti. Lietuvos 
Valstybę atstatė ne žodžiai ar popie
rinės sutartys, o jos sūnų kovos su 
ginklu rankose.

Knyga redagavo Pr. Čepėnas. 
Leidėjas Lietuvių Veteranų Sąjunga 
Ramovė, išleista 1972 m. Čikago 
J.A.V. Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
490 psl. Įrišimas bei popieris liuk
susinis . Pagal ankstyvesnį skel
bimą' kaina J.A.V. $15 * mūsų $13. 
Užsakyti pas autorių: K. Ališauskas 
7312 So. Washtenaw Avę. Chicago Ill. 
60629. U.S.A. Paprasčiausiai pini
gus siųsti “Money Order” paštu.

***
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MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS 1972.

DAINOS SAMBŪRIO 
KONCERTAS

“Ar atsimeni nameli,
Tą gimtinį savo,
Kur motulė prie lopšelio
Supdama dainavo?...

Miela motules daina įdainuota lie
tuvio širdin, tarsi užburta pasaką, kara
laitė, vėl atgimsta ir eina ten, kur tik 
lietuvis bebūtą, ką jis beveiktu, kokią 
dalele likimas j aną skirtų. Daina apdai
nuoti, didžiu, kovu žygiai/ Į dainą sudėti 
meilės švelniausi jausmai, daina lydi 
lauko artojėlį, dainoje atsispindi našlai
tės dalia, daina pamato ir kelio akmenė
lį, dainoje išgirstam gegutės ku-ku, dai
na mes „nuklystam tėvynės jialdangėn, kur 
rausta žemčiūgai, kur rūta zalia.„..

Todėl ir nenuostabu, kad š.m. gruo
džio mėn. 2 d. susirinko pilna Melbourne 
Lietuvių, Namą Koncertą salė tautiečių 
išklausyti savo mielo Dainos Sambūrio 
metinio koncerto. Prasiskleidus scenos 
uždangai, išvydome pilname sąstate 
Dainos Sambūri, kuris tautinią rūbų mar
gumu jau vėrė'aki, kuteno širdį, Dainos 
Sambūrio pranešėja p. Vida Aleknienė 
lietuvių ir anglu kalbomis priminusi „Sam
būrio siekimus ir ilgametį darbą, pažymė
jo, kad pastarųjų metų darbą patys tau
tiečiai turės progos pamatyti ir išgirsti.

Kone erto f programą išpildė Daino s 
Sambūrio misrus, moterų, vyrų chorai. 
Moterų sekstetas ir tautinių šokių grupė 
“Klumpakojis”.

Dainos Sambūrio mišrus choras, va
dovaujamas p. A. Celnos, per du pasi
rodymus gana sklandžiai išpildė 11 dai
nų, priedo pridedamas pakartojimus. Mo
terų choras dainavo 2 dainas. Vyrų cho
ras,' išvestas “į kovą’’ p. Danos Levic
kienės, dainavo dvi dainas. Moterų seks
tetas padainavo 4 dainas su publikos 
išreikalautu priedu. Dainas pianinu paly
dėjo: Danutė Levickienę, Calvin Ste
vens ir Rasa Vaitiekūnaitė.

Nesiimu nagrinėti dainuotų dainų ir 
jų išpildymo, tačiau bendras i s pūdys'bu
vo geras, tad matyti, kad dainos buvo 
kruopščiai paruoštos.

Moterų sekstetas švelnia balsu har
monija atskleidė dainos groži. Kadangi 
dauguma dainų girdėta anksčiau, tad lauk
tume iš šio pajėgaus seksteto kiek nau
jumo.

“Klumpakojis”, neatskiriamas Dai
nos Sambūrio brolis, nes jo dauguma da
lyvių yra Sambūrio gretose, atskleidė da
lį liaudies turtu4 slypinčiu tautiniuose 
šokiuose ir jų meliodijose. “Klumpako
jis”, grojant * akordionistui p. Petrui 
Aranauskųi, meistriškai ir įspūdingai pa
šoko 7 tautinius šokius. Prieš kiekvieną 
šokį, jo vadovas p. V. Straukas supažin
dino svečius su šokio turiniu. “Klumpa
kojui’’..dėkingas ne tik Dainos-Sambūris, 
paįvairinusiam jų koncertą, bet ir visi 
vakaro - koncerto dalyviai. “Klumpakojo“ 
laukiame su pilnu šokių koncertu, skirtu 
Melbourne ir apylinkių tautiečiams.

Nuaidėjus paskutiniesiems dainų

garsams ir audringam plojimui, Melboumo 
Apylinkės pirmininkas p. G. Žemkalnis 
padėkojo Dainos Sambūriui ir jo dirigen
tui g. A. Celnai bei “Klumpakojui” už 
atnešta, nors trumpam laikui į musų tarpą, 
Lietuvą Brangią mūsą Tėvyne.

Dainos Sambūrio dalyviai ir jų kvies, 
tiniai svečiai turėjo tarsi užbaigtuvią 
vakarienę, kurios metu bjivo pareikštos 
padėkos dirigentui p. A. Celnai, akompo- 
niatoriams “Klumpakojui“ bei koncerto 
pranešėjai. Ypač malonus sveikinimai 
Sambūriui buvo iš Sydney Meno Ansamblio 
ir jo dirigentės p. Marijos Umbraž'iūnie- 
nės, kuriuos perdavė koncertan atvykęs 
svečias p. V. Sliteris.

Melboumo lietuviai linki Dainos Sam
būriui ir “Klumpakojui” sėkmės Austra
lijos Lietuvių Dienose Sydney.

Ig. Alekna.
***

Vyras ir žmona
— Dar pietūs neparuošti. Aš ei

nu į restoraną.
—'Palauk 5 minutes.
— Ar per 5 minutes paruoši?
—<Ne, bet aš pasiruošiu eiti sy

kiu su tavim į restoraną.

Baigia nykti paukščiai 
giesmininkai

LUENEBURG. Kaip A- 
bendpost praneša, Vakarų, Vo
kietijos ornitologai tiesiog aliar
muoja, kad paukščiai giesminin
kai taip greitai nyksta, jog šią 
vasarą jų beliko tik apie 40 ar 
20 procentų, palyginus su tuo, 
kas buvo prieš kelerius metus, 
o kai kurių rūšių jau visai ne
matyti. Tai vis kaltas plentų 
triukšmas, užterštas oras ir 
purškimai chemikalais laukų ir 
sodų.

KALĖDINI Al SJ UN TINI Al 1972

Artėjančių. Kalėdų švenčių proga, siūlome tris specialiai pa
rinktus siuntinius iš tokių dalykų kurie labiausiai yra reikalingi 
Lietuvoje ir bus tikrai naudingi Jūsų giminėms.

Ulinis Kalėdinis 1972
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališ

kas vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, vilnonė angliška 
vyriškai eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai spe^ 
dalios storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, puikus vyriš
ki nailono marškiniai arba bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 
20 angliškų geriausios rūšies cigarečių 895.00.

Msttfiftas Kalėdinis 1972.

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių, arba vilnonių, gėlė
ta arba su ornamentais: vilnonė ■ skarelė, 3 jardai sunkios crimplene 
medžiagos moteriškai eilutei, gražus moteriškas megstukas, 3 jar
dus vilnonės puikios apsiaustui medžiagos crimplene medžiaga 
suknelei. *85.00

Malate SiHtiays 1972.

% sv. .arbatos, 1 s v., kakavos, 6 sv. geriausių baltų miltų, 2 sv. 
ryžių, 1/4 sv. k v.e penčių pipirų, 1/4 sv. lapelių, sv. geriamo 
šokolado, 1 dėž. nes cafe, 1V4 sv. razinkų, 1% sv. džiovintų maišy
tų vaisių, 1 sv. šokoladiniųsaldainių. 828.00.

Taip pat dedame (šiuos arba kitus Jūsų rūbų užsakymus daly
kus kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi.

Dirbtinio mink kailio paltui viršus 832.00, <nailoninio kailio 
paltui viršus, <822.00. vyriški arba moteriški nertiniai, 812.00, vil
nonės skarelės 84.00, nailono lietpalčiai 88.00, nailono marškiniai 
87.50, <vilnonės arba nailono kojinės 82.00.

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t;.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TeL 01 739 8734.

Kiek vienio siuntinio pristatymas garantuotas.

Sveikiname visus savo rėmėjus ir prieteliusfc kurie mums padeda sta
tyti Lietuvių Sodybą Sydnėjuje, linkime linksmų SV. KALĖDŲ, ir sėkmingą 
NAUJU METŲ.

S.L.M.S.G. Draugija.

RESTAURANTUlolni hick‘,6
Sveikinu savo klijentus, draugus ir pažįstamus 

šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
ir kviečiu praleisti Šventes mano puikiame restorane.

Savininkas Bronius (Bruno) Bakšinskas
PILNAI LICENZIJUOTAS SU DVIEM KOKTEILIU. BARAIS

A LA CARTE MENU
Pravedami vestuviniai pokiliai ir kiti privatūs subuvimai.

Keturi atskiri valgomieji kambariai. Jaukiausia vakarine’ atmosfera. 
Puikūs valgiai, ypatingai žuvies gaminiai.

Lietuviai kviečiami savoje jaukioje aplinkumoje praleisti malonų vakarą. 
ATIDARYTA SEPTYNIAS DIENAS SAVAITĖJE

41 Elizabeth Bay, Road, Kings Cross. Tel. 35 5099

Maloniai pranešu, kad nuo š.m. gruodžio men. 9 d. visais kelionių 
reikalais prašau kreiptis pas mane sekančiu antrašu-

ALG. ŽILINSKAS ORDA TRAVEL SERVICE PTY. LTD. 
311 LATROBE ST. MELBOURNE 3000

Telef. 67 - 9454 Vak. 934258.
Tautiečius aptarnauju kelionių reikalais nuo 1959 m. Grupinei ke

lionei į J.A.V. gegužės mėn. 1973 m. pras’au reigistruotis dabar.
Kreipdamiesi pas mane Jūs sutaupote pinigus ir laiką.

Visi mano patarnavimai Jums -veltui.

Musų Pastoge S'W- 52‘‘i972.IšYlS.’psl’/i’i'
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AR GERAI KIŠTIS Į VAIKU, 
ROMANSUS.

Daug kur šiandien girdime mamos 
ar tėvo skundą, kad jų vaikas pada
rė žingsnį, kuris juos net pritrenkė. 
Bet ar vertėtą peikti vien tik vaikus? 
Čia daug gilesnė problema. Juk visi 
tėvai nori vien tik gero savo vaikams, 
čia jokios abejones nėra. Bet kaip 
pagrindinės gyvenimo vertybės per
duoti savo vaikams - čia sutiksime 
didžiausią įvairumą tėvų, galvojime. 
O tos vertybės ir moraline, išmintis 
amžių bėgyje yra įbrėžę aiškias vė
žes z'monijos socialiniame gyvenime. 
Kada mes tėvai paklausime apie jas 
patys savęs, pamatysime, kad tomis 
vertybėmis patys dažnokai suabejo
jame ir tuo pačiu atsiduriam ant sli
daus kelio.

Visi žinome, kad vaikai taip pat 
nevienodi. Vaikus ir jų auklėjimą 
saisto du pagrindiniai pradai: pavel
dėjimas (heredity) ir aplinka - drau
gai, mokykla etc. iš tėvų vaikai turėtų 
tikėtis aiškių principų ir disciplinos. 
Bet, jeigu tėvai dėl savų priežasčių 
nenori, negali ar nesugeba prieiti 
prie savo vaikų, ypatingai kritiškai
siais vaikų gyvenimo periodais, tai ta. 
tuštumą užpildo aplinka - draugai etc. 
nes gamta tuštumos nemėgsta. O ta 
aplinka šiandie dėl daugelio faktorių 
yra labai netikra, - net pačios mamos 
kartais įduoda savo “Pili” dukteriai, 
išleisdamos į subuvimą ...

Čia iš tos didžiulės ir plačios 
temos noriu iškelti vieną dalykėlį, 
kuris parodytų kaip gilus, jautrus ir 
komplikuotas yra šis tėvų ir- vaikų 
santykis, net bet koks perdėjimas 
šioj srity, kad ir labai gerais norais, 
taip pat gali, būti labai žalingas. 
Tai vaikų romansai. Tėvai, kurie per 
daug kišasi į savo vaikų romanus, 
dažniausiai priveda prie tokios padė
ties, kurios jie labiausiai norėtų iš
vengti - savo vaiko vedybų už to, 
kurio jie labiausiai nemėgsta.

Šitas “Romeo_ ir Juliet” epizo
das kaip tik dažniausiai atsitinka 
Šeimoje, kur yra vienintelis vaikas 
arba kur jau paskutinis vaikas yra 
pasiruošė^ palikti tėvų lizdą.

Klumpakojis atsisveikina su sydnėjis- 
kiais.

Štai visai nesenai Amerikoje 
psichologas Lee Allenį norėdamas 
moksliškai ištirti, padarė akademinį 
apklausinėjimą 200 tik - vedusių porų. 
Pirmiausia, daugiau kaip du penktada
liai pabrėžė, kad jie labai pergyveno 
dėl tėvu kišimosi į jų reikalus ir tas 
privertė juos greit eiti prie altoriaus. 
Kitos poros, kurios šito spaudimo iš 
savųjų tarpo neturėjo, vėliau pakeitė 
savo nuomonę ir susirado kitus tinka- 
mesnius partnerius.

Taip pat Allen todo, kad" tėvai 
daug kur stengėsi nudelsti vedybas, 
motyvuojant, kad jis per “Jaunas” 
vedyboms, neatsižvelgiant, koks iš 
tikro .yra jo amžius. Ir charakteringa, 
kad šie amerikonų tėvai daugiausiai 
norėdavo sustabdyti ar nudelsti sū
naus vedybas, negu dųkters.

vSulig apklausinėtų parodymais 
didžiausias pasipriešinimas vedy
boms buvo sutika iŠ motinų pusės, 
ypač, kurios buvo labai artimos savo 
sūnui ir labai sielojosi, kad praranda 
savo sūnų, vietoj būti laimingai, kad 
tuo ji gauna dukterį. Ir pastebėta, kad 
kartais tėvus ištinka lyg ir smūgis, 
kai išgirstama, kad jų vaikus nutarė 
vesti. Išsaugojimas esamos padėties 
šeimoje nebuvo pergeriausi, nes jie 
jaučia, kad su vaiko vedybomis jie 
taip pat netenka tų pastovių ryšių 
tarp jų pačių, kurie per eilę mėtų nu
sistovėjo.

Tačiau, tėvų priešingumas vaikų 
draugavimui ir vedyboms dažnai duo
da priešingus rezultatus, negu jie 
patys norėtų. Kaip Allen sako, - 
judžiausia proporcija apklausinėtu 
prisipažino, kad ju “spiting parents” 
buvo vienas iš didžiausių faktorių, 
kuris neleido jiems pasirinkti tikrai 
tinkamo partnerio, bet išprovokavo 
juos daryti greitą sprendimą,, o ne
laukti kol tikrasis ateis, - kad tik 
greičiau ištrukus iŠ tos nepakenčia
mos namų atmosferos. v t

Tai tikra ironija, kad pačių tėvu 
nepakankamai geri vedybiniai san
tykiai gali pastūmėti jų mylimą vaiką 
į per greitas vedybas, kurios gali būti 
net dar prastesnes negu jų pačių.

Jo.

ADELAIDES CHORO DIRIGENTEI P. G. VASILIAUSKIENEI IR JOS VI
SIEMS GIMINĖMS BEI ARTIMIESIEMS, MIRUS JOS DUKRAI

VIOLETAI MAURAGIENEI VASILIAUSKAITEI
REIŠKIAME GILIAMUŽUOJAUTA IR KARTU LIŪDIME.

Syd. Liet.,Meno Ansamblis ir dirigentė M. Umbražiūnienė.

MIELUS JURGĮ IR GENOVAITĘ VASILIAUSKUS IR ŽENTĄ MINDAUGĄ 
MAURAGĮ IR VISUS ARTIMUOSIUS,MYLIMOS

VIOLETOS MAURAGIENĖS VASILIAUSKAITĖS

NETEKUS, GILIAI UŽJAUČIAME IR KARTU LIŪDIME.

Valių šeima, Albury.

Melboumo skautininkų Ramovės nariai dalyvavę^ Tautos Šventės minėjime. 
Sėdi iš kairės: Talačka, A. Zubras, D. Čižauskienė, Žvirgždinaitė, J. Žitke
vičienė, tuntininkas V. Stasiliūnas, J. Makulis. Stovi iš kairės: Špokevičius, 
Kepalas, L. Baltrūnas, Ramovės seniūnas Alb. Pocius, p. Morkūnas, H. Anta
naitis ir V. Vaitkus.

Pabėgėlį susigrąžino 

jėga
STOCKHOLMAS. — Netoli 

Gotlando, Baltijos jūroj, tarp
tautiniuose vandenyse, grasi
nant ginklu, sovietų karinis lai
vas sulaikė danų žvejų tralerį 
ir, padaręs kratą, pagrobė iš 
ten ^pasislėpusį bėglį. Danų žve
jų tralerio kapitonas B. Larsen 
papasakojo danų spaudai: “Mes 
išgirdome pagalbos šauksmą, ir 
iš motorinio laivelio pasiėmėme 
į savo tralerį pabėgėlį. Jis sa
kėsi bėgęs į Švediją, bet po 21 
valandos plaukiojimo jūroje ne
tekęs orientacijos. Po pusvalan

džio artumoje pasirodė sovietų 
karinis laivas, mus sulaikė ir 
paklausė, ar mes čia' neturime 
paslėpę pabėgėlio. Aš paneigiau, 
bet pabėgėlio laivelyje jie atra
do pasą, ir rusų jūrininkų va
das įsakė keturiems ginkluo
tiems jūrininkams padaryti mū
sų laive kratą. Jie surado pa
bėgėlį ir grasindami mums gink 
lais, jį išsivedė”. Danų Užsienio 
reikalų ministerija dėl jų laivo 
atviroje jūroje sulaikymo ir pa
darytos kratos yjra pareiškusi 
protestą. Jų laikraščiai rašė, kad 
pabėgėlis buvęs aukšto rango 
Sovietų Sąjungos armijos pa
reigūnas. -1 -

Dail. K. Šimonio kūrinys Ryto Malda “Ateities” klišė

DĖMESIO
MURRAY’S H.F. STORES

646 GEORGE STREET, SYDNEY - TEL. 26 - 1768
NORIME PRANEŠTI SAVO VISIEMS KLIJENTAMS KAD MUSU 

FIRMA KURI SIUNTĖ SIUNTINIUS į U.S.S.R. PER 25 METUS IR 

TOLIAU PASTOVIAI SIUNČIA SIUNTINIUS Į U.S.S.R, KAIP VISA

DOS.

SAVININKAI sios firmos yra tie patys kaip ir per 25 

METUS JOKIO NAUJO PARTNERIO AR NAUJO SAVININKO 
KURIS PAKEISTU. ANKSTYVESNIUS NĖRA. SIUNTINIAI YRA PILNAI

GARANTUOTI, KAIP IR ANKSČIAU IR VISADA PRISTATOMI PIL

NOJE TVARKOJE. VISAIS INFORMACIJIĮ REIKALAIS KREIPKI- 

lis'MURRAY’S H.F. STORES 
646 GEORGE STREET, SYDNEY, N.S.W. 2000

AREA. TELEFONU, NUMERIU 26 - 1768.
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ROMAS KALANTA
„Margučio“ radijas Chicagoje, JAV, 

yra gavęs papildomų smulkesnių žinių 
apie Romą Kalantą. Jas čia ir spaus
diname.

Kalantų seimą gyvena Kaune, 
Vilijampolėje, Kalantienė, o taipgi 
jos pirmasis vyras Kalėda, kilę iš Aly
taus miesto. Ji likusi našlė su dviem 
vaikais. Abu sūnus iš pirmosios san
tuokos užima atsakingas pareigas: 
vienas dėsto Politechnikos institute 
ir ruošia dizertaciją, mokslinio kan
didato laipsniui, kitas dirba Veteri
narijos akademijoje. Abu yra vedę: 
pirmasis turi du vaikus, antrasis 
neseniai susituokus, vaikų dar neturi.

Kalanta kilęs iš Daugų, Alytaus 
rajono. Dalyvavęs praeitame kare, 
buvęs sužeistas. Karinio laipsnio ne
turi. Valstybinės pašalpos negauna. 
Žmogus paprastas. Kalanta priklauso 
komunistų partijai. IŠ Kalantų san
tuokos yra du vaikai'. Visa šeima su
gyveno ir sugyvena gerai.

Romui Kalantai 1972 m. kovo 
mėn. suėjo 19 m. Jis lankė vidurinę 
vakarinę mokyklą, vienuoliktąją, kla
sę. Vidurinę turėjo baigti 1971 m. pa
vasari, bet buvo sukirstas egzaminų 
ir pasitraukė. Nepaisant skatinimų 
tęsti egzaminus. Romas nesutiko ir 
perėjęs vakarinėn mokyklon antrus 
metus lankė vienuoliktąją klasę. Ro
mas dažnai ginčydavosi su mokyto
jais Lietuvos istorijos klausimais, 
nekentė rusų kalbos ir bet kokių ateis
tiniu ar marksistinių teorijų. To pasė
koje ir nutarė pasitraukti iš dieninės 
vienuoliktosios klasės. Viename už- 
duotame rašto darbe, tema "Kuo aš 
noriu būti”, Romas išdėste(s savo pa
žiūras i gyvenimą ir dabartines ap
linkybes', pabrėžęs, jog norėtų būti 
kunigu. Į. namus atėjęs mokytojas 
priekaištavo kodėl taip auklėjamas 
vaikas. Paklaustas kodėl taip rašęs at
sakė, jog norėje<s panervuoti mokyto
jus ir taip daręs ant juoko. Yra žinių, 
jog jis kreipęsis į Kuriją dėl stojimo 
į kunigų seminarija, ir gavep nukreipi
mą i, Vilijampolės parapijos raštinę. 
Tačiau nėra žinoma ar jis ten buvęs. 
Romas buvo plačiai apsiskaitęs, tu
rėjęs nuovoka įvairiais klausimais.

Jis buvo komjaunuolis, taip kaip ir 
visi kiti Kalantos vaikai. Romas mė
go vargonų muzika, lankydavosi ka
tedroje, o likusią valandėlę paišyda
vo. Labiausiai mėgdavo paišyti kry

žius ir koplytstulpius. Susideginimui 
įvykus, tuojauspat Kalantų namuose 
padaryta krata, paimti Romo sąsiu
viniai ir knygos. Jų tarpe rastas* nu
paišytas didelis kryžius, po juo su
krautas didelis laužas, ant laužo il
gais plaukais jaunuolis, skendantis 
liepsnose, iškeltomis į dangų akimis 
ir rankomis. Taigi savo žygiui Romas 
Kalanta ruošėsi sąmoningai. Romas 
buvo paklusnus bei mandagus tiek su 
namiškiais tiek su svetimaisiais.

Mažesnysis Romo brolis šiuo metu 
lanko aštuntą klasę.

Kalantų šeima labai uždara, ne
turinti artimų ryšių su kaimynais. 
Bendra kaimynų nuomonė apie Kalan
tas gera. Jie juos traktuoja kaip ra
mius žmones. Romo padarytais įvy
kiais jie patys labai stebisi nes nieko 
pikto nenujautė ir nieko galimo ne
pramato.

Hypių organizacijos nariai, ku
rių vienas ir Romas Kalanta, žinojo, 
jog visa tai turi įvykti Kaune, nes jų 
atvyko gana daug ir iš toli: latviai, 
estai, baltrusiai, ukrainiečiai ir kiti.

Romas Kalanta susidegino Kauno 
miesto sode 1972 m. gegužės mėn. 
14 d., sekmadienį, dienos metu, apie 
13 vai., kuomet sodo prieglobstyje 
esančiuose teatro rūmuose vyko vai
dinimas. Romas, iki pusiau nusiren
gęs, galvą ir kūną susivilgė benzinu 
ir, antro degtuko pabrėžimu, paskendo 
liepsnose. Kuomet atbėgusi milici
ja bandė liepsnas užgesinti švarkais, 
jis jiems dar taręs “negelbėkite, aš 
mirštu už Lietuvos laisvę”. Apdegęs 
jo kūnas buvo nugabentas į ligoninę, 
kur atgave.s sąmonę, nesileisdamas ^pakeista laidotuvių valanda, nevyk- 
į tardymą vis kartojo “Aš žūstu uzdant susitarimo? Kitos dvi jaunimo 
Lietuvos laisvę”. Keliokikai valandų 
prabėgus jis miręs. Jo lavonas pa
šarvotas tėvų bute, greit paskendo 
gėlių ir vainikų masėje. Daugybė vai
nikų, nebetilpę ant karsto ir bute, bu
vo sukrauti šaligatvyje. Laidotuvės 
buvo numatytos gegužes mėn. 18 d., 
16 vai. Tačiau atvykę atitinkamų val
diškų įstaigų, pareigūnai, įsakė laido-

tuves daryti 14 vai. Taip ir buvo 
įvykdyta Romainių kapinėse. "Tegul 
jie dabar mitinguos 16 vai.” Šaipėsi 
laidotuvių valandą sauvališkai pakei
tę minėtieji “pareigūnai”.

16 vai. į laidotuves susirinko 
šimtai jaunuomenes, dauguma studen
tų. Radę laidotuves sauvališkai įvyk
dytas, savo pasipiktinimą, išreiškė 
organizuota eisena į miestą. Tūkstan
tinė organizuoto jaunimo minia, ri
kiuotose eilėse žygiavo pirmyn, skan
duodami: “į. miesto sodą, į miesto 
sodą”, “Romas žuvo už" Lietuvos 
laisvę”. Jaunimas peržygiavęs Vili
jampolės tiltą, pasidalino į dvi sro
ves: viena pasuko į Požėlos (buv. 
Lukšio) gatvę, kiti nužygiavo Valan
čiaus ir Vilniaus gatvėmis, vis skan
duodami suminėtus šūkius. Laisvės 
alėjoje abidvi jaunimo srovės susi
liejo į bendra, jaunatvišką upę, eidami 
Milicijos rūmu, kryptimi, Donelaičio - 
Laisvės alėjos gatvių kampe. Pasi
rodžiusiam milicijos karininkui duo
tas klausimas, kodėl sauvališkai

A.A.
Inž. MYKOLUI BOGUŠUI

mirus, skausmo valandoje jo žmoną Danguolę ir dukrą Juliją giliai užjau- 
čia.

Valentina, Laima, Rita ir Balys Barkai.

GILIOJE LIŪDESIO VALANDOJE, J AMŽINYBĘ IŠKELIAVUS VYRUI 
IR TĖVUI

A.A. MYKOLUI BOGUSUI,
NAŠLEI, P. D. BOGUŠIENEI IR DUKRAI J. BOGUSAITEI NUOŠIRDŽIĄ 

UŽUOJAUTA REIŠKIA
Lidija ir Bronius Žaliai.

Miela vyr. skaučių “Šatrijos Raganos” būrelio vadovę v.s.v.sl. Juli
ją ir Sydnejaus skautų tėvų talkininką ponią Danguolę netekus brangaus 
tėvo ir vyro

Inž. MYKOLO BOGUŠO
sunkioje liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Sydnejaus “Aušros” Tuntas ir Skautų Tėvų Komitetas.

MIELAJAI V.S.V.SL. JULIJAI BOGUSAITEI, VYR. SKAUČIŲ “ŠATRI
JOS RAGANOS” BŪRELIO VADOVEI, MIRUS JOS MYLIMAM TĖVELIUI.

A.A. MYKOLUI BOGUŠUI,

NUOŠIRDŽIĄ, UŽUOJAUTĄ.REIŠKIA IR DRAUGE LIŪDI.

Vyr. Skaučių "Šatrijos Raganos” Būrelis.

A.A.
Inž. MYKOLUI BOGUSUI

mirus, mielą Danguolę ir Julytę giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Jonas Laurinaičiai

delegacijos nuvyko į Kauno vygdoma- 
jį komitetą, ir į Kauno kompartijos 
centrinį, komitetą. Po to jaunimo gre
tos pasuko atgal Miesto sodo krypti
mi, šaukiant "melagiai, melagiai”, 
“Romas žuvo uŽ Lietuvos laisvę”. 
Nuo buv. Įgulos bažnyčios iki Miesto 
sodo ir toliau, Laisvės alėja buvo 
užpildyta^ jaunimo, ir jam prijaučian
čiais. rTn'1---—---— —
galėjo 
cijos, 
voros 
minia 
Kalantos susideginimo vietoje, vyko 
studentijos mitingas, kur sakytos 
kalbos apie R. Kalantos žuvimą už 
Lietuvos laisvę. Milicija, nors ir ne
buvo gailestingi jaunimui bei pašali
niams praeiviams savo “bananais”, 
buvo persilpna suvaldyti įtūžusią jau
natvišką srovę. Ji vargo ištisą naktį 
iš' gegužes 18 i 19 d. Romo susidegi
nimo vieta Miesto sode pasipuošė 
gėlėmis ir vainikais.

Sekančios, t.y. gegužes^ 19 d. 
vidurdienyje, vėl gatvės užsipildė 
jaunimu , tūkstantinėse miniose. Jau
nuomenės susirinko apie 3000 ar dau
giau. Lietuviškosios jaunuomenes 
gretose Žygiavo Latvijos ir Estijos 
jaunimo, studentijos, atstovai. Mili
cijos pareigūnai ir draugovininkai 
savo jėgomis jau nebepasitikėjo. Apie 
14 vaL Laisvės alėjoje, prie Miesto 
sodo, pasirodė taip pat “bananais” 
ginkluotos kareivių gretos. Su jauni
mu jie kovojo net tik “bananais” bet 
ir savo kariškų diržų sagtimis. Abi 
dienas ėjo “rankinės” kovos, tik 
vietoje durtuvų buvo “bananai” ir 
ir kumščiai. Kovingesni jaunuoliai 
buvo sulaikomi, kemšami į duonų ir 
mėsa, vežiojančias dengtas mašinas - 
sunkvežimius. Vieni buvo vežami Į 
Milicijos rūmų požemius, kiti net į 
Pravieniškių darbo stovyklą. Kauno 
mieste apie vidurdienį buvo sulaiky
tas autobusų ir troleibusų judėjimas, 
kuris tik vakarop vėl pajudėjo. 
Kiek per tas dvi kovų dienas buvo 
jaunimo sužeista ar suareštuota sun
ku spėti. Buvo pasklidusios kalbos, 
kad areštuotų skaičius siekiąs apie 
500 ar daugiau asmenų. Pažymėtina 
dar tai, kad areštuotojų tarpan buvo 
patekę ir kai kurių vaidži os pareigūnų 
sūnūs bei dukros, bet apie tai viešu
moje "mirties tyla”. Dalis sulaikytų 
buvo paleisti, gi kiti - “nusikalčiau- 
sieji” laukia teismo sprendimo.

“DAINOS” CHORAS DĖKOJA
Savo metinio koncerto-baliaus me

tu 1972 m. lapkričio 11 d. Sydney 
“Dainos” choras sulaukė paramos 
pinigais, maisto produktais, įvairiais 
darbais ir pagelba bei parama. Nuo
širdžiai dėkingi esame visiems mus ir 
mūsų veiklą gausiai parėmusiems: p.p. 
Abromavičienei, E. Badauskienei, Ba- 
ravykienei, E. Bartkevičienei, K. Bel- 
kui, Bitinams, Cibams, Z. Čilvinienei, 
Grosams, S. Jankauskui, Jarembaūs- 
kams, Jarmalavičienei, Jurjonui, B. 
Jurevičiui,, J. Kapočiui, J. Kantonui, 
V. Kasperaičiui, E. Kiverytei, Kon- 
drackui, O. Kyzelienei, I. Lašaitienei, 
Lėveriams, A. Lukšytei, M. Migevi- 
čienei, A. Pauliukonienei, R. Petri
kui, Penkaičiui, Dr. Petrauskui, A. 
Plūkui, E. Rašymui, Sakalauskams, 
B. Sidaravičienei, Simonavičiui, A. 
Stasiūnaitienei, E. Stasiūnaitienei, H. 
Stošiui, Simborams, Vinevičienei ir 
tiems, kurių pavardės užrašytos neiš
skaitomai. Jei ką būtume praleidę 
atsiprašome.

Giliai dėkingi esame visiems atsi
lankiusiems į mūsų koncertą-balių. 
Jūsų moralinė ir materialinė parama 
“Dainos” chorui buvo tikrai gausi. 
Gražus pelnas palengvins tolimesnę 
veiklą. Nuoširdus ačiū visiems!

Choras “Daina”.

Tūkstantinės minios niekas ne
sustabdyti. Uniformuotos mili- 
saugumieciu, ir draugovininkų 

buvo bejėgės savo grandinėmis 
atlaikyti. Miesto sode, Romo

***

PAMINĖTA KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
„ Šiais metais Perthe Kariuomenės 
Šventės minėjimą^ surengė Ramovėnų 
ir Savanorių Skyrių Valdybos bendrai 
susidėję.

Minėjimą pradėjo Vic. p-kas V. 
Kazokas ir pakvietė A. Klimaitį pra
vesti oficialią dalį.

Ramovėnų skyr. Valdybos p-kas 
perskaitė sąrasą kiek išviso W. Aust, 
gyveno kur. - Savamorių (16)zkiek dar 
esama gyvųjų tarpe (8). Visi mirusie
ji bei nukankinti Lietuvos kariai buvo 
pagerbti tylos minute atsistojimu. 
Gyvieji savanoriai buvo pakviesti 
garbės prezidiuman ir dvi jaunos mer
gaitės prisegė jiems rožes prie krū
tines.^

Zenkta padavus į tribūną jaunie
ji garbės nariai atnešė sąjungos vė
liava.

't’irmininkas perskaitė tėvynės 
prisiminimo tekstą, kas pagilino da
lyvavusiems tautinį jausmą. Užbai
gai A. Klimaitis perskaitė Centro 
Valdybos potvarkį, kuriuo sveikinami 
visi Lietuvos kariai Kariuomenės 
šventės proga.

„Savanorių Skr. Valdybos p-kas 
K. Žuromskis priminė gyvais žodžiais 
sunkumus Lietuvos kariuomenei besi- 
kuriant anais nepriklausomybės kovų 
metais.

Meninę dalį išpildė net du tau
tinių šokių ansambliai. Pirmieji jau
nuoliai iki 10 mt. gražiai padainavo 
lietuviškai ir pašoko sutartinai kelis 
tautinius šokius. Vyresniųjų grupė 
pašoko du tautinius šokius. į minė
jimą publika susirinko iš gerai tau
tiniai susipratusių žmonių, kurie iki 
šiol dėl turimų sunkumų toli nuo 
centro gyvendami augindami skaitlin
gas šeimas retai tegalėjo lankyti tau
tinius parengimus. Susirinkimas buvo 
gana skaitlingas ir vyko pakeltoj ir 
geroj ^nuotaikoj. Dalyvavo 55 žmonės.

iš loterijos ir aukų rengėjai tari 
pelną ir ruošiasi paremti lietuvišką 
spaudą ir Tautos Fondą.

Skyrių Valdybos.
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GEELONGAS

METU. PABAIGTUVES
S.m. gruodžio mėn. 2 d. Lietuviu, 

namuose G.L.S-gos Valdyba suruošė 
vietos pajėgų kultūrini ir Kalėdinį 
pobūvį į kurį sutraukė rekordinį skai
čių tautiečių.

S-gos Valdyba svečius pasitiko 
Kalėdinės muzikos nuotaikoje su gai
vinančio midučio skystimėliu. Kuni 
Pr. Daukniui sukalbėjus maldą pra
sidėjo vaišės. Retas atsitikimas Gee- 
longe, kad studijuojančiam jaunimui 
būtų specialiai paruošti stalai apie 
kuriuos apsėdo virš 30'moksleivių.

Kiek pasistiprinus ir atsigaivi
nus vakaro programa pradėjo pats 
pirmininkas p. J. Gailius, padėkoda
mas už gausų, atsilankyma^ ypatingai 
atkreipė dėmesį ą mūsų jaunimą, kad 
užbaigus mokslo metų, egzaminus bū
tinas dalykas suburti moksleivius į 
bendrą šeimyninį pobūvį, kuriame 
jaunuoliai galėtų, užmegsti naujas 
pažintis, ir talentingais savo pasi
rodymais išpildytu programą.

Pirmiausiai pasirodė jauniausias 
pianistas Petras Manikauskas gražiai 
pagrodamas du solo dalykėlius. Ne
nusileidžia ir merginos Rūta ir Bren
da Banachaitęs vykusiai paskambina 

duetą.
Juozas Manikauskas pravirgdo 

akordioną ir AldonaJanČiauskaitė, 
Aldona Kovaitė, Danutė Manikaus- 
kaitė ir Birutė Gailiūtė pašoka tau
tinių šokių pynę - popurį, kuriąs per 
gana trumpą laika, paruošė buvęs “Suk
tinio** vadovas p. L. Bungarda.

Vėl suskamba piano garsai,.šią 
solo partiją atlieka gražiai nuaugęs 
K. Petras Bindokas. Nuotaikos pa
keitimui pasirodo p. R.Jankuvienė, 
su jumoristiniu dalyku kaip vienas 
menininkas Amerikoje restauravo baž
nyčia pagal dešimt įsakymų. Vėl pia
ninu suskamba žygio maršo duetas, 
atlieka Romaldas ir Birutė Gailiai.

Pasirodo su savo kūryba p. Juo
zas Renkauskas, kuriam lūpinė ar
monikėlė palydint jo “Margis” išpil
do solo p arti j a4 - “nesusipra'tęs lie
tuvis,,”, kur visus prajuokino iki aša
rų. Žinoma, kas nematė tai ir neįtikin
si, kad Geelonge galėjo taip būti, bet 
šuo buvo tikrai labai muzikalus. Vėl 
scenoje pasirodo su piano solo “ma
triculation” studentės: Birutė Gailiū
tė paskambino Šopeno valsą, o Rūta 
Banachaitė Bethoveno “Fur Elise”. 
Reikia pastebėti, kad šios dvi jau
nuolės jau padariusios gražia paz'an- 
ga muzikoje, šalia aukštesnės mo
kyklos studijų, privačiai mokosi pia
no ir atlikusios 6-ta piano kursą. Lin
kėtina kad ir ateityje tęsdamos moks
lą/nepersiskirtų su pianinu.

Programos pabaigai scenoje išsi
rikiuoja keturios lėlės, galva:? krai
po, kojoms trepsi ir šiaip žiūri ir 
taip ir negalima atpažinti. Sudainavo 
keturias liaudies daineles kurios 
nustebino visus. Vėliau buvo paaiš
kinta. kad tai buyo - A. Zenkevičie- 
nė, A. Žvirbliene, I. Gailiūnienė ir 
B. Jankuvienė.

Po programos piano muzikos mo
kytojai Mrs. M.M. Faręubar jos moki
niai Įteikė gintaro broŠkę, pasirodė, 
kad visi šeši lietuviukai pianistai 
mokosi pas tą pačią mokytoją.

S-gos pirm. p. J. Gailius padėko
jo programos dalyviams svečiams uz 
kruopštų išklausymą ir dovanas. Vi
siems palinkėjo daug džiaugsmo ir 
laimės su artėjančiom šventėms, o po 
švenčių visiems dalyvauti Lietuvių 
Dienose Sydney.,

Toliau tęsėsi pašnekesiai prie 
vaišių st'alo, sukosi, linksmos poros 
iki vėlumos.

Buvęs.
**♦

SUTIKO SPORTININKĘ
Prieš kurį laiką geelongiškiai 

šauniai išlydėjo “Vyties” sportinin
kę p-lę Bungardaitę į Angliją. Žino
ma lietuviai gyvenantieji karališkoje 
saloje Angele sutiko dar šauniau.

Aną mėnesį p.p. E.S. Puidokų 
pastangomis suruošta Angelei sugriž- 
tuvęs kurios įvyko Londone - Lietuvių 
sporto ir Socialinio Klubo patalpose 
dalyvaujant apie 200 asmenų. Pasa
kyta daug šiltų žodžiu, ir paminėta 
vietos spaudoje nes Angele gimė Ang
lijoje ir į Geelongą atvyko tik maža 
mergaitė.

Pasibaigus išleistuvėmis ir su
tiktuvėmis dar nežinia kur Angele 
galutinai pasirinks gyvenimo vietą.

***

LAIMĖJO STIPENDIJA?
Š.m. gruodžio mėn. 5 d. vietos 

dienraštis “Geelong Advertiser” 
paskelbė miesto moksleivių sąrašą 
gavusių valstybinę stipendija, “Senok 
Secondary Scholarship” 1973 ir 74. 
metams.

Gaila, kad šis laimikis nusišyp
sojo tik vienam iš lietuvių Romaldui 
Gailiui.

Būtų įdomu sužinoti, kiek viso
je Australijoje lietuviai pasinaudojo 
šių metų stipendijomis.

GO BACK YOU

WRONG WAY

LADIES

TOILE

ONE 
WAY

KEEP OFF
THE GRASS

WAY
OUT

PUBLIC | nfimn ir“ RESTROOMS | A?Jj.£!l,,IJG>THE

TWO WAY
TRAFFIC 
AHEAD

PROHIBfitD I ROADWORKS 
AHEAD

kiosk/Jerries
FLAT 

TO-LET

BRI
AH

KUR JŪS GALITE VELTUI IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Žinojimas anglu, kalbos yra labai svarbus pasisekimui ir laimingam įsikūrimui Australijoje. Jūs galite mokytis dienos ar vakariniuose kursuose visai veltui. 

Naujai atvykstantiems yra pradedantiesiems pamokos bendrabučiuose. Naujakuriams gyvenantiems bendruomeneje yra nuolatiniai kursai (s'iuo metu yra užsi
registravusių daugiau kaip 12.000) per radio, ir korespondenciniu būdu, T. V. pamokos (tik Wollongong apylinkėje), daliniai ir pilno laiko kursai, sustiprinti 
pilno laiko kursaiir specialios pamokos imigrantų vaikams.
Daugiau galite sužinoti apie įstojimą į dieninius ir vakarinius kursus sekančiose įstaigose:...

N.S.W.
Migrant Education Section, Department of Education, Blackfriars St., CHIPPENDALE.
N.S.W. 2008. Tel. 2114566.
Department of Immigration, Commonwelath. Centre, Chiefly Square, Cnr. Phillip and 
Hunter St., SYDNEY. N.S.W. Tel. 2 - 0342.
Mr. A. Raymond, District Organiser, Adult Migrant Education, 42 Smith St., WOLLON
GONG. N.S.W. 2500. Tel. 2 - 99999.
Officer-in-Charge, Regional Office, Department of Immigration. Room 1, First Floor, 
2-4 Pacific St., NEWCASTLE. N.S.W. 2300. Tel. 2 - 1351.

VICTORIA:
Migrant Education Branch, Department of Education, 200 Little Collins St., MELBOUR
NE. VIC. 3000. Tel. 645 - 4500.
Department of Immigration, Commonwealth Centre, Cnr. Latrobe and Spring St., MEL
BOURNE. VIC. 3000. Tel. 6622- 2011.

QUEENSLAND:
Migrant Education Section, Department of Education, 527 - 533 Wickham Terrace, 
BRISBANE. OLD. 4000. Tel. 215 - 238.
Department of Immigration, Commonwealth Offices, 244 Adelaide S‘re3t, BRISBANE. 
QLD. 4000. Tel. 31-0101.

SOUTH AUSTRALIA:
Migration Education Section, Department of Education, 101 Flinders Street, ADELAI
DE. S.A. 5000. Tel. 28 - 3308-
Department of Immigration, Cresco House, 106 - 110 North Terrace, ADELAIDE.
S.A. 5000. Tel. 51 - 3681, Tel. 51 - 4981.

WESTERN AUSTRALIA:
Migration Education Branch, Technical Education Division, Department of Education, 
36 Parliament Place, WEST PERTH, W.A. 6005. Tel. 21 - 8445.
Department of Immigration, Wapet House, 12 - 14 St. George’s Terrace. PERTH. W.A. 
6000. Tel. 25 - 0521.

TASMANIA:
Migration Education Section, Department of Education, 53 Collins St., HOBART. TAS. 
7001. Tel. 30 - 9011.
Department of Immigration, City Mutual Building, 54 Argyle St., HOBART. TAS. 7000.

Tel. 34 - 3488.

A.C.T.
Mr. C.M. Flinn, District Organiser, Adult Migration Education, Norhtbourne House 
Northboume Ave;, TURNER. A.C.T. 2601. Tel. 46 - 6143.

N.T.
Director, Department of Education and Science, T. and G. Building, Smith St., DAR
WIN. N.T. 5700. Teh 817211.

(Postal: Box 4821. P.O. DARWIN. N.T. 5790)
Department of Immigration, Mocnta House, Mitchell Street, DARWIN. N.T. 5790. Tel.

. 816781.
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ADELAIDĖS LIETUVIU, NAMU SPAUDOS 
KIOSKE gaunamų, knygų, sąrašas.

KNYGOS-TURTAS
ALAįJTAS V. “Šventaragis” $5.00 
AUDĖNAS. “Paskutinis posėdis”$3.50. 
ANYSAS Dr. ir V. "Žymios lietuvės 
moterys” $6.50
ANYSAS Dr. ir V. “Senprusių laisvės 
kovos”. j $6.50.
ANDRIUŠIS P. "Raštai” I T. $4.50 
BARĖNĄS “Tuboto gaidžio metai” $2.25 
DOVYDĖNAS L. “Mes valdysim pasaulį* 
I ir II T, po $3.60
DOVYDĖNAS L. “We will conquer the 
world”. ' $4.25
BRADŪNAS "Duonelaičio kapas” (poe
zijos) _ $4.50
BRADŪNAS “Sonatos ir fugos” $4.50 
BARANAUSKAS “Anykščių šilelis” 

„ $4.50
BRAZDŽIONIS “Poezijos pilnatis” 

$9.00
BRADŪNAS Redag. “Lietuvių Poeziją 
Išeivijoje 1945-71 m.” $11.00
CEKIENĖ E.,“Kad jį būtų gyva” $4.50 
YLA kun. “Šiluva Žemaitijos istorijoje” 

. $4.50
JURGĖLA K. Dr. “Lietuvos Sukilimas 
1862-64 m.” $8.50
JUCEVIČIUS F. “Tauta tikrovės ir mito 
ženkle” $2.70
DAMBRIŪNAS “Introduction to modem 
Lithuania” $7.20

KELIONĖMS į EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ BIURĄ

Palanga, Travel
644 GEORGE ST.. SYDNEY, AUSTRALIA 2000

TURIME IR ĮVAIRIU. ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 3526

ERETAS- J. “Kazy s.P aks ta s” $8.50
GLIAUDĄ J. “Brėkšmės našta” $5.40
GLIAUDĄ J. “Agonija” $4.50
GLIAUDĄ J. “Liepsnos ir apmaudo ąsuo-
ciai” $3.60
GLIAUDĄ J. “Simas” $2.70
GINTNERIS “Lietuva Caro ir Kaizerio 
naguose” „ $4.50
GRINCEVICIUS “Geroji vasara” $4.00 
HERMANAVItfIUS J’Raudonujų stovykloje” 

$4.50 
KRALIKAUSKAS “Vaišvilkas”v , $4-00 
KEMEŽAITĖ B. “Sudiev, aš išeinu” 

$4.00 
KAVALIŪNAS V. “Aidai ir šešėliai” 

k $4.25
KRUPAVIČIUS M. “Atsiminimai” $8.50 
KIPRAS Ęielinis “Gana to jungo” $4.50 
LIULEVICIUS V. “Lietuvių švietimas 
Vokietijoje 1945-49 m.” $8.50
“Lietuvos Statutas 1529 m.” $8.50
Enciklopedija Lituanica I ir II T. po 

$14.00 
MAIRONIS “Balades” puošnus leidinys 

_ $5.40 
NAUJOKAITIS P. "Pasisėjau žalią rū
tą,”. i $3.40
PUKELEVIČIUTE B. “Rugsėjo šešta
dienis” . j $4.50
PAŽĖRAITĖ R. “Anapilio papėdėje” 

$4.00 
RAILA Br. “Dialogas su lietuviais” 

$6.30 
RAILA Br. “Versmės ir verpėjai” $4-50 

RŪKJENE S. “Grįžimas į laisvę” $5.40 
RAISUPAS M. ‘ “Dabarties kankiniai” 

$$.50 
SABALIŪNAS L. “Lithuania in crisis” 

$9.75
SRUOGIENE V. “Lietuvos Istorija”

$5.25
SIMUTIS L. “Amerikos Lietuvių Taryba” 
, $8.50
Žodynai - anglų - lietuvių kaįbos $5.40 
Lietuvių - anglų” PETERAICIO $6.30

ir daug kitų knygių
Užsakymus prašau siųsti: E. REISO- 

NAS, 655 Portrush Rd. Glen Osmond,
S. A. 5064.

Spaudos Kiosko vedėja 
E. Reisonienė.

***

LATROBE VALLEY
Lapkričio mėn. 24 d. Morwell 

mieste, dalyvaujant gražiam būreliui 
Latrobe Valley ir Sale senjūnijos 
tautiečių, įvyko Kariuomenės šventes 
minėjimas.

Minėjimo programoje kalbėjo 
seniūnė V. Koženiauskienė ir Sale 
seniūnė E. Eskirtienė. Poetas J. 
Mikštas paskaitė savo kūrybos eilė
raščių.

Susikaupimo minute buvo pagerb
ti žuvusieji už Tautos laisvę ir pa
baigai sugiedota Tautos Himnas.

Suneštines vaisęs vyko jaukioje 
kaimyniškoje nuotaikoje.

Gruodžio 3 d. iš Geelongo atvy
kęs kun. P. Dauknys laikė prieška
lėdines lietuviškas ^pamaldas Latrobe 
Valley ir Sale seniūniją tautiečiams.

Gražiai skambėjo visą giedamos 
lietuviškos giesmės ir nemažas būre
lis priėmė Šv. Komuniją.

Po pamaldų prie bažnyčios esan
čioje salėje, vyko suneštinė arbatėlė.

***

Atspėkite kas čia bėga nuo scenos? 

Ar ne klumpakojiečiai į Melbourną...

GERBIAMOJI "MŪSŲ. PASTOGES” 
REDAKCIJA,

TERRA AUSTRALIS, sako, kad prieš 
25 metus čia buvo parašytas pirmas lie
tuviškas eilėraštis, bet ir as, Gervazas 
Maukelė, tuo pat metu čia esu nukalės 
pirmąjį savo eilėraštį. Dabar, čia man 
baigiant pirmąjį savo šimtmečio ketvirti, 
mano jau surimtėja bendratransportieČiai 
pataria man išmesti iš galvos paleistu- 
viškas mintis, ir rimtai jau pagalvoti 
apiė amžinybę, nes-jau būtu metas ... 
Ir taip man begalvojant, savaime susi
galvojo toks eilėraštis:

SVAJONĖS APIE ROJU

LIETUVIU.LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

11 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

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

Lapkričio 2 d. vietos seniūnė 
V. Koženiauskienė buvo pakviesta, 
vieno australią moterų klubo, pade
monstruoti ir papasakoti apie lietu
viška gintarą ir tautinius audinius.

Jai asistavo, tautiniais rūbais 
pasipuosus, dukra Veronika.

Susidomėjimas buvo didelis, nes 
vietoj nustatytos 20 minučių, dėl dau
gybės klausimų apie Lietuvą, kalba 
tęsėsi pusantros valandos.

a.a.

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

VALSTYBINE SKURDUI TYRINĖTI K0MISIIA
Commonwealth Vyriausybė sudarė ne

priklausomą, nep ari amen tarine Komisiją 
ištirti skurdą Australijoje, kuri kviečia as
menis ar organizacijų, atstovus duoti paro
dymus bei patarimus tos Komisijos įverti
nimui.

Tyrinėjimo sąlygos sekančios:
Ištirti —
(a) Skurdo ir jo dydžio svyravimą.
(b) Skurdo atsitikimus Australijoje 

pagal specialias asmenų katego
rijas bei vietoves.

(c) Priežastis vedančias į skurdą 
Australijoje.

(d) Būdus kuriais Commonwealth’o, 
Valstiją Vyriausybės ir Savi
valdybės bei institucijos ar as
menys dabartiniu metu padedą 
skurdo sumažinimui Australijoje; 
jų ploti ir efektyvumą dabartinio 
masto socialinio aprūpinimo, ir 
skirtumas bei pastangas tarp 
Valstijų ir Savivaldybių ir kitu 
institucijų bei asmenų skurdo 
sumažinimui Australijoje.

(e) Bet kokių pageidaujamų pakeiti- 
timų kurie pagelbėtų sumažinti 
skurdą Australijoje.

(f) Bet kokie bendri dalykai turį 
ryšį su Tyrinėjimo Komisijos 
objektu.

Sąryšyje su aukščiau išdėstytu. Komi
sija bus ypatingai susidomėjusi su:

* organizavimu reikalingos tar
nybos kuri galėtu sumažinti 
skurdą. Australijoje, tos tarny
bos efektyvumą bei pageidauja

mus pakeitimus.
* Skurdas ir jo ryšiai bei jo suma

žinimas sekančiuose sluoks
niuose - šeima, čiabuviai, imi
grantai, seneliai ir . fiziniai ne
pajėgus, bedarbiai,,, žemes ūkio 
apgyvendinimo srityse.

Jei yra galimybe, pageidautina, kad visi 
parodymai būtų sugrupuoti pagal minėtas 
sritis.

Komisijai būtu didelis palengvinimas 
jei tie kas noretu duoti parodymus, iš ankš
to apie tai praneštų Komisijos Sekretoriui, 
kaip galima patogesniu būdu.

Organizacijų ar asmenų parodymai, 
rašyti mašinėlė, nurodant pavardę ir adre
są turi būti pasiųsti: The Secretary, Com
monwealth Commission of Enquiry into Po
verty, Box 108, Carlton South, Victoria, 
3035, ne vėliau 16-to blandžio, 1973 m.

Komisija, patikrinus parodymus, pagal 
savo pasirinkimą, pakvies asmenis ar or
ganizacijų atstovus su kuriais norės padis
kutuoti dalykus iškilusius iš patiektų 
duomenų.

Bet kokia parodymą medžiaga atžymė
ta "slaptai” Komisijos bus traktuojama 
kaipo tokia.

Komisija pripažįsta kad gali atsirasti 
organizacijų kurioms gali susidaryti kaip 
kurių sunkumų paruošti norimus parodymus, 
tad tais atvejais ji siūlo visokeriopa pa
galba bei patarimus ir nurodys kaip išreikš
ti norimas idėjas.

Telefonuoti Melbourne 347-5733. J.L. Gib
son, Secretary. 

Keikdamas šią žemę, 
Velniškai neramią, 
Taip įsivaizduoju 
Tikro "džiaugsmo rojų:

išsvajotam rojuj 
Ausko dūdos groja. _ 
Varnos, vištos, veršiai, 
Deimantais tik teršia.

Angelai ir žmonės, 
Kupini malones, 
Nuogi vaikštinėja, 
Švilpdami prieš vėją.

Moterų daugybė 
Vien tik nekaltybėj 
Veisia tobulybes 
Roj au s begalybėj.

Nors “pili” nenaudoja 
Meilė džiaugsmo rojuj, 
Nebaisus nėštumas 
Rojaus laimės rūmuos.

Nėr bedarbes rojuj, 
Nėr ten ir pavojų 
Koki darbą gauti, 
Bei "kam nors vergauti.
Upės gero vyno 
Ten visus gaivina. 
Pinigų, kaip šieno. 
Turi ten kiekvienas.

Visados įkaušę, 
Žmonės nesišiaušia;
Taikiai pagirioja 
Sau svajonių rojuj.

Žmonos klauso vyrų, 
Vyrai - gerą girą 
Gerdami, sau ūžia 
Su dorom meilužėm.

Duona ir žaidimais
Net bodėtis ima
Palaimingam rojuj 
Jo visi herojai.

Kiaulės net kiaulysčių, 
Asilai - kvailysčių 
Neišdarinėja, 
Rojų apturėję.

Šioj vargų pakalnėj - 
Išsireiškiant švelniai - 
Apie tokį rojų 
Nuolat sau svajoju.

GERVAZAS MAUKELĖ.

Dorybė, jeigu ją reikia saugoti, 
vargu ar verta sargybos.

***

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 

"MUSU PASTOGĖS"

PRENUMERATOS
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PRANEŠIMAS, INŽINIERIAMS IR 
ARCHITEKTAMS.

AUSTRALIJOS LIETUVIU IN ŽlNIERIU
IR ARCHITEKTU SĄJUNGOS 

(L.I.A.S.) ANTRASIS SUVAŽIAVIMAS
SYDNEJUJE.

Kaip pranešta spaudoje “M.P.” 
Nr. 47, suvažiavimas įvyks ketvirta
dienį, 2 vai. p.p.

Business and Professional Men 
Club patalpose, 132 Marsden St. 
PARRAMATTA.

į suvažiavimą, kviečiami dalyvau
ti visi Aust. Lietuviai inžinieriai ir 
architektai priklausą ar ne L.I.A. 
Sąjungai, ir asmenys baigų tiksliuo
sius mokslus.

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKE:
1. Suvažiavimo narių registracija.
2. Suvažiavimo atidarymas.
3. Prezidiumo sudarymas.
4. J. Zaikausko paskaita “Archi

tektūra Lietuvoje nuo 16-to amžiaus 
ligi dabarties”.
.. . 5. Regioninės Valdybos pranešimas.

6. Diskusijos.
7. Naujos L.I.A.S. Regioninės 

Valdybos rinkimai.
8. Suvažiavimo uždarymas.
Esant užklausimams prašau kreip 

tis į Valdybą bet kuriuo adresu:
Pirm. G. Dryža Tel. 871 - 2486.
Vice Pirm. J. Grudzinskas TeL 

84 - 4361.
Sekr. V. Bernotas TeJ. 498 -8606.'

L.I.A.S. REG. VALDYBA 
Sydney Skyrius.

KIEK AS SUŽINOJAU!
II P.L. Jaunimo Kongreso Komi

teto^ informacinio skyriaus vedėjas p. 
J. Šlajus iš Amerikos žada atvažiuoti 
į Sydnejų ir čia dalyvauti Lietuvių 
Dienose. J. Šlajus turi giminių Can- 
berroje p. Sipavičius. Australijoje 
žada paviešėti porą savaičių. Malo
nus svečias Lietuvių Dienų, laukia
me daugiau.

***
musu veteranai p.p. 
išleido savo sūnų, su

Neseniai 
A.O. Baužės 
šeima į Angliją. Sūnus Dr. Robertas 
Orthopeadic Specialistas Chirurgas 
praktikavus Royal Adelaide Hospital, 
gavo stipendijų - scholarship pasigi- 
liųimui savo specialybėje,. Oxford 
Universitete , Oxford Anglija. Numato 
prabūti 18 mėnesiu, žada aplankyti 
Europos Orthopedines klinikas.

Dr. Robertas būdamas pas tėvus 
aplankė Liet. Sodyba ir jos gyvento
jus. Labai įdomavosi ir žavėjosi, 
S.L.M.S.G.D. darbais. Laiminga drau
gija įsgyjusi tokį gražų kampelį.

***

— Britanijos karalienės dėdė grafas 
Mountbattenas ir jo vaikaitis Knatchbull 
abu buvo nubausti po 40 svarų ir sumokėti 
teismo išlaidas, nes vandeniu atmiešdavo 
savo ūkyje parduodamąjį pieną.

NAUJU METU BALilL :-

moksleiviams ir pensininkams $3.00

Stalus galima užsakyti pas:
J. DAMBRAUSKAS TE. 709 - 3814, V. GULBINAS TEL. 59 - 2681

Puikus orkestras, bufetas, vaisvandeniai ir svaig. gėrimai barokainomis.

įėjimas suaugusiems $4.00

Newtown Police Boys Club, Erskineville ir Angel 
gatvių Kampas, Newtown

SPORTO KLUBAS"KOVAS” 
Kviečiame visus atsilankyti į

Musų Pastogė Nr 50 - 52 1972.12.18. psl. 16

STUDENTAMS
Studentų suvažiavimo programos pa

keitimas ir papildymas: 26 gruodžio 3 vai. 
Įvyksta Lidcombes Liet.. Namuose Stu
dentu Skyrių Valdybų posėdis.

i sausio - Gegužine’ National Park. 
Ruošia Jaunimo Sąjungos Sydney Sky
rius.

Valdyba.

***

PATIKSLINIMAS
Skautu stovyklos lankymas sausio 

7 d. nuo 12 vai. ir, šeštadieni,sausio 13 
d., ne 14 d., kaip buvo ankstyvesni ame 
skelbime paskelbta.

Tuntininkas.
***

PRANEŠIMAS
S.L.M.S.G.D-jos Lietuvių Sody- 
patikėtinės, praneša visuomenei 
visi žygiai jau padaryti tolimes- 
sodybos statybai. Matininkas p.

bos 
kad 
nei
A. Migevičius nustatė gaires, archi
tektas paruošė ’ planus kurie greitu 
laikų bus patvirtinti. Dabar eina susi
tarimai su statybininkais - šaukiami 
pagal įstatymus “tenders”. Tą visą 

_ atlikus pries Kalėdų šventes, 1973 
metų pradžioje, prasidės Lietuvių 
Sodybos 2-trą stadiją, vėl du bus pas
tatyti namai su keturiais butais.

S.L.M.S.G.D. LIET. SOD. 
PATIKĖTINĖS.

***

Nidos Knygų Klubas ir šiais me
tais išleido stalinį 1973 m. kalendo
rių kupina gražių pasiskaitymų, dai
laus formato, su lietuviškais vardais 
ir šventėmis. Kaina $3.50. Nidos 
Klubo nariams $2.50. Norintieji įsi
gyti kreipiasi šiuo adresu: Lithuanian 
House Ltd, 1 Lad broke Gardens Lon
don, Wil 2 PU Great Britain.

***
Pagal gautus davinius į Lietuvių 

Dienų parengimus .apsilankys rekor
dinis skaičius tautiečių; bilietai per
kami visu tempu.

Kaip žinoma Naujųjų Metų, suti
kimas įvyksta Chevron didingoje sa
lėje talpinančioje virš tūkstantį žmoj 
nių susilaukė didelio dėmesio, iš 
tolimiausių vietovių tautiečiai nori 
pasigerėti ‘garsiuoju Chevronu ir su
tikti jame Naujuosius 1973 metus, kad 
savo anūkams galėtų pasakyti: “Ir 
aš ten buvau, midų alų geriau, 
dantis varvėjo, burna neregėjo”.

per

***

^Pasiruošimas Naujųjų Metu Sutikimui 
gražioje Chevron salėje vyksta sklandžiai. 
Kiek teko patirti užsakymai gausiai plau
kia, bet vietų dar yra gana daug ir visi 
bus priimti ir viskuo aprūpinti. Organi
zatoriai teigia kad nei vienas nebus ap
viltas, bet reikia paskubėti su bilįetais.

Bilietai gaunami pas B. STASIONI 
11 Berala St., ^Berala, TEL. 649 - 9062 
ir kasoje prie įėjimo. Visi laukiami.

**♦

12.845. J
Daugėja išvažiuojančių iš Australijos. H 

’ Tarp 1971 m. liepos 1 d. ir 1972 m. liepos 13 
d. išvažiavo 44.719, o 1970-1971 m. 39.316,3 
1969-1970 m. 36.182.

NAUJU METU BALIU

MELBOURNE

SYDNEJUJE

LIETUVIU DIENOMS RENGTI KOMITETAS 
kviečia visus atsilankyti į

Melbourno Lietuviu Namuose

Melbourne Apylinkes Valdyba.

Chevron viešbutyje, 82 Macleay St. Potts Point..- 
Pradžia: gruodžio 31 d. 8 vai. vakare. 
Pabaiga: 1973 m. 
Apsirengimas: vakarinis.

Bilieto kaina (iškaitant vakarienę ir patarnavimu) $7.00:
Bilietai gaunami:-
ADELAIDĖJE
GEELONGE

- pas p. E. Reisonienę, Lietuvių namuose
- pas p. J. Gailių, 281 Pakington St., Newtown
- pas p. B. Vingrį, 42 Baker Ave., Kew East.

- pas p. B. Stašionį, 11 Berala St., Berala, 
4-9 vai. vakarais ir sekmadieniais po pamaldų 
iki 2 vai. Lietuvių klubo patalpose Lidcombe. Gruo
džio 26 d. Liętuviųklubo patalpose Lidcombe po pa
maldų iki 2 vai. ir taip pat prie įėjimo Chevron vieš
butyje.

Lietuvių Dienoms Rengti Komitetas

Visi maloniai kviečiami L

Gruodžio 31 d., 8.00 v.v.
Įėjimas $3.00. Vietos užsakomos pas M. Didžį: 3982469. 

(Gėrimus prašome patys atsinešti)

Australija tikėjo 1972-73 .m. susilaukti 90 
tūlkst. imigrantų. Bet iš ligi šiol atvažiuo
jančiųjų skaičiaus spėjama, kad bus ne 
daugiau kaip 60 tūkst.

Pavyzdžiui, per rugsėjo mėn. atvažiavo

AUKAVO TAUTOS FONDUI .
. Canberros įgaliotinis p. A. Šve

das atsiuntė T.F. aukų:
Canberros ligt. Studentų Sąjunga-$150

kad
Chester
pirmasis atsiliepė ir prisiunte 100 dolerių 
auką. į “Talkoje”, atidarytą Australijos 
Lietuvių. Fondo sąskaitą.

“Talka” ir ateityje spaudoje skelbs 
aukotojų pavardes ir jų paaukotas sumas.

AUKA AUSTRALUOS LIETUVIU 
FONDUI.

“Talka” turi malonia proga pranešti, 
p. Juozas Ramanauskas, gyv. 120 

Hill Rd.. Bass Hill, N.S.W.,

iberros lięt. St
Antanas CeiČys — $50

Aukotojams nuoširdus ačiū.
A.T.F. Atstovybė.

Nieko sau skaitytojas
Anglijoje vienas skaitytojas, 

įsitikinęs, kad amnestija dar te
beveikia pavėluotoms knygoms- 
atiduoti, sugrąžino bibliotekai 
300 knygų, kurias jis buvo pa
ėmęs paskutiniųjų 14 metų lai
kotarpyje.

W0SR PASTOGĖ 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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