
MtalHSIMt
(XXV) 4.3.1974 REGISTERED FOR POSTING AS A NEWSPAPER CATEGORY B 1974.3.4. Nr. 9. (1311)

REIKŠMINGA SUKAKTIS
’'MŪSŲ PASTOGES” 25 METU SUKAKTIES PROGA

E MIELI “MUSŲPASTOGĖS” SKAITYTOJAI,
JAU 15 METAI, KAIP “M.P.” TARNAUJA AUSTRALIJOS LIETUVIU 

E BENDRUOMENEI. PER TĄ LAIKAt "M.P.” PAKĖLĖ VISUS PASITARUSIUS 
E SUNKUMUS IR VISUOMET IŠLIKO MŪSŲ BENDRUOMENĖS GYVENIMO VEID- 
E RODŽIU.E ŠIOS GRAŽIOS SUKAKTIES PROGA, A.L.B. KRAŠTO VALDYBA, KAIP 
E LEIDĖJAS, SVEIKINA“M.P.” REDAKTORIŲ, ADMINISTRATORIŲ, KORĖS- 
E PONDENTUS, BENDRADARBIUS, BUVUSIUS REDAKTORIUS, ADMINISTRA- 
E TORIUS IR VISUS, KURIE PER TUOS 25 METUS NEŠĖ NELENGVĄ LAIK- 
E RASČIO LEIDIMO NAŠTĄ. NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ JŪSŲ VISU PRAEI 
E TIES PASTANGAS IR PRAŠOME TOLIAU TĘSTI SU VISU ATSIDAVIMU ŠĮ 
E TAIP SVARBŲ. MUSŲ BENDRUOMENĖS DARBĄ.

KARTU KREIPIAMĖS DAR KARTAt Į VISU^’M.P.” SKAITYTOJUS, RĖ- 
Ę MĖJUS, BIČIULIUS, LIETUVIŠKO ŽODŽIO PUOSELĖTOJUS, LIETUVIŠKOS 
E VEIKLOS RĖMĖJUS - VISUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS - PRAŠOME PADĖTI 
E SAVO AUKOMIS NUPIRKTI **M.P.” NAUJĄ SURINKIMO MAŠINĄ.
= MES ŽINOME, KAD VISI SUPRANTAT ŠIO REIKALO SVARBĄIR TODĖL 
E TIKIME, KAD SAVO AUKA ĮGALINSIT LEIDĖJUS IŠLAIKYTI “M.P.” DAR 
E DAUG METU MŪSŲ TAUTINIO GYVENIMO LABUI.
E SUKAUPĘ SAVO JĖGAS,SUTEIKIME “M.P.” 25 METU DOVANĄ - NAUJĄ 
E SURINKIMO MAŠINĄ
= A.L.B. KRAŠTO VALDYBA Prieš 25 įlietus ir dabar
E SVEIKINU "MŪSŲ PASTOGĘ” JOS 25 METU.SUKAKTIES PROGA ,

taipgi sveikinu jos leidėjus-A.L.B. Krašto Valdybą, jos buvusius ir da
li bartinį esamą redaktorių, visus skaitytojus, bendradarbius ir rėmėjus.

Malonu yra,kad ištesėjome toki ilga, laikotarpiu be jokios pertraukos spaus* 
E dinti bendruomenės laikraštį, kuris reguliariai kiekvieną savaitę lankė mus,
S informavo, skatino ir kėlė musą lietuvišką dvasią,
E Ta proga norėčiau palinkėti “MŪSŲ PASTOGEI”, žengiančiai į naująjį 
E 25-tajį laikętarpį,.nepailsti, nepavargti, su ta pačia energija, ištverme ir Dievo M
Z palaima drąsiai ir tvirtai irtis į ateitį.
S Jūsų, . . ,
2 Antanas Bauže
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I Elagu Eesti!

Antanas Bauže “Mūsų Pastogės 
veteranas.

SEKĖ RUSŲPAVYZDZIU......
’’Pravda” ilgame straipsnyje 

rašo, kad tūkstančiai Amerikos komu
nistą, kovojusią II*jame Pasauliniame 
kare, kai tik pasibaigus grizo namo, 
buvo suimti ir patalpinti į kalėjimus. 
Šiais komentarais “Pravda”, matyti, 
nori priešpastatyti savo ’’faktus” 
prieš” Solzenicino knygoj “Gulag saly
nas” patiektuosius, kad sovietu kariai 
buvę siunčiami į koncentracijos sto
vyklas už tai, kad jie pasidavė į ne
laisvę. ***

Dresdeno leidykla "Verlag der 
Kunst” drauge .su “Vaga” rengia lei
dinį.apie M.K. Čiurlionį.-Albume numa
toma reprodukuoti apie du šimtus 
tapybos ir grafikos darbų ( apie 50 
reprodukcijų bus spalvotos ). Kaip 
žinoma. Vakarus neseniai buvo pasie
kęs jaunųjų Lietuvos kultūriniiikų 
laiškas, kuriame jie kritikavo nesi
rūpinimą Čiurlionio palikimu ok. Lie
tuvoje ir prašė tautiečių užsienyje 
pagalbos dailininko kūrybai įamžinti.

‘(ELTA) 

5 Vasario 24 dieną estu tauta at* 
S šventė Nepriklausomybės Manifesto 
S 56-ji sukaktį. Ta proga mes atspaus*
■ diname Estu.tautos himną.

ESTIJOS HIMNAS

Mano tėvyne, tu, mano laime ir džiaugsme!
Taip miela tu man visados.
Nerandu niekur, kur tik beieškau
Plačiam pasauly visam.

“ Kad būtų man kas nors taip miela, 
" Kaip tu, mano brangioji tėvyne!
ME Tu priglaudei maneJ Ir ten išauginai.

“ Dėkosiu tau visada,
» Lig mirties tau būsiu ištikimas.
“ Brangiausia man tebesi.
“ Mieloji mano tėvyne!

> Tesaugo Dievas tave,U Tu, mano brangioji tėvyne,
n»

; Ir laimina visurJ Tavuosius takelius,
Z Brangioji mano tėvyne!
■i

M ***
■i

SiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininutH

PASKIRTAS A. SNIEČKAUS ĮPĖDINIS
Žiniomis iš Maskvos, ”PravdaŲ>a- 

skelbė kad Petras Griškevičius, 48 m. 
amžiaus paskirtas Lietuvos Komunistą 
partijos generaliniu sekretorium vie-, 
toj nesenai mirusio A. Sniečkaus.***

Prieš 25 metus mes kėlėmės į. 
Australiją, arba buvome tik atsikėlę. 
Prieš mūsą akis tada stovėjo milži
niškas klaustukas - kas bus?

Bendras tautinis jausmas buvo 
stiprus, dvasia ir kūnu buvome tvirti, 
pasinešę i pionierišką gyvenimą, norė
jome kurtis, sunkiai dirbti, laupyti, 
nenorėjome būti atsilikę nuo vietos 
gyventoją.

Viskas, ką radome atvykę į Aus- 
tralija^jbuvo mums svetima: žmonės, 
gamta, gyvuliai ir augmenija;ir saulę 
ir tą radome perėjusią iš pietą pu
sės "į šiaurę, žvaigždes kitas,ir todėl 
daugeliui buvo labai nyku. Džiaugėmės 
vienas kita, susitikę, sveikinomės 
kaip broliai, kūremės kiek galėdami 
kartu.

Pirmąjį ’’Mūsų Pastogės” numerį 
sutikome su dideliu pasitenkinimu ir 
džiaugsmu, tarsi iš karto būtume su
siradę sau pastogę, kuri mus paguos 
pavargusius, apsaugos nuo svetimu 
karštu, saulės spindulių, nuo vėjų ir 
audrų. Labiausiai buvome reikalingi, 
savos užuovėjos, savo pastogės, tais 
vardais ir pasirodė mūsų, pirmieji laik
raščiai.

Štai pirmieji “Mūsų Pastogės” 
vedamojo straipsnio žodžiai: “Išei
name į plačiuosius Australijos plotus 
su spausdintu lietuvišku žodžiu. 
Seniai visų lauktu, gimtąja žeme dvel
kiančiu lietuvišku laikraščiu. Išeina
me lankyti brolių ir seserų, paguosti 
ją, padžiuginti, praskaidrinti apniū
kusius jų veidus, pastiprinti jų jėgas 
nelengvame tremties kelyje. • Ilgai 
audrų mėtytas laivas surado šio krašto 
pavėsyje raminančią pastogę. • Burda
miesi į viena lietuvišką bendruomenę f 
Australijos Lietuvių Draugiją šian
dien galime pasijusti kur kas stip
riau, kai susilaukiam savojo spaus
dinto žodžio.- Tvirta vienybė, tikras 
noras pasitarnauti bendram mūsų la
bui, gera valia ir pagarba žmogui - tai. 
svarbiausieji principai, kuriais mes 
grindžiame tiesų ir aiškų bendradar
biavimo kelią”.

Taip gražiai nusakytas ilgesys 
pasiilgtos pastogės, taip kietai už
akcentuoti bendruomenės principai ir 
tikslai ir kaip mielai liūliuojančiai 
esame paguosti gimtosios žemės lie
tuvišku žodžiu.

STIPRINKIME A.L. BENDRUOMENĘ 
STIPRINKIME JOS SPAUDĄ, ĮSIGY
DAMI SAVO SPAUSTUVĘ.

Tuos “Mūsų Pastogės” pirmuo
sius žodžius ir tas nuotaikas galime 
sulyginti su pirmuoju “Aušros” nu
meriu, kada tauta daugiau kaip prieš 
60 metų buvo žadinama pabusti savam 
tautiniam gyvenimui. Ir pabudo ir gy
veno musų tauta nepriklausomu gyve
nimu. Deja, skaudus - likimas lėmė,, 
kad mes atsidūrėme prieš savo valią 
Australijoje.

Po ilgo ir neramaus gyvenimo 
Vokietijoje, lageriuose, buvome labiau
siai pasiilgę savo namų, savo pasto
gės. Ir štai,kaip tik tuo pačiu sunkiuo
ju metu pasirodė laikraštis “Musų 
Pastogė” su tokiais gražiais žodžiais 
su tokia ramybe ir išmintimi. Gal ir 
nebuvo verkiančių pirmąjį “Mūsų 
Pastogės” numeri skaitančių 
lietuvių tarpe, kaip tada “Aušros” 
gadynėje, bet buvo giliai paliestų ir 
susijaudinusių žmonių, kurie džiau
gėsi, dalinosi ja su kitais kaip links
ma naujiena. Ir štai tas pats laikraš
tis, tie patys lietuviški žodžiai, tie 
patys principai ir tikslai buvo musų 
bendruomenės kelrodžiu per paskuti
niuosius 25 metus.

Dabar ir ve! stovime su klaustuku 
♦ kas bus per ateinančius 25 metus? 
Ar besidžiaugs kas spausdintu lietu
višku žodžiu, ar bebus jis reikalingas 
mūsų jaunajai kartai?

Gyvenimas ' nestovi vietoje, kei
čiasi viskas, negalime norėti, kad ir 
mes patys ir mūsų jausmai nesikeistų. 
Per tą laiką bus daug kas pasikeitę 
mūsų gyvenime, bet dar labiau pasau
lyje. Todėl pranašauti,kas bus antrame 
25-je butų bergždžias dalykas. Atei
tis palieka mums nežinoma. Tačiau 
tai nereiškia, kad mes einame į ateitį 
akli,nieko nematydami ir nesirūpinda
mi, priešingai,mes ja rūpinamės, mes 
jai ruošiamės. Ir iš mūsų nieko kito 
negalima reikalauti,kaip tik pasiruo
šimo ateičiai. ,

Kai, švenčiame tokią sukaktį,tai 
labiau rūpi praeitis, norisi pasidžiaug
ti nueitu keliu, bet dar labiau pasimo
kyti iš klaidų. Būtų labai malonu, 
kad buvęs leidėjas p. Antanas Bauže 
ir buvusieji redaktoriai parašytų savo 
prisiminimus, išgyventus įspūdžius ir 
duotų patarimų ateičiai. Ta proga norė
tųsi prisiminti red. Jurgio Kalakausko 
• Kalakonio gražų atminimą (mirė 

1958 m. liepos 7 d.), o visus kitus, 
dar gyvus esančius, paraginti daugiau 
sielos ir rūpesčio įdėti . įŲ “Mūsų 
Pastogės” ateitį.

A. Mauragis***
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25 METAI ’’MŪSILPASTOGEI”

25’ metai spaudos gyvenime yra 
gražus laiko tarpas. Per tokią krūvą 
.metų daug padaryta. Kol turime savo 
rašyta žodi,, kol mokame juo naudotis, 
kol jį vertiname, tol esame gyvi, tol 
musų bendruomenė gali būti išdidi ir 
rami. Daug kultūrinio lobio jame yra 
sukrauta ateities kartoms, daug pad
rąsinančių, uždegančių, suraminan
čių ir paskatinančių minčių skaityto
jas rado ir pasinaudojo. Šiandien 
rašytas žodis daugiau reiškia kaip 
pasakytas, nes rašyto žodžio audito
rija yra nepalyginamai didesnė ir jo 
galia stipresnė, tarsi s^viesos spindu
liais nušviečia ateitį toli prasiskverb
damas. į busimus laikus. Be rašyto 
žodžio, be spaudos, mūsų kultūrą, iš
tiktų didesnė katastrofa, kaip nuo 
atominio karo. Taigi spaudą brangin
kime ir mokėkime ją vertinti.

Netenka mums, lietuviams, knyg
nešių tautai, daug kalbėti apie spau- ■ 
dos vertę. Mes ja, mokame vertinti. 
Proporcingai gyventojų skaičiui, mūsų 
spauda stovi pirmoje eilėje pasaulyje. 
Neturiu po ranka statistikos, bet 
gerai žinau, kad Amerikoje, o taip 
pat ir Kanadoje nėra nei vienos etni
nės grupės taip daug spausdinančios 
laikraščių ir juos skaitančios, kaip 
lietuvių. Mūsų Australijoje yra apie 
9000 žmonių J.y. apie tiys tūkstančiai; 
šeimų Jr mes spausdiname du savait
raščius, keletą rotatorium spausdinamų 
laikraštėlių ir vieną anglų kalba. Ko
kia kita grupė žmonių gali susilyginti 
su mumis? Musų idealas, kad kiekvie
na lietuviška šeima skaitytų bent 
vieną lietuvišką laikraštį. Ir reikia 
tikėtis, kad mes neužilgo prie to pri
eisime. Mūsų sąmoningumas kultūri
niuose dalykuose yra didelis, ir ta
lentų mums taip pat netrūksta.

Pradėdami naują laikotarpį, mes i 
stovime prieš gana sunkų uždavinį, 
mums reikia nauju, spaudos priemonių 
• rinkimo mašinos. Nemaža sumą pini- ' 
gų reikia sudėti, mecenatų mūsų tarpe 
lyg ir nesimato, nors galėtų būti. 
Bet esu tikras, kad reikiamą sumą pi
nigų surinksime ir užtikrinsime "Mūsų 
Pastogei" ateitį. Tai bus gražiausia 
mūsų dovana solenizantei, ką galime 
šia proga padaryti.

Su ta garbinga sukaktimi, iškyla 
dar vienas svarbus uždavinys * nepa
likime ramybėje nei vienos lietuviškos 
šeimos be lietuviško laikraščio. Sis 
tautiniai kultūrinis darbas tegul bus 
kiekvieno mūsų pareiga pasiūlyti 
savo kaimynui, savo draugui, pažįsta
mam užsiprenumeruoti "Mūsų Pastogę” 
arba,blogiausiu atveju,pačiam užprenu
meruoti švenčių proga, kada ir taip 
esame pasirengę padovanoti kokį 
nereikšmingą dalykėlį.

Visas spaudos darbas yra dirbamas 
mūsų idealistų už labaimąŽą atly
ginimą ir visai be jokio atlyginimo, 
tik todėl, kad visi esame lietuviai ir 
kad lietuvybę mums reikia išlaikyti.

Šia proga malonu yra pasveikinti 
veteraną^ Antaną Bauže,, visus buvu
sius redaktorius, administratorius, 
rėmėjus ir skaitytojus ir palinkėti,kad 
su tokiu pat rūpesčiu ir atsidėjimu 
žengtumėte į ateiti, šveisiai nusiteikę.

am į
***

Merkines piliakalnis

iš "M.P.” Nr. 7 $565.00
Socialinės Globos Moterų Draugijos 
Melbourne $50.00
V. Neverauskas, vietoj gėlių ant 
a.a. J. Vildžiaus kapo - . - $10.00
Dr. V. Didžys . _ . . $100.00
Juozas ir Stasė Makūnai _ $22.00
VISO: $747.00

ŽODŽIUS PAKEISKIME VEIKSMAIS
Krašto V-bos paskelbtas vajus, 

surinkti reikalingą sumą spaustuvės 
įsigijimo reikalams, vyksta per 
lėtai. Jeigu mes lūkuriuosime, kol 
"geros valios” tautiečiai suneš nu- 
matyta^ sumą ir ją sudės į rinkliavos 
lėkštėj atrodo, praeis daug gražaus 
laiko, o gal Šios sumos niekuomet 
nesurinksime.

Reikalas yra paprastas ir aiš
kus. Jei nesugebėsime įsigyti spaus
dinimo priemones, "Musų Pastogė” 
turės sustoti ėjusi. $8,000 pagal 
dabartinius musų uždarbius nėra di
delis pinigas. Mažiau negu vienas 
doleris kiekvienai lietuviškai galvai 
Australijoj.

Apie pora tūkstančių "M.P.” 
prenumeratorių per -25 m. išlaikė šį 
laikraštį, kurį "reguliariai” skaitė 
mažiausia kita tiek jų draugų ir kai
mynų. Si stambi skaitytoją mase dabar 
privalo ateiti su konkrečia pagalba ir 
kaip galima greičiau surinkti šią 
sumą.

"M.P.” administracinės k-jos 
pirm. V. Bitinas siūlo Apylinkių 
V-boms suorganizuoti aukų rinkimo 
vajų, pasikviečiant į talką'rinkėjus. 
Atrodo, kad tik šis'vienintelis pla
nas gali būti efektyvus ir jį reikėtų 
nedelsiant panaudoti. Adelaidiškiai 
šiuo būdu per eilę metų lengvai su
rinko stambias, tūkstantines sumas ir 
Įsigijo trejus namus. Ir praeitais 
metais tokią rinkliavą pravedė ir ,at* 
rodo/taip pat sėkmingai.

Nerangus atsiliepimas prašant 
sunešti ir įteikti pinigines aukas 
yra gal daugiau psichologinis o ne 
šykštumo reiškinys. Skelbimą ar laiš
ką perskaitė^, dažnai pagalvoja, 
kad gal šį kartą apseis be manęs. 
Kol prisirengsiu auka^ įteikti, kol su
rasiu tam tikslui laisvo laiko ir at
liekamą dolerį, kiti Jau bus spėję 
reikalingą sumą sunešti. Aš jau gal 
kitą kartą ir kitam tikslui savo duoklę 
atiduosiu.

Bet kaip j, duris pasibeldžia įga* 
■jliiotas asmuo ir paprašo aukos, pra
šomasis pasijunta besąs svarbiu 
asmeniu, be kurio pagalbos šį kartą 
jau negali apseiti. Ir laiko nereikia 
gaištijir doleris čia patj>o ranka. Tau
tinė savigarba ir sąžinė neleidžia 
išleisti tuščiom rankom rinkėją, kuris 
visuomeniniam reikalam gaišta laiką 
ir pasidaro transporto išlaidas.

Todėl siūlyčiau kiekvienoj apy
linkėj ar seniūnijoj, kur bendruome
nės vadovybes neparodys šiuo reikalu 
pakankamo aktyvumo, rinkliavai pra
vesti, imtis skaitytojams .kurie suradę 
talkininkų ir pasidalinę rajonais 
su aukų, lapais aplankytų visus vietos 
lietuvius.
v Apylinkių V-bos turėtų duoti 
žinomiems savosios apylinkės ini
ciatoriams savo "palaiminimą” ir 
apie tai painformuoti bendruomenės 
narius. Nėra jokios abejonės, kad 
šiuo budu reikalinga suma bus surink
ta per porą mėnesių, užuot laukus me
tus ar kitus. Pagriaudenimai šiais 
laikais nėra efektingi.

LIETUVIU. STUDIJŲ DIENOS 
ADELAIDĖJE

Sakoma, kad tik mirusieji nebe
turi jokių problemų ir rūpesčių. Gyvie
siems reikalinga vis planuoti, numa
tyti, būti pasiruosušiems visokiems 
netikėtumams, stengtis neatsilikti 
nuo skubančio pasaulio, rasti naujas 
formas ir prisitaikyti nuolat besikei
čiančiam gyvenimui.

Mums , išeiviams , tai ypatingai 
aktualu, nes gyvename nenormaliose 
sąlygose - svetimame krašte. Jaunimas 
čia gimęs ir augęs neturi problemų 
dėl ” ■ kalbosrpapročiUį. ir gyveni

mo būdo. Jie taip pat nesirūpina 
tėvu kraštu ir tik didelėmis pastan
gomis pavyksta įtikinti jų priklauso
mumą ir pareigas kraštuųiš kurio 
atvykome.

Mūsų spaudoje pastebimas kyląs 
nerimas ir susirūpinimas ateitimi. Kol 
dar rūpinamės, kol dar išdrįstame 
pažvelgti į save kritiškai, tolei mūsų 
ateitis, kad ir miglota, bet gyva.

Lietuviško gyvenimo tęstinumą 
suprantu: lietuviškos bendruomenės 
egzistavimą, kur veikia organizacijos 
ir meno grupės, ruošdamos koncertus, 
spetaklius bei minėjimus lietuviš
ka dvasia, ir lietuvių kalba., Lai
kas kaip rūdys ėda ir naikina netik 
dvasią, bet ir kūną, išrandamos visą 

Melbourne Apylinkės Valdyba dėkoja kun. Vaseriui už gražias 
16-tosVasario Šventei pritaikintas pamaldas.

Minėjime Lietuvių Namuose paskaitą skaitė Profesorius Mar- 
van, kuriam dėkojame už atsilankymą ir nuos'irdų prijautimą Lietuvių 
tautai.

Dainos Sambūrio chorui už dainas, kurios glostė mūsų nuliūdu
sias širdis ir praskaidrino tremties dienas.

Nuoširdus ačiū visiems jauniems aktoriams "Nepriklausomybės 
Kaina” vaidinime. Tebūna čia pradz’ia šių genį talentų tolimesniam 
išsivystymui. Ypatingą padėka p. Reginai Mačienei, kuri įdėjo daug 
sielos ir darbo,režisuodama ir kuri pati vaidinimą paraše.

Socialinės Globos Moterų Draugijai gili musu padėką, už malonų 
sutikima pagaminti tokius skanius pietus.

Taip pat ačiū visiems vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems 
prie Minėjimo pasisekimo.

A.L. B. Malbourno Apylinkės Valdyba ni
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PADĖKA

Šiuo reiškiu nuoširdžiausią padėką Australijoje gyvenantiems 
rašytojams p.p. M.M. ir J. SLAVĖNAMS už prisiuntimą man knygų: 
Vinco Mykolaičio * Putino "Laiškai Australijon”, “Nežinomi Ke
leiviai” ir "Baltijos Balsas” su taip reikšmingais Įrašais, AČIŪ.

Su meile lietuviškai knygai ir pagarba musų dvasinių vertybių 
kūrėjams - rašytojams.

Jūsų Vladas Venckus
Maracay, VENEZUELA
1 Q74 TT 1 4

P A D Ė K A

kas lietuviškajr taip galutinai už
baigiamas asimiliacijos procesas.

Vienu kitu nusiskundimu spaudoje 
ar per suvažiavimus dėl mumyse blės
tančios tautinės savigarbos, ne ką nu
veiksime. Reikalingas platesnis 
žvilgsnis, kritiškesnis ir gilesnis 
probįemų išlukštenimas - studija.

Šiais metais, Velykių atostogų 
metUjAdelaidėje, yra ruošiamos Lietu
vių Studijų Dienos. Studijų Dienų 
metu, Didįjį Penktadieni, Adelaidės 
bažnytinis choras ruošia religinį 
koncertą, kuriame dalyvaus ir solis
tė G. Capkauskienė. Taip pat Stu
dijų Dienų metu ruošiama pirmoji 
Vilijos Dundienės keramikos paroda. 
Taigi, parengimų netruks, bet jie 
neatims laiko iŠ numatomų posėdžių 
ir paskaitų.

Studijų Dienų organizatorė - Kraš
to Valdybos narė jaunimo reikalam s-- 
Lidija Pocienė rimtai .ir su dideliu 
pasišventimu to darbo ėmėsi irratro- 
do, kad šios Studijų Dienos bus 
netik dalyvių, bet ir temų bei paskai
tininkų kalibrų vienos iš svariausių. 
Nors *temos dar nepaskelbtos, bet 
teko nugirsti, kad lies mūsų santykius 
su tauta ir iš to kylančias problemas. 
Dauguma paskaitininkų akademikai, 
gilūs ir išsamūs pasirinktose temose, 
aštrūs ir drąsus diskusijose.

A.L.B. Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimuose nesuspejame ne*tik 
iškelti mums rūpimus klausimus, bet ir 
išklausyti bei giliau juos išgvildenti. 
Studijų Dienoms reikėtų skirti daugiau 
dėmesio ir reikšmės, nes tai yra 
geriausia proga išdiskutuoti proble
mas^ supančias išeivijos gyvenimą.

į Studijų Dienas turėtu, suvažiuo
ti visi lietuviai, kuriems dar rūpi 
mūsų reikalaijr Čia išsikalbėti, rasti 
kelius ir būdus kaip pagyvinti mūsų 
veiklą.

Atvykę Adelaidėn Velykų atostogų 
metu, netik gražiai praleisite kelias 
dienas lietuvių tarpe, bet prisidėsite 
prie bendro musu visų tikslo - išlikti 
ištikimais lietuviškai idėjai.

vb***
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KRITIŠKOS PASTABOS
* Teko patirti, kad kritiškos 

pastabos sukėlė šiokį tokį susidomė
jimą. Vieni šypsojosi, kiti kraipė 
galvas, o treti pyko, kam paliesta 
opi vieta. Nebuvo patenkinti ir čiur- 
lioniečiai, nes viltys perimti krašto 
valdybą tapo prislopintos.

* Neužilgo sueina 30 metų,kaip 
mes virtome tautos kamieno atplaišo
mis • tremtiniais, išeiviais, emigran
tais ar tik paprastais bėgliais. Siūlo
ma šią garbingą sukaktį iškilmingai 
paminėti. Kodėl ne? Tik nežinia, 
kokius musu, išeivijos gyvenimo reiš
kinius pritiktų, ta proga labiau iškelti-

Nejaugi gali nepaminėti, kad 
1944 metais apleisdami savo tėvynę, 
vietoj kovos, pasirinkome zuikio po
litiką. Nors prisiekėme už tautos lais
vu amžinai kovoti (tik ne mirti), bet 
musų- patriotizmas tuoj praskydo 
D.P. stovyklose (kai komitetininkai 
nedavė tokių kelnių, kokias mes norė
jome). Ir tada mes vėl prisiekėme,kad 
su tautiečiais nieko bendro nebeturė
sime, ir atvykę i. naują kraštą be vargo 
nusikratėme bereikalinga - lietuvybės 
našta. Nors pradžioje be. galo sunkus 
mums buvo svetimas dangus, bet 
uždirbto pinigo saldus skambesys 
padėjo viską nugalėti.

Butų nuodėmė neprisiminti, kad 
išėję su ubago terba, dabar turime 
puošnius namus (kai kurie kelius), 
vasarnamius, laivus, naujas mašinas 
ir visą krūvą pinigų banke. Negi gali 
nepasidžiaugti, kaip gražiai musų vai
kai kalba angliškai, ko mes negalėjo
me net per 30 metų išmokti, ar neku
tena širdis pasididžiavimo jaus
mai; t regint turtingus svetimtaučius 
žentus bei marčias.

O kaip su tauta? Ką gero padarė
me tautos labui? Daug! Visus savo 
sunkių valandų atodūsius paskyrėme 
tau, brangi šalie, tavo veidą ir dabar 
dar regime sapnuos. Ar to negana?

O vis dėl to, gal dar reikėtų pri
siminti ir kiek gero esame čia padarę 
lietuvybės išlaikymui. Forget it!

* O tempora! o mores!-sakydavo
Ciceronas. Ir mes prisigyvenome lai
kus, kai moterys nebenori būti moterim. 
Nusimetė krūtlaikius (sako, lengviau 
vaikščioti) ir veržiasi į visas profesi- _______w__ _r, __ ___ ____  c_
jas. Neužilgo bus ir kunigais jšpažintį siekti koplyčioje. Ar nebūtų galima ją 
atlikti bus tik malonumas). Pagaliau palikti vietoje, pridengiant gražiai

ornamentuotu dangčiu, kurį lengvai,- 
esant reikalui, galima nuimti“.

Nusileisdami australams, pasi- 
darome neką geresni už tuos savo 
tautiečius, kurie jau seniai dėl pinigo 
yra atsisakę, lietuvybės.

* Nepatikėsite, kad mūsų bendruo
menėje labiausiai užsiėmę žmonės yra 
pensininkai. Nežiūrint kokiu reikalu

ir vaikus gimdys nebe moterys, bet 
vyrai (inkubatoriuose).

Tai bent laikai! tai papročiai! 
Ir kas bus tada, kai vyrai nebenorės 
būti vyrais. Pasaulio galas.

* Nusiskundžiama, kad mūsų lie- į juos kreipsis visada gausi tą patį
tuviška spauda talpina per daug ilgų atsakymą - neturiu laiko. Vargas tam 
straipsnių, kuriuos (be paties rašytojo ' ..............
ir redaktoriaus) mažai kas skaito, nes 
daug kas žiūri tik ą paskutinį puslapį. 
Mat, visiems įdomu žinoti, kokie ne
gandai ką nutiko.

* Neperseniausiai viena organi-

komitetui, kuris savo tarpe turi pen
sininką, nes nepaprastai sunku su
rasti posėdžiui tinkamą laiką.

Įdomu, ką pensininkai veikia? 
Tikriausiai kai kurie iš jų rašo savo 
prisiminimus, o kiti skra'joja po visas 

zacija rengė demonstracijas. Daug kas pasaulio šalis <Be abejo yra ir tokių, 
teisinasi, kad nežinojo, kad nebuvo 
paskelbta spaudoje, nors pranešimas 
buvo įdėtas pirmame puslapyje.

* Vieną popietę aplankiau savo 
gerą, pažįstama tautieti, išgėrėme 
stiklą alaus. Jis tuoj pakvietė laukan 
apžiūrėti daržo. Kad tu kur sukeptum! 
Pilnas kiemas arbūzų, visur jie užsi
korė ant tvirtų medžių, net stogu. 
Didžiuliai arbūzai tik ir pūpso, rūpes
tingai šeimininko apžiūrėti ir params
tyti. Pamate,s mano nustebimą, jis 
aiškina: eidamas į. svečius,visuomet 
nešuosi dovanų* arbūzą. Kodėl ne? 
Argi dailininkas nemėgsta dovanoti 
savo paveikslą? Kuo blogesnis arbū
zas? Jis irgi mano darbo vaisius.

Ir tu tikėk,jei nori, ar jis rimtai 
kalbėjo, ar tik pajuokavo, bet arbūzo 
nepasiūlė.

* Mes per lengvai nusileidžiame 
principiniuose dalykuose. Atrodo, kad 
dėl pinigo be didesnio vargo atsisaky
tume savo tėvo ar motinos.

Išnuomojant ilgesniam laikui 
Melbourne Liet. Namų koncertinę salę, 
australai pageidavo, kad iš ten būtų 
išnešta paminklinė lenta ( kainavusi 
apie tūkstantį dolerių). Tuoj buvo 
sutikta ją perkelti į koplyčia. Iš pa
viršiaus žiūrint, viskas atrodytu tvar
koje. Iš tikrųjų gi, mes paverčiame 
viešumoje esanti paminklą į muziejinį 
eksponatą, nes koplyčia yra nenaudo
jama, išskyrus liuteronų mėnesines 
pamaldas.

Jau buvo įprasta tautinių švenčių 
metu prie jos viešai padėti vėliavas) 
vainikus ar uždegti žvakes, kur su
teikdavo mūsų šventėms tradicinį 
.iškilmingumą, ko mes negalime pa-

kurie gyvena antrąja jaunyste. Nėra 
ko stebėtis, nes, sulaukus tokio am
žiaus, galimybės plačios.

Do.Ver- us.***

SYDNEJUJE:

SOLISTĖS GINOS ČAPKAUSKIENĖS

KONCERTAI

AUSTRALIJOJE

1974 kovo 23 d. 8.pp vai. vak. Bankstown’o miesto 
mažojoje salėje.
Bilietai platinami sekmadieniais prie bažnyčios ir 
Lietuviu Klube.

CANBERROJE:
1974 kovo 24 d. 7.30 vai. vak. Lietuvių Klubo patal
pose: Wattle Street, Lyneham, A.C.T.
Bilietus platina A.L.B. Canberros Apylinkes Valdy
bos nariai: M. Kaspariūnienė, A. Balsys ir A. 
Brūzga.

MELBOURNE:
1974 kovo 30 d. 6.30 vai. vak. Lietuvių Namuose 

50 Errol St., North Melbourne.
Bilietus platina A.L. B. Melbourne Apylinkės Valdy
bos nariai prie ir po lietuvišku pamaldų mažojoj 
salėj.

ADELAIDE:
1974 balandžio 6 d. 7.30 vai. vak. Lietuvių Namuose, 
6 Eastry St), Norwood.
Bilietai platinami J.J. Bačiuno vardo bibliotekoje ir 
Sv. Kazimierio parapijos spaudos kioske.

RELIGINIS KONCERTAS
Adelaidėje 1974 balandžio 12 d. 7.30 vai. vak. Lietu
vių Kataliku Centro saleje. Įėjimas aukomis.
Taip pat bilietai bus parduodami koncerto dieną prie 
iejimo.

VASARIO 16-TOJI MELBOURNE
Metų ir dienų eigoj laikas ateina 

vėl į Nepriklausomybės Atgavimo su
kakties dieną. Ateina skaudžiu nesi
baigiančio liūdesio priminimu • Tėvynė 
dar nelaisva. Bėgančios dienos ne
vieną iš mūsų jau išsivedė ir vis dau
giau ir dažniau sustojame tylos minu
tėmis pagerbti ir prisiminti išėjusius, 
Tėvynės Laisvės nesulaukus. Lai
kas neužgydo mūsų Tėvynės ilgesio 
žaiždos, nenuslopina Laisvės jai 
troškimo.

Septynioliktąją s"io vasario dieną 
susirinkome į Lietuvių Namus ir vėl 
paminėti brangios mums sukakties. 
Susirinkom gausiai, pilnutėlė Melbour
ne Lietuvių Namų salė. Atėjo žmogus, 
ne mūsų tautos sūnus ir prabilo į mus 
mūsų gimtąja kalba, primindamas mums 
šią dieną, jog esame garbingos tau
tos vaikai. Jaunas profesorius, Jiri 
Marvan, čekų kilmės, svaria lietuviška 
kalba. pasisakė ne vien pamėgęs, bet 
ir pamilęs gražią mūsų kalbą. Primi
nė tėvynę, kaip motiną mums reika
lingą. Džiugu girdėti svetimtautį 
įvertinant musų tautą tokioje aukštu
moje, kurioje verta yra išmokti kalbą, 
skaityti mūsų poetus ir drauge liūdėti. 
Jauno profesoriaus tėvynė tuose pa
čiuose pančiuose, to paties tirono 
skriaudžiama. į

Jaudinantis reiškinys šiame minė
jime ir mūsų jaunimas savo gausiu 
dalyvavimu. Tai stiprinantis įrody
mas, jog tebesame gyvi ir tęsime lais
vės kovą. Musų vaikai • lietuviai; ne- 
nutolo. Jų širdyse gyva tolimos, 
daugeliui nepažįstamos Tėvynės mei
lė.

Meninėj dalyje išėjo Melbourne 
Dainos Sambūris ir padainavo: “Au
gau aš pas tėvelį” - harm. Abarius. 
“Kur sapnų grožybė” - Sinius, “Siau
rės Pašvaistė’) - S.' Sodeika. Diri
gentas p. A. Celna jaudinančiai ap
gailestavo chorui netekus brangios 
solistės Magdutės Aukštikalnienės 
ir jos atminimui paprašė susikaupti 
minutei tylos.^Mielas, brangus, nepa
ilstantis A. Celna!... Kas išdainuos 
tėvynės ilgesį ir meilę taip, kaip mūsų

Prof. Jiri Marvan skaito paskaitą Va- 
sario 16-sios dienos proga Melbourne.

Dainos Sambūris? Dėkingi esame ir 
visuomet laukiam, visuomet džiaugia

mės.
Toliau sekė p. Reginos Mačienės 

parašytas ir pačios režisuotas trumpas 
veikalėlis “Nepriklausomybės Kaina” 
Veikėjai: Motina - Regina Mačienė, 
Tėvas - Vytas Juška, Jonukas - Sau
lius Balnionis, Onutė - Birutė’ Many
tė, Dr. Basanavičius - Vytas Juška, 
Lietuva vaizdavo Irena Kviecinskie- 
nė. Deklamatorė - Alisa Baltrukonie- 
ne ir vaikai statistai.

“Sužeistas kovoje, mirštantis 
tėvas paveda vaikams po jo mirties 
sekti trispalvę ir siekti, ieškoti 
laisvės. Vaikai praeina kančios ke
lią, kol susitinka su dr. Basanavi
čium, kuris parodo jiems Nepriklauso
mybės Atgavimo Aktą aukomis, krauju 
nupirktą. Tačiau tautos laisvė trumpa 
ir priešai vėl surakinę tėvynę”.

Regina Mačienė, Vytas Juška, 
Irena Kviecinskienė scenoje tikriau
sia nebe pirmą kartą. Mano pagarba 
jaunosioms žvaigždelėms, 
Balnioniui ir Birutei MaČytei. Jiedu 
pravedė veikalą nesuklupdami, nesu
maišydami. Judesiai natūralūs, dikci
ja aiški, kalba maloniai švari, truputį 
žemaitiška gaida, kas jau labai reta 
jų amžiaus jaunuoliams. Didelis Regi
nos Mačienės nuopelnas. Jos sukurtas 
vasario 16-tos progai veikalėlis paliko 
gilų, jaudinantį įspūdį. Norisi tikėtis, 
kad Reginą Mačienę 'dar teks matyti 
didesnės apimties scenoje.

Dėkingi esame A.L.B. Apylinkės 
Valdybai už 
bet ir labai 
minėjimą.

Sauliui

surengtą ne tik įdomų, 
jautrų Vasario 16-tos

A. Matukevičienė
***

Is R. Mačienės parašyto scenos vaizdelio “Nepriklausomybės Kaina”. Vaiz- 
delis pastatytas Melbourne vasario 16-tosios dienos minėjimo proga.
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Dail. V. K. Jonyno grafika, medžio raižinys — Europa, iš pa
rodos Washingtone.

DU GERIAUSI VYRO.DRAUGAl 
KETINA VESTI JO ŽMONĄ...
Intriguojanti mintis, ar ne'tiesa? 

Kokie įvykiai privedė prie šitokios 
situacijos? Gali r. būti tragiška - gali 
būti ir komiška. Sį kartą bus komiška.

Nepailstantis Adelaidės teatras 
‘’Vaidila” ir vėl žengia į sceną su 
nauja modernių laikų, komedija. Tai 
Vyt. Alanto 3 veiksmų komedija 
’’Šiapus Uždangos”. Režisuoja Jonas 
Venslovavičius, kuris per pasku
tinius metus Adelaidės ir ’’užsienio” 
(Melbourne ir Sydnejaus) publika ža
vėjo tokiais labai skirtingais veika
lais kaip ’’Valdovas”, ’’Vieno Kiemo 
Gyventojai” ir ’’Stella Maris”, o dabar- 
’’Šiapus Uždangos”.

Jonas Venslovavičius yra dar 
senosios mokyklos auklėtinis, kur 
buvo akcentuojamas garsusis Stanis
lavskio metodas. Jono Venslovavi- 
čiaus režisūra laike darbo atrodo vos 
jaučiama. Jis manipuliuoja aktorius 
su aksomine pirštinėle • niekad nepa
keldamas balso ar panaudodamas šiurks 
tesnį - žodį. Jis duoda laiko paduoti 
aktoriui savo kūrybą ir tik vėliau at
sargiai keičia ar derina į galutinę 
harmoniją zprisagsty damas koki ekstrą 
įdomų judesį čia ir ten, kuriuos jis 
vadina ’’kvietkomis”.

Jono Venslovavičiaus pasirinki
mu, “Šiapus Uždangos” komedijoje 
pasirodys šie aktoriai:

Genė Matulevičienė • dirbanti 
Adelaidės scenoje jau nuo 1951 m. 
Ji yra sėkmingai baigusi Lietuvių 
Teatro. Studijos užduotis, ^vadovau
jant rezisoriui Juozui Guciui. Yra

NAUJA KNYGA

GIRIŲ SARGAI
ERLĖNO APYSAKOS

Viršelis dail. V. Simankevičiaus
Išleido kun. Pr. Vaseris 

18 Henry St., Kensington Vic. 
Kaina $ 3. Gaunama pas leidėją 
ir liet, knygų kioskuose. 

dalyvavusi įvairiuose minėjimų pa
ruošimuose ir t.t. Ji yra versatili 
aktorė, atiduodanti daug koncentraci
jos pasirinktam vaidmeniui. Gerdos 
vaidmuo “Valdove”, Prapuolenytės • 
“Vieno Kiemo Gyventojai”, kunigaikš
tytės Izabelės - “Stella Maris”, yra 
geri pavyzdžiai jos darbo.

Adelė Mieliauskienė - -tai yra 
natūrali aktorė, pradėjusi scenos dar
bą. 1963 m. “Šiupinyje”. Ji turi ryškų 
komiškų situacijų perdavimą ir, gerą 
kontaktą^ Su publika. Tai visų mėgsta
ma “Pupą” iš labai populiaraus 
numerio “Žirnis ir Pupa” kasmetinia

me Adelaidės "Šiupinyje”.
Birutė Mikužienė - reprezentuoja 

jaunąją kartą. Ateitis dar prieš ją. 
Jų ^matėme ' operetėje “Consilium 
Facultatis” ir komedijojs “Bubulis 
ir Dundulis” (rež. J. Neverauskas).

Algis Gutis - Adelaidėje žino
mas jau nuo “Pirmo Skambučio” 
pastatymo, baigas rėžis. J. Gučiaus 
Lietuvių Teatro Studijos užduotis, 
dalyvauja visur ir visada “kas tik 
paprašo”.. Be lietuvių scenos, jis 
savo lauruose dar nešioja visą eilę 
rolių. Australų pastatymuose ir net 
vieną filmą. Jis turi ypatingų gabumų 
komedijai.

Vytautas Opulskis • aktorius, 
dainininkas, dailininkas - dekorato
rius “aš būsiu tuo ko reikia” posakis 
geriausiai apibūdina V. Opulskį. 
Reikėtų rašyti atskirą straipsni, kad 
apibūdinus jo pastangas kultūriniame 
darbe. Apdovanotas gražiu balsu ir 
disciplinuota scenos laikysena, jis 
dar reiškiasi, kaip scenos dailininkas 
- dekoratorius. Jo sumanios dekora
cijos “Vieno Kiemo. Gyventojai” yra 
puikus pavyzdys. “Šiapus Uždangos” 
komedijoje jis vėl pasirodo kaip akto
rius ir dailininkas.

Jonas Neverauskas - aktorius, 
režisorius. Tai nepailstantis scenos 
darbuotojas. Jo sukurti vaidmenys 
pasižymi nepaprastu scenos ryškumu, 
Drama ar komedija • J. Neverauskas 
visada palieka gilų -įspūdį. Jo kelias 
scenoje nusagstytas tokiais pastaty
mais kaip “Vaiva”, “Consilium Fa
cultatis” ir “Bubulis ir Dundulis” 
bet ir skaitlingais minėjimu parengi
mais, visad su gaivananči'u, naujo
višku priėjimu.

Nikodemas Skidzevičius • irgi 
vienas iš “senųjų”, populiariausias 
aktorius Adelaidės scenoje. Apart jc 
vaidybinių, gabumų, kai jis puikiai 
portretuoja visą, eile skirtingų scenos 
cahrakterių, jis stebina visus savo 
jaunatviškumu. Atrodo, kad jo gyslo
se teka amžinosios jaunystės eleksy
ras. Jo sukurtas Adalbertas iš “Stėlla 
Maris” yra to geras pavyzdys.

Muzika ir garsų efektais rūpinasi 
Algis Grigonis, o apšvietimu Vytas 
Vosylius. Jie abu neatleidžia intere
so ų naujus atradimus savo srityse ir, 
kiek sąlygos leidžia, tai pritaiko 
lietuviškai scenai. Pasiaukojimo, 
kantrybes ir atidumo vainikas tenka 
Jeronimui Mieliauskui, kuris nuolat 
apsiima nedėkingą sufleriaus darbą. 
Administracinis darbas atiteko J. 
Neverauskui ir V. Opulskiui.^

Premjera “Šiapus Uždangos” 
įvyks Adelaidėje 1974 m. kovo men. 
23 dieną.

G.A. Kemeraite***

EKSKURSIJOS L ’’NAMUS”
V. Kuoras

Jei prieš penkiolika metų tau
tietis lankėsi tėvynėje, tai į jį buvo 
žiūrima, kaip į privilegijuota, turintį 
ryšį ir pritariantį dabartinei Lietuvos 
okupacijai, nes buvome įsitikinę kad 
visi, kurie nepasinaudojo paskelbta 
amnestija ir negrįžo į namus, automa
tiškai tapo Lietuvos priešais • išda
vikais. Toji amnestija paskelbta, 
berods 1946 metais, beveik nesuvi
liojo pabėgėliu, o ja pasinaudojo 
keletas seimu Pietų Amerikoje, už ką 
vėliau graužėsi ir norėjo vėlei emi
gruoti, bet nebegavo leidimo.

Sunku būtų tiksliai nustatyti 
metus, kada prasidėjo išvažiavimai iš 
Lietuvos ir užsienio lietuvių apsilan
kymai joje. 1953 metais' Stalinui 
mirus, atsiduso pavergtieji kraštai, 
bet lauktoji atvanga neatėjo. Grižo 
kai kurie tremtiniai iš Sibiro taigų, 
tie kurie išliko gyvi, išleista keletas 
i užsienį pas tėvus, vyrus ir žmonas, 
bet platesnio masto palengvinimų į 
abipusį judėjimą neduota.

Beatodairiški ir grubūs suvaržy
mai veikė ir veikia dar ir šiandien, 
nors visa gerkle rėkiama per “Gimtą
jį Kraštą” ir kitus propagandinius lei
dinius apie beribę laisvę, apie laimę 
ir džiaugsmą dabartinėje Lietuvoje. 
Mūsiškė - išeivijos spauda nuo pat 
pirmųjų išeivijos dienu irgi neatsiliko 
dūduodama apie juodą Lietuvos vargą, 
žudynes ir priespaudą. Laikai nebuvo 
geri, tai tiesa, bet nepagailėta ir 
drumzlių, taip kad nelengva buvo susi
gaudyti tiems, kurie skaitė abiejų 
pusių spaudą. Kaip ten iš tikrųjų 
yra? Kas pučia durnus į akis?

Praeito dešimtmečio pradžioje 
vis dažniau pradėjo lankytis įvairus 
Lietuvos ir Sovietijos pareigūnai, lyg 
ir apžvelgdami padėtį ir nuotaikas. 
Prasivėrė durys, nors tiktai plyšelį, 
bet jau vienas kitas gavo leidimą ap-r 
lankyti mirštančią motina, gimines, 
bet vis dar griežtoje milicijos prie
žiūroje • palydovui visur sekant.

Taip pamažu judėjimas į abi 
puses didėjo, iš lietuves užsienin 
vyko iškilesni ir patikimesni meninin
kai. Ruošė koncertus Amerikoje, Kana
doje ir kituose “nedemokratiškuose” 
kraštuose. Solistas E. Kaniava atvy
kęs Australijon su rusų trupe, išdrįso 
padainuoti ir tautiečiams Adelaidėje, 
bet nepajėgė išsivaduoti iš “meškos” 
glėbio praeitais metais ir vėlei ap
lankyti su koncertais Australijos 
lietuvius be “palydovu”.

Tautiečiai užsienyje pilnai 
“įaugę” į pasirinkto krašto gyvenimą 
ir pralobę, vis dar ilgesiui kankinant, 
ieškojo kelią tėvynėn. Leidimai iš
duodami, bet ne visiems. Laiminges
nieji, giminėms padedant, praleidžia 
Lietuvoje keletą savaičių ir aplanko 
veik visas Lietuvos vietoves. Kitiems 
leidžiama pabuvoti tik penkias die
nas Vilniaus viešbutyje, be teisės 
išvykti užmiestin. Tad ir nenuostabu,

NUOTAIKINGAS BLYNU BALIUS
Lietuviu, klubo prieglobstyje 

Sydnejaus lietuviu, moterų Socialinės 
Globos Draugija suruošė’ tradicinį 
blynų balių, Užgavėti susirinko pilna 
salė bičiulių ir klubo narių. Svečius 
sutiko p. Baužienė su čigonėmis prie 
šono. Moterų balius, tai programa 
(ir tvarka) moteriška. Po trumpo p. 
Baužienės sveikinimo žodžio traukiama 
loterija, kurios bilietai jau seniai buvo 
draugijos narių išplatinti. P. Gražina 
Petrauskienė, ’ palaikydama moterų 
pusę, premiją - didžiulį vėsintuvą, iš
traukia A. Renatai.

Iš Canberros gastrolių su grįžu
sios Audronė Cibulskytė, Vida Griš- 
kaitytė, Edą Suitz ir Judita Kolakaus- 
kaitė nuotaikingai padainuoja porą 
dainų. Jaunos ir senos čigonės burtus 
dalino, ateitį ir praeitį (jei pažįsta
mas) aiškino. Loterijai paaukoti p. 
Vidos Kabailienės ir Montvydo paveiks
lai, Jolantos Janavičienės vaza visus 
viliojo, p.p. Mauragienės ir Ratienės 
lietuviškos lėlės akis vėrė, o Danutės 
Ęarpavičienės tortas seilę varvino. 
Čigonėms ilgai netruko bilietus išpla
tinti, tik ilgiau užtruko laimėtojus 
surasti, kai dr. Bagdonavičienė lai
mingus bilietus traukė.

Gera nuotaika užsikrėtė ir .estu 
būrelis, atklydęs pavakarieniauti po 
estų nepriklausomybės minėjimo. Jie 
irgi gardžiavosi blynais, traukė burtus, 
troško laimėti loteriją, o nelaimėję 
pradėjo klubo sienas dabinančius 

kad atsivežti įspūdžiai yra skirtingi, 
nuotaikos ir vaizdai priešingi.

pažvelgus objektyviai i dabartinį 
Lietuvos gyvenimą: iš apsilankusiųjų 
pasakojimų, spaudos ir kitų šaltinių, 
būtų nesąmonė teigti, kad nepadaryta 
jokio progreso. Vistik jau beveik 30 
metų praėjo,kai baigėsi karas, ir kaip 
ten bebūtu, žmonės dirbo, kūrėsi iš 
naujo ir pažengusios technikos pagel- 
ba gyvenimo standartas, kaip ir ki
tuose kraštuose, pakilo.

Mūsų medžiaginė parama • siun
tinėliai ir apsilankymai yra priešingi 
okupanto vedamai politikai, nes rusiš
kasis imperializmas nori Lietuvą pa
versti provincija, dalimi plačiosios 
Rusijos, be tautinio indentiteto, savos 
kultūros - masė lengvai pajungiama 
rusiško imperializmo tikslams.

Dar vis pasirodo mūsų spaudoje 
priekaištų ir pabarimų, pamokymų sąry
šyje su' apsilankymais Lietuvoje, 
bendravimu ir bendradarbiavimu su 
okupuota Lietuva. Bendradarbiavimas, 
žinant, kad viskas vyksta tik su 
Maskvos abrobacijomis ir tik per 
Maskvą, neturėtų kelti jokių abejonių, 
nes su priešu niekas nebendradarbiau
ja, bet kovoja. Bendravimas - ryšio 
palaikymas su tauta, niekad nebuvo 
nutrūkę^, nors pokariniais metais 
buvo labai suvaržytas ir trukdomas. 
Šiandien padėtis šiek tiek pasikeitusi; 
vieniems leidžiama lankytis Lietuvoje, 
kitiems ne.

Vistik reikalinga prisiminti, kad 
vykstantiems pas gimines nesuteikia
ma pilnas turisto status, bet yra 
suvaržyti iš Maskvos diriguojamais 
potvarkiais. Taigi, tautietis lankyda
masis Lietuvoje išrūpintais įtaigingu 
giminių leidimais, nuvykti ir aplanky
ti vieną ar kita, kitiems neprieinamą 
vietovę, vištiek palieka okupanto 
žinioje ir malonėje. Kai kurie turistai, 
norėdami -įsiteikti, šmeižia kraštais 
kurio atvyko, beria įvairias pagiras 
sovietinei santvarkai, kad tik būtų 
“priimtinas” ir nuolankus dabartinei 
Lietuvos padėčiai. Daroma didelė, 
klaida. Nereikalinga šmeižti krašto,iš 
kurio atvykai ar girti menkniekius 
Lietuvoje. Tai yra tiesioginė pagalba 
ir pūtimas okupanto propagandos 
ragan. Pernai Lietuvoje lankėsi dvi 
tautietės iš Melboumo- Viena iš jų 
Tiesos korespondentui skundėsi apie 
baisia^ ekonominę .būklę Australijoje: 
viskas labai brangu, nieko negalima 
gauti, bedarbė, infliacija ir t.t. ir t.t. 
Manau, kad ir pats korespondentas 
stebėjosi, kaip jos, tokiame varge 
gyvendamos, galėjo sau “pasivėlinti” 
išvyka Lietuvon.

Tbdel būtina laikytis tam tikro 
rezervuotumo, tinkamo padėties įver
tinimo, kad nenukentėtų aplankytasis 
ir apsilankęs. Taip pat vykstarfcius 
Lietuvon nereikia įtarinėti ir prikergti 
išdaviko vardo. tuo pasitarnaujama 
tiems, kuriems rupi musų sukiršinimas 
ir visos tautos rezistencijos sukompro» 
mitavimas.

Leono Urbono paveikiais derėti.
Moterų padėtos pastangos paįvai

rinti vakaro nuotaiką atsilankiusių 
neapvylė ir joms priklauso nuoširdi 
visų dalyvavusių padėką.

- s -
JAPONU IŠRADIMAS

Toyota Motor Co. pranešė, kad 
greitu laiku ši kompanija pradės masi
niai gaminti ir pardavinėti naujai 
išrastą elektroninį prietaisą, vadina
mą "juodoji dėžutė”.

Tas prietaisas kiekvieną kartą, 
automobilį sustabdžius, išjungs motorą 
ir, norint pradėti važiuoti, motorą vėl 
įjungs. Tuo būdu, ypač miestuose, 
kur dėl s'viesų tenka dažnai sustoti, 
bus sutaupyta daug gazolino ir suma
žės tarša, kadangi automobiliai ir 
kitokie motoriniai vežimai labiausiai 
orą teršia, kai stovi motorams nenus
tojant.

Aphrodisias, Turkijoj, graikų - 
romėnų griuvėsių tyrinėtojai iškasė 
apie tris šimtus akmeninių gabalų su 
užrašais. Po ilgo ir kruopštaus darbo, 
sudėlioję fragmentus,mokslininkai iš
aiškino esant šiandien mus taip kan
kinančios infliacijos auka. Tai buvo 
“sušaldytų” kainų tabelės. Anno 
Domini 301, ciesorius Diokletian, kad 
nereikėtų nuvertinti pinigų, išleido 
bendrą kainų sąrašą. Sąraše prekes, 
pradedant nuo arbūzų iki marmuro, nuo 
skarelių iki vergų. Mokslininkai nesu
randa, kuriam laikui buvo kainų 
“šaltis” užfiksuotas.
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KĄ AŠ M ACIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

kus. Klausiausi jo seimo atidarymo 
kalbos su dideliu malonumu ir stebė
jausi jo gražia kalba.

Turėjau garbės susipažinti ir su 
naujuoju PLB pirmininku Broniu 
Nainiu. Jo kalboje ir veido bružuose 
galima buvo jausti energiją, užside
gimą; man atrodo „ jis • yra akcijos 
žmogus, organizatorius. Jaučiau jo 

kuriai chakarakteringa greitas ir nėr- nuoširdumą tiek seime, tiek ir jo na- 
vuotas. judėjimas, saugumo jausmo sto
ka, sunki,tamsi,slegianti atmosfera ne 
tik Baltųjų Rūmu, ir Watergate šešė
liuose, bet ir plačiose gatvėse ir luk- 
susiniuose viešbučiuose. Pasikeitimas 
didelis, malonumo nebėra, tik pareiga 
ir smalsumas mane laiko tvirtai pri
rišę prie šios vietos, ir aš tikiuosi 
ištverti.

Mano pirmasis kelionės į Ameriką 
tikslas buvo atstovauti Australijos lie
tuvius PLB Seime. Taigi seimas yra 
tas istorinis įvykis, kuris sutraukė, 
galima sakyti, iš viso pasaulio atsto
vus, deja, tik ne iš Lietuvos, kurioje 
tebėra pati tauta. Žinoma, tai yra di
džiai tragiška, tai yra nežmoniška, kad 
tauta taip jau yra prislėgta savo krai
te, kad negali atsiųsti savo atstovų ir 
laisvai išreikšti sayo valios. Okupan
tas teroru žudo musų tautos kūną ir 
sielą. Ir štai mes, laisvojo pasaulio 
lietuviai, atstovaujame visą tautą ir 
kalbame už ją, todėljcad esame laisvi 
ir žinome, ko nori musų tauta ir ko ji 
siekia. Taip pat yra gana prasminga, 
kad tas seimas vyksta Washingtone, 
visai netoli Baltųjų Rūmų, į kuriuos 
esame , sudėję visas viltis ir laukiame 
iš čia visai žmonijai šviesos. Ir kai 
dabar tuos Baltuosius Rumus pradėjo 
dengti tamsus ir bauginanti šešėliai, 
darosi mums begalo skaudu.

Tokioje nuotaikoje klausiausi 
gražios ir prasmingos prelato J. Bal- 
kūno invokacijos, skambėjo jo ramūs, 
tvirti.- giliai prasmingi žodžiai nu- 
kreipti į Dieva Tvėrėja, į Dieva Teisy
bės... Mes laufciąme, žinoma,stebuklo, 
ne ko.kito.

Žiūriu,^ stebiu atstovų veidus, 
daug jų pažįstu. ’Mėginu atspėti,ką jie 
galvoja, kaip jie jaučiasi.

PLB SEIMAS
Apie seimą jau esu nemaža ra

šęs, ypač apie "jo darbus, dabar norė
čiau į seimą ir i jo žmones pažiūrėti 
iš kito taško.

Iš Dievo palaimintos gamtos ir iš 
krykštaujančio jaunimo tarpo atsidū
riau į supercivilizuoto miesto aplinką,

_Daug buvau girdėjęs apie Stasį 
Barzduką, PLB pirmininką, visi juo4 
pasitikėjoJJabar turėjau progos iš arti 
pažinti - paprastas, kuklus, kalba ra
miu tonu, jo kalba logiška, argumentuo - 
ta; plačiųdemokratiškų pažiūrų vy
ras. Girdėjau, kad jis dėl sveikatos 
toliau nebekandidatavo į PLB. Valdy
bą, bet man atrodė jo "sveikata dar 
gera. Mačiau jį ir skautu stovykloje ir 
dabar čia, jis gyvas, judrus, bet ką 
gali __ žinoti. Kaip kadaise Juozas* 
Bačiūnas naudojosi visų pagarba ir 
prielankumu, taip lygiai ir St. Barz
dukas visų grupių labai vertina
mas dėl savo takto, tolerancijos ir 
mokėjimo vadovauti. Už jo nuopelnus

Mūsų mielą kaimyną JONĄ, ZINKU ir šeimą,jo mamytei mirus 
Lietuvoje, giliai užjaučiam

E. ir J. Laurinaičiai

NEWCASTLE
SUGRĮŽO IŠ LIGONINIU.

Kostas Pauliukėnas, Apyl. Val
dybos vicepirmininkas ir Balys Ziti- 
kis po sėkmingu operacijų^šbuvę porą 
savaičių ligoninėse, jau sugrįžo į 
namus ir ju sveikata gerėja. B. Ziti- 
kis, jau gerai sustiprėjęs ir dalyvavo 
Neprikl. Šventės minėjime, gi K. 
Pauliukėnas nors dar namuose, bet 
jau po truputį atlieka savo tarnybines 
pareigas. ***

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Minėjimas sujungtas kartu su 
pobūviu įvyko vasario 16 d. St. 
Peter’s salėje, Hamiltone. Labai buvo 
malonu , kad svečiai susirinko punktua
liai, jau prieš aštuntą valandą pripildė 
salę ir užėmė vietas. Minėjimą, atidarė 
valdybos pirm. Alf. Šernas, pasveikin
damas susirinkusius. Žuvusieji ne
priklausomybės kovų kariai, paskuti
nio karo veiksmuose kritusieji kovo
tojai ir tremtyje nukankinti tautos

A. Mauragis

seimas jį pakėlė i PLB garbes pirminiu- bet, ir kiekviena jauną vyruką, kuris 
— norėjo būti laivo kapitonu ar jūrų 

karininku laive. Gražiai atrodo jis ir 
dabar, nepašenęs. Dirba Amerikos 
Balse; sutarėm bendradarbiauti; užsisa
kė ’’Musų Pastogę” ir pažadėjo pri
siųsti Seimo darbų ir kalbų įrašytas 
juosteles.

Galėčiau ilgą eilę surašyti savo 
draugų, kurie man buvo malonu sutik
ti, bet tikiuosi, kad aš juos kita 
proga prisiminsiu. Tiesa, kai kurių 
pasigedau, o tikėjausi, kad jie čia 
bus, . susitikti norėjau prof. 
Brazaitį., dr. Kazicką j pirmasis gir
dėjau sirguliuoja, o antrasis, matyti, 
laiko- neturėjo atvykti ,į seimą. Pasi
gedau^ ir tų, kurie; man rodos, turėtų 
būti čia, bet jų jau gyvųjų tarpe ne
bėra, tai dr. Prano Padailio, dr. VI. 
Viliamo, 
meikio ir kt. Daug mes jau nebeturime 
tų, kurie mums buvo veiklos pavyz
džiais.

muose, būdamas antrą kartą Chicagoje. 
Jis yra Frontininkų bičiulis, kaip ir 
ankstyvesnis pirmininkas Stasys 
Barzdukas. Jų grupė Amerikoje yra 
stipri ir aktyvi, tai daugiausia stiprūs 
intelektualai. Nainys turi savo grupę 
žmonių, kurie jį remia ir su kuria 
jis pasiėmė šią^ sunkią pareigą vado
vauti PL Bendruomenei.

Kita žymi asmenybė,tai prel. Jo
nas Balkūnas. Jis geras ir nuoširdj/S 
kalbėtojas, jo kalba įtikinanti ir 
uždeganti. Plataus masto žmogus ir 
politikas, turi didelį autoritetą vi
sose grupėse ir jam tinka būti koali
cinės valdybos pirmininku. Jis ir 
kandidatavo koalicinės grupės vardu, 
Nainys ji nugalėjo. Prelatą J. Balku- 
ną mes, australiečiai, turėjome progos 
matyti Australijoje su pranešimais, kai 
jis čia buvo atvykęs į Eucharistinį 
Kongresą Melbourne praeitais metais. 
Man buvo malonu jį sutikti, jis prašė 
perduoti savo gausiems bičiuliams 
Australijoje linkėjimus ir padėkoti už 
Tautos Fondo rėmimą.

Negaliu pro salį praeiti nepaminė
jęs ir savo geru draugų,su kuriais 
man teko dirbti anais laikais pogrin
dyje. Adolfas Darnusis, vienas iš 
^simpatiškiausių asmenybių, kurį susi
tikau seime. Jis buvo išrinktas seimo 
pirmininku ir visą laiką buvo labai 
užimtas, taip kad neturėjome laiko 
ilgiau pasikalbėti, tačiau vieną kitą 
epizodą prisiminėme. Malonu buvo susi
tikti J. Vaitiekūną, kurio gausius 
politinius straipnsius nuolat skai
tau, jis nemaža kritikos Įneša į musų 
politinę veiklą. Atrodo jis nuostabiai 
gerai— lengvas', judrus, greitos orien
tacijos, aštraus liežuvio. Ragino 
mane kurti Australijoje Fronto Bičių-
liūs. Seniai jau buvau raginamas prof. 
Brazaičio imtis tos pareigos, bet kad 
mūsų sąlygose, rodos, nėra būtino rei
kalo dar vieną grupę išskirti iš visu
mos; galvojau ir - tebegalvoju,. kad 
frontininkai, kurių čia yra nedaug, 
yra visi aktyvus bendruomenininkai ir 
savo pareigas kaip lietuviai gerai 
atlieka. Ko daugiau reikia, tegul 
dirba bendruomenėj.

Netikėtai susitikau ir su Povilu 
Labanausku, jis toks pat tiesus, 
dailus, kaip jr jaunose dienose, 
kada aš jį pažinojau, kaip jurų skautų 
vadą ir kapitoną ant Prezidento A. 
Smetonos laivo. Tada jis savo gražia 
iSvaizda žavėjo ne tik mergaites.

veikėjai buvo pagerbti tylos minute. 
Sugiedojus Tautos Himną, Newcastelio 
universiteto lektorius Algis Ivinskis 
skaitė šventei pritaikintą^ paskaitą, 
kurioje analizavo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo galimybes, priklau
sančias nuo tarptautinės padėties ir 
pačiu lietuvių pastangų.

į šį minėjimą atsilankė naujas 
Newcastelio burmistras Gordon Ander
son ir trumpoje kalboje perdavė miesto 
sveikinimus lietuvių bendruomenei. 
Jis buvo planavęs pabuvoti tik valan
dėlę, bet gražaus pobūvio patrauktas, 
išbuvo su žmona beveik iki galo.

Meninę dalį atliko vietinės jėgos,, 
kurias suburė p. Zina Zakarauskiene 
ir p. Vytautas Nekrošius. Su deklama
cijomis pasirodė Petras Kairys ir 
Zina Zakarauskienė. Moterų duetuose 
ir trio dainavo . Z. Zakarauskienė, 
Judita, Nekrošienė, Benigna Zakaraus- 
kaitė ir Marta Zakarauskienė, akor
deonu palydint Vytautui Nekrošiui.

Naujoji tautinių šokių grupė pa
šoko du šokius - akordeonu grojo V. 
Nekrošius. Gražūs nauji rūbai ir jaunų 
šokėjų pirmasis bandymas buvo malo
niai Žiūrovu sutiktas.

bet jų jau gyvųjų tarpe ne-

Vyt. Valiukėno, dr. Dir-

Seimo prezidiumas iš k. į d. Vladas Venckus (Venecuela), Aleksandras Miciu- 
da (Argentina), Adolfas Darnusis prezidiumo pirmininkas, kalba Algirdas Nasvy- 
tis.

Gražiai atrodė tautiniais motyvais 
Jūratės Ivinskienės išdekoruota salė 
ir turtinga Baltijos gintarų ir lietuviš
kų rankdarbių paroda, kurioje matėsi 
net pilno ūgio tautiniais - aukštaitiš
kais rūbais pasipuošusi mergaitė. 
Parodą labai rūpestingai parengė 
Marija Rimgaudienė ir Žibutė Kišo- 
nienė, padedant H. Rimgaudui.

Vietinė televizijos stotis Channel 
NBN3 filmavo tautinės grupės šokius, 
parodą ir kitus pobūvio įdomesnius 
momentus, kurie buvo rodomi televi
zijos žiniose ? ir “Roving Eye” pro
gramoje.

Newcastelio radio stotis ir laik
raščiai jau iš anksto paskelbė Įvyks
tančią šventę, ABC" stotis ta^ pačią 
diena keletą kartų transliavo lietuviš
kas ‘plokšteles. Po šventės radio 
žiniose •, ir laikraščiuose buvo vėl 
paminėtas šis minėjimas ir duotos 
ištraukos iš miesto burmistro., Algio 
Ivinskio ir Valdybos pirmininko kalbų.***

GEELONG
Pavykusi gegužinė

_ Pirmąją šių metų gegužine suruo
šė Lietuvių Sąjungos valdyba, kuri 
įvyko per Australijos Dienos ilgąjį 
savaitgalį St. Leonards pajūryje.

Gražus ir saulėtas oras sutraukė 
rekordinį _ skaičių žmonių, net matėsi 
veidų ir iš Sydnejaus.

Didelių medžių pavėsyje stovi 
palapinė su užkandžiais, o apie ją 
susispetę tautiečiai dalinasi praleis
tos vasaros atostogų nuotrupomis. 
Jaunimas turi savus rūpesčius: vieni 
krapšto pakaušius ir negali išspręsti 
problemos, kodėl nepavyko egzaminai, 
o kiti jau medžioja knygas naujųjų 
mokslo metų pradžiai.

Netrūksta ir sportinės veiklos 
tokiame karštyje populiariausias spor
tas plaukimas ir žvejyba.

Meškeriotojų netrūksta, bet laimė 
nusišypso tik * laivelyje žvejams: 
Renatai Straukienei ir Danai Berta- 
šiutei.

Šiemet ypatingai daug žaista 
šachmatais, turnyras tęsėsi net iki

Derėtų Čia dar prisiminti Antaną 
Rinktiną, kanadietį, kuris man rodėsi 
labai gerai orientavosi visuose seimo 
klausimuose, ypač konstitucijos, de
batuose pasižymėjo kaip geras ad rem 
kalbėtojas. Taip pat man gerą įspūdį 
darė Algirdas Nasvytis ir simpatiškoji 
ponia Milda Lenkauskienė, kuria, mes 
australiečiai, turėjome progos ją, 
pažinti, kada ji čia buvo PLJ Kongreso 
reikalais.

Pirmoji darbo diepą. praėjo tikrai 
darbingai ir tvarkingai. Buvau patenk- 
kintas seimo rimtumu ir atstovų nuo
širdumo.

Vakare buvo Corcoran Meno Gale
rijoje meno parodos atidarymas. Paro
doje dalyvavo 11 atrinktų dailininkų. 
Jau buvo vėlu ir mudu su Done nuta
rėm kitą kartą aplankyti parodą, o šian
dien grįžti laiku namo į Baltimorę, mat. 
dar norėjome pasikalbėti su ponais 
Pūkeliais, o be to, jau buvome ir pa
vargę, nore'jome jaukioje namu, aplinko
je,bičiulių globojami >pailsėtį.

(bus daugiau)***

vėlyvo vakaro, premijos čempijonu 
tapo Eimutis Šutas.

Esant karštam orui, bėgimas su
traukė tik entuziastus. Greičiausi buvo 
Mačiulių šeimos vyrai: senių premiją 
laimėjo - tėvas Vytas; jaunimo - sūnus 
Petras ir vaikų- Paulius.

Moterų bėgime pirma vieta atiteko 
A. Bungardaitei, jaunimo~K. Adomai
tytei. Visas jaunimas pavaišintas 
vaisvandeniais, saldumynais ir deš
relėmis.

Kiekvienas lietuviškas paren
gimas pareikalauja ne tik daug darbo 
ir pasišventimo iš organizatorių, ^bet 
susidaro geroka suma ir išlaidų.4 Siam 
reikalui Sąjungos valdyba išleido 
loterijon orinį matrasą, sulankstomą 
kėdę ir bonką kosmetikos. Kadangi 
loterija patraukli , tai labai greitai 
viešnia^ iš Sydnejaus p. Adickienė 
ištraukė laimingus bilietus: I • J. 
Lipšys, II • K. Garalevičius, III • 
K. Šimkus.

Taip linksmai praslinko pirmoji 
šių metų gegužinė. Su paskutiniaisiais 
saulėleidžio spinduliais skirstėmės į 
namus.

Meškeriotojas ***

NĖRA PROBLEMOS
Sydnejaus gyventojai kartais 

spaudoje nusiskundžia, kad esanti 
per didelė Sydnejaus telefonų knyga, 
sunku ją vartyti ir būtų geriau, jei ji 
būtų leidžiama dviem tomais. Viena 
korespondentė iš Kinijos rašo, kad 
Pekino gyventojai tokios problemos 
neturi. Nesenai išleista pirmoji po vad. 
didžiosios proletarinės kultūrines 
revoliucijos telefonu knyga esanti 
nedidukė, kišeninio formato knygelė, 
kuri galima nusipirkti, padavus atitin
kamą prašymą. Knygelėje telpa tele
fonų numeriai policijos, ambulansų, 
ugniagesių, viešo saugumo, fabrikų, 
krautuvių, mokyklų, teatrų ir revoliu
cinių komitetų. Privatinių telefonu, 
nėra, nes namuose telefonus turi tik 
pareigūnai ir užsieniečiai. Pekine 
apie 8 milijonai gyventojų.

***
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XXIV-j i SPORTO ŠVENTĖ
KUN. S. GAIDELIO, S.J. ŽODIS 
SPORTO ŠVENTĖS UŽDARYMO

PROGA
Mūsą hobartiškių - šios sporto 

šventės šeimininkų, - prašomas, ban
dysiu ir iš savo pusės bent trumpu 
žodžiu paįvairinti mūsų šventės už
darymo iškilmes.

Visų pirma, jums bus įdomu su
žinoti, kad apie 24-ją sport, šventę 
tapo gerai painformuotas ir Hobarto 
arkivyskupas J.E. Gilfordas (Young). 
Pas jį, buvau audiencijoje ir padariau 
pranešimą. Arkivyskupas nustebo 
sužinojęs,* kad lietuviškas jaunimas 
pripildęs Šv. Teresės bažnyčią Muno j e 
sporto šventės atidarymo proga ir kad 
mūsiškiai turi garbingą paprotį savo 
sporto šventes visuomet pradėti pa
maldomis.

Iš savo* pusės arkivyskupas iš
gyrė hobartiškius, sakęs jis pažįstąs 
nemaža lietuvišką šeimų, dalį ją 
aplankęs asmeniškai ir kai kurias net 
pats sutuokęs. Sporto šventės proga 
arkivyskupas liepė man nuoširdžiai 
sveikinti jaunimą su atsiektaisiais 
laimėjimais sporte ir jo vardu palinkėti 
visiems ypatingai sėkmingų. Naujųjų 
Metų.

Kad sporto šventė pasisekė, kad 
ji atsiekė savo tikslą, ir kad dėtosios 
viltys ir pastangos, nebuvo bergždžios, 
apie tai aiškiai liudija jau pačios 
trofejos ir dovanos, įteiktos varžybų 
dalyviams bei surinktieji _ salėse ir 
aikštėse taškai. Sporto šventė Ho- 
barte nebuvo vien tik raumenų tampy
mas ir mankšta, bet ir svarbi proga 
tautinei sąmonei žadinti ir organiza
ciniam darbui puoselėti. Tai buvo 
puiki proga iš daugelio vietovių atvy
kusiam jaunimui susitikti, susipažinti 
ir pabendrauti.

Būkime Viešpačiui nuoširdžiai 
dėkingi už tai, kad viskas taip gerai 
pavyko - kad niekas iš jaunimo nesu
sirgo, niekas rimtai nesusižeidė, dargi 
mūsų jaunimas turėjo puikią progą 
pasitreniruoti ir pasiruošti sekantiems

Regina Rupinksaitė
Nuotrauka A. Reivyčio.

IŠKILI sportininkė
Adelaidės vytietė Regina Rupins- 

kaitė krepšinį pradėjo žaisti, būdama 
12-kos metų. Anksčiau jinai mėgino 
daug sporto šakų. Galutinai Reginos 
meile tapo krepšinis.

Regina žaidžia už Adelaidės 
“Vyties” klubo jaunių mergaičių 
iki 18-kos metą komandą. Tarp kitko, 
jinai .šios komandos kapitonė.

Si- sportininkė per trumpą laiką 
jau spėjo pasižymėti Australijos 
lietuvią sportininką tarpe. 1972 me
tais Sydnejuje sporto šventėje Regina 
išrenkama* į Australijos lietuvių jau
nių krepšinio ir moterą tinklinio rink
tines. Tinklinį Regina mokinosi, tre
niravosi ir žaidė labai trumpai. Savo 
gabumų, dėka labai gretai šioje sporto 
sakoje “ padarė pažangą. Jeigu jinai 
nuolatiniai žaistą ir treniruotųsi tink
linį, taptų gera žaidėja. Sporto šven
Mūsų Pastogė Nr. 9 1974.3.4 psl. 6 

žygiams.
Man, kaip jūsų dvasiškiui, ypač 

rūpėjo mūsų sportuojančio jaunimo 
dvasia ir dorovinė laikysena. Ir džiugu 

pripažinti, kad ir šiuo atžvilgiu 
musų jaunimas su maža išimtimi iš
laikė egzaminą. Hobarte viešent, 
mūsų jaunimas pasirodė tikrai manda
gus,” drausmingas, draugiškas ir aukš
tos moralinės vertes.

Sį kart egzaminų neišlaike vien 
tik tie maždaug 20 iŠ jaunimo, kurie 
mūsų pamaldų metu Munoje pasirinko 
geriau stovėti ir šnekučiuotis ant 
šventoriaus už bažnyčios durų, negu 
su mumis kartu dalyvauti pamaldose 
ir kartu sukalbėti invokaciją, prašant 
Visagalio palaimos sporto šventės 
programai. Aišku, ir šis jaunimas 
jokio įsakymo nesulaužė, nes pamal
dos vyko ketvirtadienį, o ne sekmadie
nį, vis tik paminėtieji vyrukai neįrodė 
nei solidarumo savo broliams spor
tininkams , nei Dievo palaimos įverti
nimo. Kitą pralaimėjimų dvasios sri
tyje bent aš" nepastebėjau.

Jau tiek metą iš eilės su pasise
kimu organizuotosios sporto šventės 
tepadrąsina mūsų jaunimą su aukštai 
pakelta galva žengti pirmyn ir pradėti 
ruoštis sporto sidabriniam jubiliejui, 
vyksiančiam Adelaidėje sekančiais 
metais. Toji šventė turi virsti tikra 
lietuviško sporto olimpijada...

Už didį pasišventimą, ir įdėtąjį 
kruošptą darbą fizinio auklėjimo sri
tyje visa garbė ir gili padėka tenka 
mūsų gerbiamiems sporto veteranams 
- renginią vadovams ir sportuojanti 
jaunimą remiančiai bendruomenei' 
vienminciams broliams ir sesėms, 
kurie gerai supranta, ka, reiškia jau
nimui sportas. ir kaiD svarbu šalia 
dvasios kultūros kultivuoti ir kūno 
kultūra. Matyt, jie gerai suprato ir 
tūlo prancūzų rašytojo žodžius, kuris 
yra pasakęs: “Gimnastikuokis ir 
sportuok, kad tavo kūnas netaptą 
tavo pats pirmas kapas!”...***

tėje Hobarte Regina vėl išrenkama į 
jaunių krepšinio rinktinę. Pietų 
Australijoje taip pat gerai pasireiškia 
žaisdama už “Vytį”. To išvadoje 
Regina pakviesta treniruotis už Pietų 
Australijos iki 18-kos metą rinktine.

Šią puikią sportininkę trumpai 
apibudinti reikėtų, taip.: labai 
mėgsta sportą * kreminį, puiki, užsi
spyrusi ir kieta kovotoja. Turi labai 
gerą driblingą ir pašokimą. ^Sąžinin
ga 'treniruočių lankytoja. Žaisdama 
už komandą, visuomet stengiasi ati
duoti visas pastangas ir jėgas.

Taip, aikštėje Regina kieta kovo
toja. Už aikštės ribų, Regina mandagi, 
kukli, gana tyli mergaitė. Tarp kitko, 
puikiai kalba lietuviškai.

Nenuneigiant Reginos asmenišką 
pastangų, reikia pripažinti kad jai 
iškilti daug padėjo treneris • S. 
Visockis ir jos komandos draugės. 
Šios komandos visos pažangios spor
tininkės, iš dalies Reginai varžovės.

Linkėtina Reginai toliau tobulėti 
savo mylimoje sporto šakoje ir sėk
mės ateičiai gyvenime.

B.N.

/ eilėj iš kairės: D. Dulins- 
kaitė, K. Rout, A. Berno
tienė. II eilėj iš kairės: D. 
Adomėnaitė, V. Šatkaus- 
kaitė, R. Eismontaitė.

B. Straukas

MINTYS APIE DVI MOKYKLAS
Adelaidiškiai pirmieji Įsigijo 

neblogus namus. Vėliau Įsigijo Kata
likų centro rūmus, kuriuose įsikūrė 
netik visos katalikiškos organizaci
jos, bet ir vienintelė šiame žemyne 
lietuvių parapija su savo bažnyčia - 
koplyčia.

Atsiradus dviem tautiniams cent
rams, ir visas adelaidiškių kultūrinis 
gyvenimas ėmės dublikuotis. Šio 
dublikavimosi išvadoj atsirado ir 
antroji savaitgalio mokykla, kuri veikia 
jau keliolika metų.

Kaip visos Australijos mokyklos, 
taip ir Adelaidės, lietuvių abi savait
galio mokyklos prieš Kalėdas užbaigė 
mokslo metus su gražiais mokiniu 
pasirodymais. Buvo visuomenei pa
tiekta lyg ir' apyskaita, ką šios mo
kyklos per mokslo metus atlikusios 
ir pasiekusios.

Pirmoji mokslo metus užbaigė 
bendruomenės savaitgalio mokykla. 
Programos meninėje daly buvo paro
dytas B. Pukelevičiutės vaidinimėlis 
“Daržovių gegužinė”, kurį parengė 
mokytoja Blandienė. Pastatymas parei
kalavęs iš režisierės ir “artistu nema 
žai darbo ir pastangų”. Jau senokai 
“atrasta”, kad jaunimas mėgsta 
scenoje pasirodyti,gerai išmokti savo 
rolę ir tuo būdu patobulinti lietuvių 
kalbą. Todėl vaidinimai pasitarnauja 
ir geresniam lietuviu kalbos mokymui.

Tolimesnėj programos daly paaug
liai ir pupuliai pasirodė su deklama
cijomis, pasakojimais, dainomis ir 
šokiais. Po savaitės tokias, pat moks
lo metu užbaigtu ve s suruošė Katalikų 
Centre "ir Sv. Kazimiero lietuvių sa
vaitgalio mokykla. Kaip pagrindinis 
pasirodymas buvo pastatyta operetė 
“Meškiukas rudnosiukas” (tekstas 
V. Nemunėlio,- muzika G. Gudaus
kienės, rez. E. Varnienė). Reikėjo 
nemaža drąsos ir pasiryžimo, statant 
šios rūšies veikalėlį, išmokyti virš 
30 “artistą” eiliuotus tekstus ir dai
nas. Tačiau įdėtos pastangos neapvy
lė nei rengėjuje! žiūrovų. Vaidinimas 
praėjo pasigėrėtinai sklandžiai.

Pažymėtina viena naujovė, kuri 
kitose : mokyklose gal nėra praktikuo
jama, tai lituanistinių žinių kursas 
piniginėm dovanom. Šį konkursą sugal
vojo, mokyklom pasiūlė pinigines su
mas abiem mokyklom,įteikė taip vadi
namas aušroką būrelis, kurį, sudaro 
buvę, Kauno “Aušros” gimnaziją auklė
tiniai. Idėja kilo prieš kelis metus, 
švenčiant “Aušros” gimnazijos pen
kiasdešimtmetį. Būrelio nariai apsi- 
dėjo mažu metiniu mokesčiu ir surinktą 
sumą jau antri metai paskiria abiem 
mokyklom po lygiai. Pradžioj į šį 
reikalą buvo pažiūrėta skirtingai, 
prileidžiant, kad toks premijavimas 
gal būtu nepedagogiškas. Bet perei
tais metais abi mokyklos konkursinį 
lituanistinių žinių patikrinimą pravedė 
ir pinigines premijas išdalino.

Ar toks pinigu skirstymas yra 
logiška ir pedagogiška paskatinamoji 
priemone, tai gal daugiau pedagogų 
problema. Bet pašaliniams stebėto
jams ir publikai buvo įdomu išgirsti, 
kiek jaunimas lituanistiniu žinių 
yra įsigijęs (bend, mokykloj žinių 
patikrinimą pravedė viešai) ir atrodo 
niekas šio metodo nepeikė. Jei ši 
aušrokų iniciatyva dėl kurių nors 
priežasčių užgestų,vertėtų ją perimti 
kitoms organizacijoms ar pavieniam 
asmeniui ir šią tradicija. tęsti. Vi
sos priemonės, kurios dorais būdais 
siekia kilnių tikslų yra priimtinos.

Pažiūrėjus abiejų mokyklų 
užbaigimo ir pasikalbėjus su abiejų 
mokyklų vadovais ir mokytojais, 
peršasi išvada, kad nei mokymo srity, 
nei rezultatuose šiose dvejose mokyk
lose beveik'jokio skirtumo nėra. Vie
noj ir kitoj mokykloj dirba patyrę ir 
pasišventę pedagogai, vieno kito 
jaunesnio mokytojo talkininkaujami. 
Abiej ose > mokyklose dėstoma lietuvių 
kalba religija ir lituanistiniai daly
kai. Abi mokyklos remiamos bendruo
menės V-bos ir įvairiu organizacijų. 
Nuostabu tik,kaip mokytojai pajėgia 
per tris valandas savaitėje vaikus 
išmokyti ne tik lituanistinių dalykų, 
bet tuo pačiu laiku juos pamokyti 
tokiem sudėtingam meniniam pasirody
mam. Tokių rezultatą gali pas-ėkti 
tik savo darbui pasišventę pedagogai. 
Už tai mes jiems turime būti dėkingi 
ir jų pastangas visokeriopai remti.

Tačiau šios dvi mokyklos skiria
si aplinka ir patalpomis. Šv. Kazi
miero mokykla su patalpomis neturi 
jokios problemos, nes Kataliką centre 

ir taip ne visi kambariai pilnai yra 
išnaudojami. Mokyklai paskirti astuo
ni kambariai, aprūpinti mokykliniais 
baldais ir kitu reikalingu inventoriumi. 
Klasės švarios.

Žymiai opesnis patalpų klausi
mas bendruomenės savaitgalio mo- 
kyklojjprieš eilę metu Liet. Namų buvo 
pristatyti keturi kambariai, kurie buvo 
naudojami mokyklos reikalams. Bet 
pereitais metais visus šiuos keturius 
kambarius sujungė ir įrengė modemišką 
klubą • barą. Mokyklai buvo atiduotas" 
gretimas namelis, kuris buvo manyta 
nugriauti dėl jo blogo stovio. Bet 
paremontavus prieita išvados, kad jis 
tiks mokyklai ir skautams. Taigi šiame 
namely, nedidokuose kambariuose 
yra pagrindinės mokyklos patalpos. 
Mokyklos reikalams dar naudojamos 
bibliotekos kambarys, scenos užkuly- 
sią patalpos ir k. laisva Lietuvių 
Namu erdvė.

keista, kad po tiek metų lipdymo, 
pristatinėjimo ir įsigijus vienoj vietoj 
trejus namus, dingstimi, kad tai daro
ma jaunajai kartai, kažkaip neatsi
rado padorių patalpų nei savaitgalio 
mokyklai, nei jaunimo klubui. Guodi- 
masis, kad trys namai vienoj vietoj 
yra geras investavimas, ekonomiškai 
gal ir taip, bet tautiniai • vargu. Kol 
pasinaudosime finansiniu pelnu (klau
simas kaip?), tautiniai gal jau būsime 
bankrutavę. Belaukdami to gero in- 

• vestavimo vaisiu, turėjome paskubom 
Įrengti gerą barą' kad turėtumėm iš ko 
mokėti nuolat didėjančias trijų namų 
administravimo išlaidas. Juo daugiau 
patalpų, juo mažiau erdvės tautiniai 
veiklai, taip ir lieka neaišku, kuo mes 
labiau susirūpinę;: nekilnojamo turto 
bizniu ar lietuvybės išlaikymu.

Nežinia:,kas dėl to kaltas: ar tie 
Lietuvių S-gos pasyvūs nariai, kurie 
į susirinkimus nesilankė ar tie labai 
aktyvūs, kurie jau prieš susirinkimą 
žinodavo# kokius nutarimus pravesti 
ir pravesdavo.

Kaip ten bebūtų, bet- bendruo
menės mokyklos patalpų klausimas 
yra labai opus ir neišspręstas. Tai 
jaučia netik mokytojai, tėvai bet ir 
mokiniai.

Pries kiek laiko tarp mokyklų 
vadovybių buvo diskutuojamas klausi
mas, kaip iš dviejų mokyklų, suside
dančių iŠ 16 klasių, padaryti tik aštuo- 
nias klases. Keturios žemesnės būįu 
vienuose namuose, keturios aukštesnes 
• kituose. Patalpą ir mokytoją skai
čius sumažėtų pusiau. Būtų vienas 
mokyklos vedėjas ir visos lėšos būtų telkiamos į vieną kasą. Buvo surastas 
ir bendras mokyklos' pavadinimas 
“Adelaidės Lietuvią savaitgalio 
mokykla”. Atrodo visai logiška pasek
tą tu pačių rezultatu, naudojant., tik 
pusę personalo, perpus mažiau patal
pų ir žymiai mažiau lės'ų. Tačiau vos 
užgirdus apie šiuos planus, atsirado 
opozicija, kuri apkaltino mokyklos 
vadovus, kad jie savavališkai kėsina
si mokyklas sujungti. Ir taip reikalas 
pakibo ore. Keista, kad šią opoziciją, 
sudaro asmenys,neturintys mokyklinio 
amžiaus vaikų. Buvo argumentuojama, 
kad dalis tėvų nė už ką nesutiks 
leisti savo vaiką į bendruomenės 
mokyklą, o kita dalis į Katalikų 
Centrą. Gal vienas kitas ir atsirastą 
Juk buvo faktų,, kad dar DP stovyklų 
laikais lietuviai “patriotai” spiove 
į lietuvybe ir nutraukė santykius su 
lietuviais vien todėl, kad rūbus dali
nant, negavo norimo švarko ar “šal- 
berkos”. Bet mums gyvybiniais tauti
niais klausimais besirūpinant, “šal- 
berkininkus” reikėtų atidėti į šalį. 
Ir be ją ratai suksis. O kai apsi
galvos, visuomet bus laukiami grįž
tant.

Abu Adelaides lietuvių tautiniai 
centrai - Lietuvių Namai ir Katalikų 
Centras-išmokėti tą pačių lietuvią. 
Tik pažvelgtę: į aukotoją sąrašus abie
juose rasite tas pačias pavardes. 
Tik vienas kitas pasirašo X ar Y,ne- 
galėdamas apsispręsti, kas jis yra, 
gėdindamasis savo pavardės. Abiejuose 
namuose patalpą yra užtenkamai, o 
greitai ją bus perdaug, kam dar daryti 
gerus investavimus, su aukų lėkšte 
lankant pensininkus.

Gal pats opiausias (ir jau artimoj 
ateity) bus mokytojų klausimas. Šiuo 
metu mokyklose dirba 24 mokytojai 
ir mokosi apie 80 mokinių. Išskyrus 
kelias jaunuoles, dirbančias su dviem 
vaiką darželiais, visi mokytojai vy
resnio ar net gana senyvo amžiaus 
(pensininkai). Nežiūrint kokiu realizmu 
jie beištvertu, po keleto metų didesne' 
dalis ir norėdama nebepajėgs mokyklo
se dirbti. (nukelta į !7 psl.)
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ŽU RN ALI STU, SĄ JU N GOS SYDN EJAUS 

SKYRIAUS VEIKLA
Rašo:* V. Saudargas

Jei aš paklausčiau jus, ką jus 
žinote apie Liet. Žurnalistu Sąjungos, 
Sydney Skyriaus veiklą,' jus negalė* 
site man daug apie tai pasakyti. Tai 
yra tiesa, kad visuomenė apie sios 
organizacijos veiklą negali daug ką 
žinoti, nes viešai ta veikla nepasi
reiškė, ir iš tikrųjų, tos veiklos kaip 
ir nebuvo, jei neskaityti vieno ar kito 
pamfleto pasirodymo«.

Iki Š.m. vasario mėn. 13 d. L.Z.S. 
Sydney, skyrius turėjo 6 narius: p.p. 
J. Veteikis, J. Kedys, A. Skirka, A. 
Kramįlius ir V. ir V. Saudargai.

Žurnalistų S-gos centras yra 
Amerikoje, gi jos skyriai išsimėtę po 
visą pasaulį. Sydney yra visa eilė as
menų, kurie yra žurnalistų S-gos na
riai,‘bet dauguma iš jų nėra kviečiami 
į susirinkimus, jie yra ignoruojami 
ir izoliuojami nuo skyriaus veiklos. 
Man teko kalbėti su eile tų asmenų, 
kurie pareiškė, kad jie norėtų daly
vauti skyriaus veikloje, kai kas pa
reiškė nepasitenkinimą, kad skyriuje 
negali dalyvauti visi žurnalistai, ir t.t.

Taip, čia yra kažkas nenorma
lu. . Atrodo, iš visa ko,kad šia orga
nizaciją norima pajungti kelių žmonių 
interesų tarnybai.

Vieną kartą, kada aš suabejojau 
dėl žurnalistinių kvalifikacijų vieno 
naujai pritraukto'nario, man buvo pa
reikšta, kad mums tokių ir reikia, 
jis šoks kaip mes grosime. Tyliai 
sau pagalvojau, kad ir aš, tur būt, esu 
tų šokančių jų tarpe.

Aš ilgai tylėjau ir stebėjau,kur 
mes einame. Bet kada pasirodė tas 
garsusis. kalendorius, tylėjimas butų 
pasidaręs nusikaltimu. As ir dar ki
tas asmuo aiškiai pareiškėme savo 
priešingą nusistatymą dėl kai kurių 
straipsnių kalendoriuje. Deja, p.p. 
Veteikis, Kedys ir Skirka mus igno
ravo. Tarp kitko, p. Veteikis pa-

Gamtininkas
Petriukas žaidžia kieme ir 

šaukštu kasa duobelę. Sumanė į 
ją užkasti vištos plunksną.

— Ką ten veiki? — klausia 
motina.

— Noriu pasodinti plunksną, 
kad iš jos išaugtų vištelė.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS 
ŠALIS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lie
tuvoje, pirmiausia pasitarkite su mumis, kas naudin
giausia ir reikalingiausia jiems pasiųsti.
Pavasario ir vasaros sezonui siūlome šias prekes: 

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei S 8.00 
Crimplene medžiaga suknelei $ 9,00
Crimplene medžiaga su blizgučiais Si 1.00
Nailoninės arba šilkinės skarelės s 2.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 

drabužių $ 6.00
Gefiūro medžiaga suknelei S12.00
Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga S32.00
Dirbtinis Mink kailis paltui $36.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai $ 6.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvi-

- račių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus 
tokioms prekėms, kurių iš čia negalima pasiųsti. 
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau „Olympia“ 
firmos rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavy
bes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais 
į Lietuvą ir kitas šalis. Reikalaukite mūsų kainoraš
čių, nurodykite savo pageidavimus.

reiškė -aš esu diktatorius ir bus taip, 
kaip aŠ noriu. Po to, kaip jūs žinote, 
pasirodė mano kritiškas straipsnis 
spaudoje. Toliau įvykiai vystosi dar 
įdomiau.

Prieš š.m. vasario mėn. 13 d. 
gavau pakvietimą atvykti į skyriaus 
susirinkimą. Kadangi susirinkimo šau
kimo pakvietimas neprisilaikė priim
tos tvarkos, aš buvau priverstas pa
siųsti p. Skirkai, pirmininkui, sekan
čio turinio laišką: 
“Gerb. Pirmininke, 
RE: J/r, iš 6.2.74

Eilė S-gos narių - p. Jonaitienė, 
p. Reisigytė, p. Laukaitis ir t.t., kurie 
nori dalyvauti m/skyriaus veikloje 
nėra gavę J/pranešimo apie susirin
kimo,šaukimą š.m. vasario mėn. 13 d.

Saukiant narių susirinkimą,pagal 
visur priimtą tvarką,tori būti iš anksto 
pranešta nariams ir susirinkimo darbo
tvarkė. Dėl aukščiau minėtu priežas
čių šis susirinkimas negali įvykti, 
nes jis vistiek būtų neteisėtas.

Nariams priimtiniausia vieta 
susirinkimui butų Lietuvių Klubas 
Bankstowne. Sąmoningai parinkimas 
susirinkimui vietosfkad nariai dėl įvai
rių nepatogumų negalėtų atvykti, būtų 
neleistinas pasielgimas.

Pastebėta, kad Jūs nuolat ven
giate kviesti visus sąjungos narius, 
gyv. Sydney, į susirinkimus, tuo pa
jungdamas skyriaus veiklą tarnauti 
kelių asmenų interesams. Visuomenėje 
gali susidaryti įspūdis, kad skyriaus 
veikla yra padaroma pogrindine, lyg 
su slaptais,nelegaliais tikslais, kad 
kai kas galėtų pridengti savo veiklą 
populiarios organizacijos vardu.

Jūsų pasirinktas veiklos kelias 
yra neteisingas ir labai žalingas 
organizacijai. Reikalinga, kad organi
zacijos veikla būtų atstatyta į norma
lias vėžes.

Jus gerbiąs,
V. Saudargas” 

Skyriaus susirinkime dalyvavo 
p.p. Veteikis, Kedys, Skirka ir Krami- 
lius ir šitų keturių asmenų, neteisė
tame susirinkime, padarytą nutarimą - 
atsakymą į mano laišką skelbiu 
žemiau: 
"Gerb. Tamsta, 
RE:J/r. iš 9.2.1974

Kadangi, Tamsta, jau kuris lai
kas jokia pozityvia veikla nepriside* 
di, bet sąmoningai tik trukdai, visa 
ignoruodamas, kritikuodamas ir siūly
damas veiklai nepriimtinus budus bei

metodus.
Šiuo pranešu Tamstos žiniai, kad 

skyriaus narių susirinkime įvykusiame 
1974 m. vasario men. 13 d., buvo vien
balsiai nutarta. Tamstą nuo minėtos 
dienos neskaityti skyriaus nariu. 
Pagrindas: Tamstos aukščiau minėtas 
rastas, "M.P.” Nr. 48 - 73 ni. paskelb
tas straipsnis ir posėdžio * susirin
kimo protokolas.

Linkiu Jums asmeniškai viso 
gero. Ant. Skirka, Skyriaus Valdy
bos pirmininkas”.

Kaip matote, kiekvienas žurnalis
tas, kuris nori būti skyriaus nariu, 
turi pasiduoti griežtai p.p. Veteikio 
ir Kedžio cenzūrai ir šokti pagal jų 
muziką ir neturi teisės turėti savo 
asmenišką nuomonę.

Aš manau, kad yra visai natūralu 
statyti klausimą, ko siekia p.p. Vetei
kis ir Kedys šitaip elgdamiesi ir ar 
nereikalinga žurnalistų S-gos nariams 
Sydney energingiau' reaguoti į besi
reiškiančius nenormalumus.***

MINTYS APIE DVI MOKYKLAS

(atkelta iš 6 psl.)
Kas ateis juos pakeisti. 

Juk mokytojų prieauglio neturime. 
Jaunosios kartos atstovai, net gerai 
lietuviškai kalbantieji, nemoka rašo
mosios lietuvių kalbos. Kaip iie 
galėtuc mokyti lietuvius patys kalbos 
nemokėdami. Todėl užuot dirbtinai 
išplėtus visą lituanistinį mokymą ar 
nebūtu, išmintingiau jį sukoncentravus 
į siauresnius labiau aprėpiamus rėmus, 
kad j mokytojų skaičiui sumažėjusz 
nepakriktumėm?

Ar nebus atėjęs laikas pradėti 
dairytis ir jaunojoj kartoj • busimųjų 
mokytojų mūsų savaitgalio mokykloms. 
Tokių kandidatų suradę, turėtumėm 
sudaryti jiems ' sąlygas pagilinti 
lietuvių kalbos žinias per specialius 
kursus ar neakivaizdiniu būdu imant 
pamokas iš Lietuanistinio Instituto 
Chicagoje.

Su senąja mūsų mokytojų karta 
neabejotinai išnyks ir besąlyginių 
idealistų pedagogų kadrai.^Jaunimas, 
išaugęs anglosaksų praktiškoj aplin
koje už savo darbą, kad ir mokykloje, 
norės turėti bent šiokios tokios apčiuo
piamos naudos, tai yra bent minima
laus atlyginimo už sugaištą laiką. 
Kitaip vargu juos prisiprašysime.
T.-odėl reikia skaitytis su galimybe, 

kad netolimoj ateity bus žymiai sun
kiau surasti 4 mokytojus, vietoj da
bartinių 24. .

Atrodo dabar pats laikas mesti į 
šalį visokią grupinę revalizaciją ir 
pirmoj eilėj susirūpinti mūsų tautiniu 
išlikimu. Besitampydami prarandame 
brangų ir beskubantį laiką ir vis di
dėjančią dalį savo jaunosios kartos. 
Gerai suorganizuota ir našiai dir
banti savaitgalio mokykla nėra kelių 
politinių ar žilagalvių močiučių reika
las, bet mūsų pagrindinis tautinių 
institucijų ir organizacijų, kurios mo
kyklas remia, rūpestis. Neišblašky
kime mūsų retėjančias idealistų 
gretas. Kol kas turimą mokytojų per
teklių geriau panaudokime suruošti 
gerus lituanistinius kursus paaugusiam 
jaunimui. Tokių kursų Adelaidėje 
nebuvo beveik visą dešimtmetį.

PIRMOS VESTUVĖS
Geelongiškiai turėjo ir šių metų 

pirmuosius jaunavedžius. Vestuvines 
apeigas atliko kun. P. Dauknys Sv. 
Jono bažnyčioje sutuokdamas p-lę 
Aušrą Žvirblytę ir Mr. Peter Godbe- 
hear. Vestuvinės vaišės vyko gra
žiame “Queen, Park Tavern on the 
Green” salėje.

Esant mišriom vestuvėm, daug 
šiltų žodžių pasakyta angliškai jo 
giminaičių. Iš lietuvių žodžiu svei
kino kun. Dauknys, “Vytis” klubo 
pirmininkas p. Bindokas: Lietuvių 
Sąjungos pirm. J. Gailius ir dukros

Rimties valafttlelei
« Kun. S. Gaidelis, S. J.
¥42^Australija ir Naujoji Zelandija 
1MALDOS APAŠTALAVIMAS

ržSjo Šventenybe popiežius Paulius 
VI MA kovo mėnesiui skyrė sekančias 
intensijas: * 
bendrąją - Kad kandidatai į, 
kunigystę seminarijose butų prasmingai 
ruošiami dvasiniai ir intelektualiniai, 
misijų * Kad misijų kraštuose 
pasaukimų ‘skaičius į kunigus būtų 
proporcingai atatinkamas gyventojų 
prieaugliui, ypač vietose, kur smar
kiai auga krikščionių bendruomenės. 
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU „TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!

Mielas Broli, Sese!
Sunku paneigti, kad dvasiškių 

kokybė, atseit jų dvasinis bei intelek
tualinis lygis, visuomet atspindi ti
kinčiuosiuose, kuriuos jie aprūpina 
dvasiniai. Trukumai jų paruošime 
veikia neigiamai į tikinčiųjų bendruo
menę ir kartais net gimdo kenksmin
gus sąjūdžius. Pavyzdžiui, daugelįs 
istorikų tvirtina, pradžia protestan
tizmui bent dalinai yra davęs anų lai
kų klero nepakankamas dvasinis ir 
intelektualinis lygis.

Kaip ten bebūtu, Kunigų Semina
rijos yra labai svarbi institucija 
ir jai tenka be galo svarbus užda
viniai. Savo laiku Tridento suvažia
vimas Kunigų Seminarijoms buvo už
brėžęs aukštas ir naudingas gaires 
alumnų auklėjimui ir išmokslini
mui. Deja, su laiku sąlygos pasikeitė 
* kas buvo gera ir naudinga Tridento 
laikais, to ne visai pakanka mūsų die
nomis. Opiu Seminarijų programos klau
simu buvo plačiai diskutuojama ir 
išsamiai pasisakyta Vatikano II suva
žiavime. Vis tik svarstymai ir naujų 
metodų nagrinėjimai pareikalaus dar 
daug laiko ir pastangų.

Kunigystei besiruošiantieji 
kandidatai ne tik turi gerai susipa
žinti su dvasinio gyvenimo normomis 
bei taisyklėmis ir įprasti naudotis 
dvasinėmis priemonėmis, bet kartu 
turi atitinkamai išsilavinti ir intelek
tualiniai, kad galėtų efektyviai skelb
ti Kristaus mokslą^ musų laikų plura- 
listinėje bendruomenėje. O tai atsiek
ti nėra lengva. Ligšioliniais metodais 
to atsiekti net neįmanoma.

Besikeičiantieji -laikai ir sąly
gos perša naujus metodus kunigu 
formavimui puoselėti. Tačiau jų iš
mėginimas ir panaudojimas nėra ,be 
pavojų patiems pašaukimams. Čia 
reikalinga dažna ir nuoširdi malda ir 
kiti geri darbai, kad Sv. Dvasiai vado
vaujant, Bažnyčios vyriausybė galop 
pasirinktų tinkamus metodus ir lai
mingai išspręsto komplikuotas proble
mas, susijusias su kandidatų tinkamu 
paruošimu kunigystės apaštalavimui.

tėvas Alb. Žvirblis.
Jaunavedžiams sudainuota “Il

giausių ir vaisingų metų”.
Atsidėkodamas jaunasis prabilo 

keletu sakinių lietuviškai, tuo parodė 
savo mokslinį išsilavinimą ir prie
lankumą. Žinoma, prisiėjo ir pačiai 
jaunajai v pasiaiškinti, kaip ji taip 
greitai išmokino vyrą - jaunikį lie
tuviškai.

Paaiškėjo, kad Aušra-baigė moky
tojų koledžią, kuriame jos vyras buvų 
lektoriumi, ne vien tik, kad jis mo
kė "> ją mokyto j auti, bet pasirodė, kad 
studentė pamokė": šiek tiek ir lek
torių Ii e to visliai.

Dabar abiem mokytojaujant, 
linkėtina daug džiaugsmo ir laimės 
ateities gyvenime.

Buvęs*** '

LIETUVIU.LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY POE.

FAIRFIELD, N.S.W.

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

Mūsų Pastogė Nr. 9 1974.3.4 psl. 7

7



LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEJAUS TĖVAMS

Sydnejaus Parapijos Savaitgalio 
mokyklos tėvų metinis susirinkimas 
įvyks kovo 17 d. 9.30 vai. ryto Lid- 
combės parapijos patalpose.***

SYDNEJAUS SKAUTAMS
Kovo men. 30 < 

įvyks Tunto iškyla • išvyka. Iškylos 
mokestis (autobusai ir užkandžiai) 
$2.50.

Prašoma iki kovo 10 d. užsirašyti 
pas tuntininką ar vienetų vadovus. 
Smulkesnės informacijos bus vėliau 

paskelbtos.
Tradicinis skautų Kaukių Balius 

dėl nenumatytų aplinkybių atkeliamas 
iš birželio mėn. 22 d. i birželio 1 d., 
Father O’Reilly Memorial Hall, Au
burn.

d. , šeštadieni,

MELBOURNO SKAUTAMS
“Džiugo” Tunto iškyla įvyks 

kovo mėn. 9-11 d.d. Anglesea apy
linkėje prie Geelong: . Iškylos mokes
tis asmeniui $5.50 Įskaitant ir maisto 
išlaidas. Prašome visus skautus - tęs 
užsimokėti per Tunto sueiga, arba 
vėliau-prieš iškyla.

s.v.v.s.o. N. Ramanauskas 
Tuntininkas***.

MELBOURNO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Melb. Apyl. Valdyba praneša, kad 

kovo mėn. 17 d., sekmadienį,
5 vai. p.p. Lietuvių Namuose 50 
Errol St., North Melbourne šaukiamas 
visuotinis Melb. Lietuvią Bendruo
menės metinis susirinkimas.

Visi tautiečiai maloniai kvie
čiami kuo skaitlingiau susirinkime 
dalyvauti.

A.L. B. Melb. A-kės V-ba.***

s.m.

Tuntininkas.***
PLUNKSNOS KLUBO NARIAMS
Kovo 10 d., sekmadienį, 4 vai. 

p.p. Sydnejaus Lietuvių Klubo mažo
joje salėje, Bankstowne, smaukiamas 
Plunksnos Klubo narių susirinkimas. 
Programoje girmininko žodis klubo 
reikalais ir šių metų veiklos aptari
mas, narių pasiūlymai ir sumanymai. 
Antroje dalyje daiL Leono Urbono 
originalus pažiūris Į žmogų ir visatą. 
Po pranešimo diskusijos iškeltuoju 
klausimu ir bendri pašnekesiai. Visi 
Klubo nariai kviečiami šiame susi
rinkime dalyvauti, nes sustatant veik
los programa gali tekti padaryti esmi
nių sprendimų.

1.
2.
3.
4.
5.

XjKWVft

nfflOBi HgHOgi WMJ

8-12 val. vak.
6-10 val. vak.

ŠOKIAI!
Šeštadienį 
Sekmadienį

StOWK

ULIHM$

16 -18 East Terrace, Bankstown 
TEL: 708 - 1414

4. 00 - 10.30 val. vak. 
4.00 • 12.00 val. vak. 
12.00 • 1.00 vai. ryto.
12.30 - 10.30 val. vak.

Puikus 4 asmenų orkestras gros pagal jūsų pageidavimus.
KLUBO VALANDOS

Pirm. - Ketv.
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI!
* Klubo virtuvė veikia kiekvieną,dieną,
* Pirkdamas gėrimusdidesniais kiekiais, nepamiršk 

paprašyti nuolaidos.
* Primename nariams, kad šokiu metu nariai ir ju svečiai 

vyrai turi dėvėti kaklaryšius.

Pirmininkas
WOLLONGONGAS

Išrinkta nauja Apylinkės Valdyba: 
pirm. C. Juozaitis, sekr. A. Lokys, 
ižd. J. Geležiūnas. Naujai valdybai 
linkime sėkmės.

***
Vasario 16 dienos minėjimas 

atšvęstas p. Gailiūnų sodyboje. 
Šeimininkas tarė tai dienai pritaikytą 
Žodį. Kartu buvo atšvęsta ir p. S. 
Černiausko 70 metų gimtadienis, 
sugieduota ir palinkėta ilgiausių metų.

M. G.***

VASARIO 16 ALBURY
Vasario ' 16 dieną Apylinkės 

Valdyba suorganizavo Nepriklausomy
bės atgavimo šventės minėjimą Beech
worth, ponu Makarevičių sodyboje. 
Ponas^ S. Valys Valdybos p-kas ati
darė šventę ir trumpoje kalboj e paaiš
kino jos prasmę mums lietuviams, 
Ponas A. Danta, svečias iš Sydney, 
papasakojo prisiminimų epizodą iš 
nepriklausomybės laikų. Pagerbę 
žuvusius už Lietuvos laisvę tylos. 
minute, minėjimą baigėme Tautos 
himnu ir malda už tėvynę.

Po minėjimo sekė vaišės prie 
paruoštų stalų. Nors ir ne- 
mūsų būrys, tačiau labai.

skaniai 
gausus 
puikiai praleidome keletą valandų, 
klausydami lietuviškos plokštelių 
muzikos ir gražiai lietuviškai pa
bendravome. Nepamiršbme ir Krašto 
Valdybos paskelbto vajaus, ir čia 
pat pono Makarevičiaus iniciatyva 
suaukojome ”M.P.” spaustuvei įsigyti 
$146.00.

Šia 
ot

i lietuviškos plokštelių 
ir gražiai lietuviškai pa

proga norėčiau nuoširdžiai 
ams Makare vi čiams už" 
..na, o ypač šeimininkei 

i<iip puikiai paruoštas vaišes.
B.L.***

PRANEŠIMAS
Geelongo Sporto Klubo "Vytis” 

METINIS SUSIRINKIMAS 
įvyks š.m. kovo men. 17-ta dieną, 2 
vai. po pietų Lietuviu, B-nės Namuose 

DARBOTVAKRĖ:
Susirinkimo atidarymas. 
Prezidiumo kvietimas.
Mandatų komisijos rinkimai. 

Dienotvarkės papildymas.
Pereitų metų vįsuotinio susi

rinkimo protokolo skaitymas.
6. Pirmininko pranešimas.-

- 7. Iždininko pranešimas.
8. Revizijos komisijos pranešimas
9. Protokolų ir pranešimu tvirti

nimas.
- 10. Valdybos rinkimai.

11. Klausimai ir sumanymai.
12. Susirinkimo uždarymas

G.L.S.K.“Vytis” 
Valdyba***

IŠ NEWCASTELIO LIET. CHORO 
VEIKLOS

Newcastelio Liet. Choro metinis 
susirinkimas įvyko š.m. vasario mėn. 
24 d. 8 vai. vakaro South Wallsend 
salėje. Po choro valdybos ir dirigento 
pranešimų apie nuveiktus 1973 mt. 
darbus, buvo pravesti Choro Valdybos 
rinkimai. Iš pasiūlytų kandidatų vien
balsiai išrinkti Jonas Lizdenis, Biru
tė Gasparioniene ir Marta Zakaraus
kienė. Be kitų veiklos darbų buvo 
aptartas Dainų Šventės reikalas, 
įvykstantis š.m. gruodžio mėn. pabai
goje, Adelaidėje.

Choro repeticijos Įvyksta Įpras
toje vietoje sekančia tvarka: antra
dieniais moterims, trečiadieniais vy
rams 7 vai. ir bendras choras šešta
dieniais 6 vai. vakaro.

GEELONGAS, 
Nepriklausomybės Šventė

Geelongo lietuvių bendruomenėje 
iškilmingai ^paminėta vasario 16 ir 17 
dienomis. Šeštadienio vakare į minė
jimą Lietuvių Bendr. namuose susi
rinko daug geelongiškių. Buvo ir tie, 
kurie paskutiniu metu retai tepasiro
dydavo bendruomenės parengimuose. 
Geelongiškius papildė gražus unifor
muotų skaučių būrys iš Melbourne.

Naująją sale, puošė trispalvė ir 
organizacijų vėliavos. Minėjimąpradėjo 
Apyl. vald." pirm. dr. S. Skapinskas. 
Jis trumpai apibūdino vasario T6 d. 
šventės reikšmę. Padėkojo gausiai 
atsilankusiems ir paprašė minutės 
susikaupimu pagerbti žuvusius dėl 
laisvės.

Paskaita , tema — Laisvė,skaitė 
R. Norvydas. Į trumpą, bet įdomią 

paskaita, prelegentas įtraukė ir minė
jimo dalyvius pasisakyti kaip kas 
laisvę supranta. v „

Meninėje dalyje Taut, šokių šokė
jai B. Gailiūtės vadovaujami pašoko 
keletą. šokių. Vėliau sekė linksmoji 
dalis "prie K. Garalevičiaus lietuviš
kos muzikos.

Rytojaus dieną, sekmadienį, kun. 
P. Dauknys atlaikė iškilmingas pamal
das ir pasakė turiningą pamokslą. Čia 
taip pat organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis, o pamaldos baigtos Tautos 
Himnu.

Laike minėjimo Liet. Bendr. 
namuose ir bažnyčioje, Tautos Fondo 
atstovas VI. Stuikevicius rinko aukas 
T. Fondui.

A. Skėrys
***

VASARIO 16 MINĖJIMAS
CANBERROJE

Minėjimas prąsidėjo iškilmingo- 
pamaldomis Sv. Juozapo bažny-

TEGUL BŪNA PAVYZDYS IR 
KITIEMS!...

Praeitais metais grižo iš J.A.V., 
baigęs aukštuosius • Psichologijos 
mokslus ir Įsigijęs daktarato laipsnį ( 
Aleksas Gilanda yra pakviestas lekto- 
riauti James Cook Universitete - Towns
ville, Šiaurės Queenslande.

Vasario 20 d. išskrido i Towns
ville artimųjų palydėtas. Pries išskren- 
dant paaukojo “Mūsų Pastogės” spaus
tuvės reikalams $20.00 ir užsisakė 
vieniems metams “Mūsų Pastogę”. 
Toks jaunojo dr. Alekso Gilandos ges
tas yra girtinas: jaunuolis tik baigęs 
aukštuosius mokslus ir dar nei vieno 
cento negavęs atlyginimo,pirmoje ei- 
leje apsirūpino lietuviškąja spauda ir 
ja, parėmė paskutiniuoju savo centu. 
Linkime jaunajam dr. Aleksui sėkmės 
jo moksliniame darbe ir laimės nau
jame gyvenime.

NIAGARA
RECEPTION LOUNGES

SU EUROPIETIŽKAIS PATIEKALAIS 
VESTUVĖMS - PIETUMS - SUBUVIMAMS

Gali dalyvauti nuo 40 - 350 asmenų
Neribotas masinome pastatyti plotas

12 RESTWELL ST. BANKSTOWN

mis 
cioje, O’Connor. Į. pamaldas atvyko 
vyskupas Morgan, kurį, lietuviai gra
žiai pasitiko prie bažnyčios, švento
riuje.

Mišias atnašavo ir gražų patrijo- 
tinį pamokslą pasakė kun. P. Butkus. 
Po mišių, vysk. Morgan pasakė trumpą 
žodį, primindamas mūsų šventės reikš
mę ir .jo.norą pasimelsti drauge su lie
tuviais. Po‘ jo kalbos buvo įteikta 
vyskupui maža dovanėlė - lietuviškas 
kryžius.

Antroji minėjimo dalis prasidėjo 
15 vai. Lietuvių Klubo patalpose. 
Į minėjimą susirinko gausus skaičius 
tautiečių, o taip pat atsilankė vysk. 
Morgan ir kun. Butkus.

Minėjimą atidarė bendruomenės 
pirmininkas A. Balsys trumpa kalba 
pagerbdamas visus žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės, atsistojimu ir minute 
tylos. Po to pirmininkas pakvietė 
paskaitininkų, atvykusią iš Sydnejaus, 
ponia Jonaitiene. Paskaitininke labai 
gražiai nušvietė musų vargus ir veda
ma, laisves kovą tėvynėje ir vakarų 
pasaulyje.

Toliau sekė meninė dalis, kurią, 
atliko choras ’’Aušra”, diriguojamas 
p. P. Dariaus, padainavo kelias lie
tuviškas dainas.

Tautiniu šokią grupė, vadovau
jama ponios L. Žilinskienės, pašoko 
kelius tautinius šokius.

Pasibaigus programai trumpai 
kalbėjo vysk. Morgan, padėkodamas 
už suteiktą jam progą dalyvauti 
šventėje. Pasidžiaugė ' lietuviška 
daina ir šokiais ir apgailestavo mūsų 
tautos tragediją.

*** V. Miniotas

jaunąs tėvas
Ligoninės laukiamajame jau

nas tėvas pučia cigaro ; dūmus 
vis užsikosėdamas. Kažkas iš 
šalies taria:

— Kiekvienas gali matyti. 
yra jūsų pirmas kūdi-kad tai 

kis . . .
— O 

pirmas
taip, pirmas kūdikis ir 
cigaras gyvenime.

MŪSŲ
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