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NEUŽGYJA Nil ŽAIZDA
"Dešimčių tūktančių estą, lat

vių, lietuvių iŠ ją tėvynių deportavi
mas, prižiūrimas Serovo, yra vienas 
barbariškiausių epizodų moderniojoj 
istorijoj” - rašo John Gunther savo 
išsamioj knygoj "Inside Russia 
today”. Šis autorius toliau sako, kad 
tie žmonės, paversti badaujančiais 
elgetomis, išmėtyti po Sibirą ir 
šiaurės taigas, sunkiai dirba savo 
pavergėjams ir miršta kankinių mir
timis. Apie juos nevalia kalbėti, 
neleidžiama jų lankyti, net paneigia
ma jų esimo faktas - jie nurašyti iš 
gy^Tokių5 žmonių dešimtys tūkstan
čių išvežta iš Lietuvos pirmųjų masi
nių deportaciją metu 1941 metą bir
želio mėnesyje, jų vežta dar dides
niais kiekiais antrosios okupacijos 
metais. Tai gyvosios Lietuvos kūno 
dalis, palikusi tautoje neužgyjančią 
žaizdą. Toji žaizda neužgyja ir mūsų

KONGRESAS PATVIRTINO 
IZRAELIUI 2.2 BIL. PARAMĄ.

Sen. Humphrey sakė, kad Izra
elis per karą turėjęs nuostolių 
6 bil. — daugiau nei visas jo metinis 
biudžetas. Sen. Fulbrightas reiške 
nustebimą, kad 3 milijoną gyventojų 
Izraeliui paskirta puse visos užsie
niui remti skirtos gumos — 5.5 bil.**■*

KALTAS GROMIKO
NEW YORK. - "Time” magazinas rašo, 
kad Solženycinas savo knygoje "Gu
lag Archipelago 1918 - 1956” implikuo
ja ir vieną. politbiuro narį, užsienio 
reikalą ministeri Andrei Gromyko. Gro
myko yra asmeniškai atsakingas už 
Stalino laiku nusikaltimus, jis kaltas 
už vieno švedu karininko tragišką liki
mą. Tą karininką Solženycinas žinojo 
esant prie Volgos koncentracijos sto
vykloje 1950 metais. Švedas likimo 
draugams pasakojus, kad savo laiku 
Gromyko, kaip Jungtinių Tautų dele
gatas, pas jo tėvą, Stockholme, buvo 
vaišinamas. Vėliau, 1948, tas jauna
sis karininkas buvo pagrobtas, atga
bentas j Maskva, kur Gromyko "atsi
lygindamas už patirtą pas jo tėvą 
vaišingumą”, stengėsi kalbėti, kad jis 
dirbtu sovietams. Kai karininkas griež
tai atsisakė, tai buvo nuteistas 20 
metu ir išsiųstas į koncentracijos 
stovyklą. Koks buvo tolimesnis jo li
kimas, Solženycinas nežino. Iš "Time” 
straipsnio tik neaišku, kokiu būdu tas 
švedų karininkas buvo pagrobtas ir 
kaip jis atsidūrė Maskvoje.

Laukiama, ka, i, tai atsakys pats 
Gromyko ir kaip į tai pažiūrės kiti 
jo bendradarbiai. ***

Brantas kalbasi su asmeniniu refe
rentu šnipu Guillaume, kuris ji su
kompromitavo ir buvo priverstas atsi
statydinti iš kanclerio pareigu.

širdyse. Visą laiką jatnešiodami mes 
ypač jaučiame kiekvieną birželi.

Sovietą okupacija betgi yra pa
dariusi ir tebedaro ir daugiau žaizdų 
Lietuvos kūne ir tebežaloja lietuvių 
sielą. Čia neįmanoma visa suminėti. 
Bet į birželio deportacijų minėjimą 
tenka” įjungti dar (Įąug kitą laisvės 
aukų prisiminimą. Čia Įeina suimtie
ji, kalintieji, išvežtieji pirmomis oku
pacijos dienomis, vadinamo "liaudies 
seimo” išvakarėse, pavieniai as
mens ir šeimos vėlesniais mėnesiais; 
išžudyti vokiečių - rusą karo pirmo
mis dienomis įvairiose Cietuvos vie
tovėse; žuvę "tūkstančiai didvyrių - 
laisvės kovotojų sukilimo dienomis; 
apie 50,000 jaunų vyrų - miško brolių, 
kurių kapai, išmėtyti visoje Lietu
voje, kaip laisvės šaukliai byloja 
esamoms ir būsimoms kartoms Lais
vės Varpo žodžiais: Tas laisvės ne
vertas, kas negina jos! Besitęsianti 
žuvusių ir žūstančių grandinė iki 
šių dienų - Romas Kalanta ir kiti, 
Lietuvos jaunimo prisirišimo prie 
savo krašto simboliai.

Turime spaudos mėnesį - bir
želis tebūna aukų mėnesis: prisi
minti tautos aukas”, pergyventi Lie
tuvos tragediją, stiprinti savo pa
siaukojimo jausmus ir ryžtingumą.

Per birželio mėnesi, šalia "vie
šų minėjimų, mes turėtume padaryti 
ir” materialinę auką: 1.materialiai 
paremti tar tos laisvinimo darbą - auka 
per Tautos Fondą. Musų vadovaujan
čios institucijos veda kovą prieš 
sovietu propagandos aparato” plati
namus faktų iškraipymus, melus. Bet 
neužtenka vien stengtis tuos melus 
ir iškraipymus atremti - reikia pa
tiekti faktus, išryškinančius mūsų 
teises, siekimus ir jų pagrindus. 
Šis laikotarpis yra labai reikšmingas 
tarptautinėj politikoj, kada idealų 
vietoje Įsigali vadinamoji realioji 
politika.

2. Auka Australijos Lietuvių 
fondui. Išsaugoti savo kultūrinius 
turtus, remti mūsų kultūrinę veiklą, 
padėti jaunimui ir 1.1., tai kartu 
dirbti ir dėl lietuviškos sielos iš
laikymo. Australijos Lietuvių fon
das šiam tikslui turi gražių užsimo
jimų ir laukia paramos.

Per birželio mėnesį mes patys 
turėtume pagilintą savo žinias apie 
šio laikotarpio musą tautos istoriją 
apskritai, apie išsilaikymo galimu
mus ir būdus. Turėtume perskaityti 
bent vieną atitinkamo turinio knygą. 
Mūsų spaudos knygnešiai Australijoje 
- mūsų spaudos platintojai galėtą 
spaudoje paskelbti savo turimų kny. 
gų, ypač čia minėtam reikalui atitin
kančių sąrašus. Yra daug labai 
vertingą knygą. Aš žemiau paminėsiu 
tik tas, kurias anksčiau ar dabar 
man pavyko pas savo knygų platinto
jus įsigyti, kurios galėtą minėtam 
reikalui puikiai patarnauti. Manau, 
kad ją dalis ir dabar dar nebus išsi
baigusi.
1. N.E. Sūduvis, Vienų vieni. į Lais
vę fondo leid. Brooklyn, N.Y., 1964 
424 pusi.
2. Juozas Daumantas. Partizanai 
(sunkiai gaunama)
3. Vladas Ramojus. Kritusieji už 
laisvę, I - II d, Į Laisvę fondo leid,, 
Brooklyn. N.Y.
4. Matas ReiŠupis, Dabarties kanki
niai. Chicago Ill. 1972.
5. Juozas Audėnas. Paskutinis po
sėdis. Atsiminimai, Ramuvos leid., 
New York, N.Y. 1944, 249 pusi.
6. B. Ąrmonienė - A.L. Nasvytis. 
Palik ašaras Maskvoje. Vilties leid. 
Cleveland... Ohio. 253 pusi.
7. K. Musteikis. Prisiminimą fragmen
tai. Nida, London, 126 pusi.

(Nukelta j į>-tą psl.)

VASARA IJETUVOJE A. VARNAS
Dailininkui Adomui Varnui šiais metais suėjo 95 metai. Jo energija, giedri 
nuotaika ir pajėgumas kurti yra neprilygstami,

Kritiškas
IŠ VLIKO VEIKLOS

Gegužės 4 d. New Yorke įvyko 
Vyr. Lietuvos išlaisvinimo Komiteto 
posėdis, kuriame pirm. dr. K. Valiū
nas painformavo apie tarptautinę 
padėtį.

Pirmininkas pirmiausia painfor
mavo, kad balandžio 29 d. Ankaros 
Apygardos kriminalinėms byloms 
teismas pirmą kartą svarstė Prano 
ir Algirdo Bražinskų byla iš esmės. 
Prokuroras pasiūlė Praną’ (tėvą) nu
bausti 15 metų kalėjimo, o Algirdą 
(sūnų) - 10 mėtų. Tolimesnis bylos 
svarstymas nukeltas birželio 11 d.

Pereidamas prie tarptautinės pa
dėties, kuri liečia ir Lietuvą, susto
jo prie dabar vykstančios Ženevoje 
Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferencijos. Ji esanti labai 
uždara, bet Vlikas apie ją informuo
jamas konferencijos eigą stebinčio 
mūsų atstovo, zo taip pat latvių ir

BRAŽINSKU BYLA NEBAIGTA
S.m. balandžio 29 d. Ankaros 

Apygardos kriminalinis teismas, po 
daugelio formalių atidėliojimų, pirmą 
kartą iš esmės svarstė Prano ir 
Algirdo Bražinskų bylą. Sovietų advo
katai pareiškė, kad Turkijos teismas 
nesąs kompetentingas spręsti Bra
žinskų bylos ir reikalavo teisiamuo
sius perduoti Sovietų Sąjungai. Teis
mas, ir jau nebe pirmą kartą, pareiš
kė, kad Bražinskų byla esanti Turki
jos jurisdikcijoje”. Po šio dialogo 
prokuroras paskaitė kaltinamąjį aktą 
ir savo papildomoje kalboje pareika
lavo Praną Bražinską nubausti 
15 metu, o Algirdą 10 metų kalėjimo. 
Po to, "byla buvo atidėta tęsti birže
lio 11 d. Tuomet kalbės abiejų pusiu 
advokatai.

(ELTA)***

momentas
estų, kurie į Ženeva^ buvę nusiuntę 
savo delegacijas padėčiai ištirti.

Kalbėtojas pabrėžė savo įspū
džius Europoje. Jo nuomoney JAV 
turinčios didelės įtakos tarptautinei 
politikai, ypač Europoje, ir išlaiky
siančios savo nekartą patvirtintą 
nusistatymą nepripažinti Baltijos 
valstybių neteisėto Sovietų Sąjungos 
inkorporavimo i savo imperiją. Antras 
dalykas, kurį Vliko pirmininkas pa
brėžė, yra tai/kad patys rusai disi
dentai kelia Sovietą Sąjungos suskal
dymo reikalavimą, kad jos pavergtoms 
tautoms būtų duota laisvė savaran
kiškai tvarkytis. Jis drauge apgai
lestavo, kad pasaulio politikai ir 
spauda visai nereaguoja pavergtųjų 
naudai. Dr. Valiūnas kvietė Tary
bos narius pasisakyti ir duoti naujų 
sugestiją. Vicepirmininkai Juozas 
Audėnas ir Aleksandras Vakselis 
papildė dr. Valiūno pranešimą kai 
kuriais jo nepaminėtais faktais 
Bražinskų byloje. Dėl tarptautinės 
padėties Audėnas pacitavo balandžio 
29 d. The New York Times ir balan
džio 25 d. The, Washington Post, kur 
rašoma, kad Ženevoje esą susitarta 
dėl Europos valstybių sienų saugumo 
ir tuo Sovietai esą labai patenkinti. 
Ryšium su šiomis, kad ir nepatikrin
tomis žiniomis, pranešėjas pasiūlė 
Amerikos lietuviams, drauge su es
tais ir latviais, siusti laiškų sena
toriui Carl Curtis (R. Nebraska), 
kuris - Kongresui pasiūlė projektą 
rezoliucijos, reikalaujančios, kad 
JAV vyriausybė niekuomet nepripa
žintų neteisėto Baltijos valstybių 
inkorporavimo į Sovietų Sąjungą. 
Taryba šiam žygiui pritarė. Be te, 
Valdybai pavesta paraginti Europos 
ir Siaurės Amerikos lietuvių organi
zacijas, kad jos imtųsi daugiau ini
ciatyvos šiuo kritišku metu.

(ELTA)
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LIGA AR IŠTIŽIMAS?

Sunku smerkti ligonius,kada jie 
serga, o visgi yra dažni atvejai kada 
jie patys kalti. Niekas nenori sirgti, 
todėl ir bloga valia čia sunkiai 
įžiūrima. Tačiau neatsargumas, ne
rūpestingumas, nesiskaitymas su savo 
ir kitų žmonių fizinėmis ir dvasinė
mis jėgomis, blogų papročių įsigjiji- 
mas - kaip rūkymas ir girtuokliavimas, 
veda neišvengiamai į sveikatos su
ardymų ir ligas. Tokią pat analogiją 
rasime ir mūsų bendruomenėje.

Jau daugelį metų kaip mes rūgs- 
tame, erzinamės, tiesiog sergame, 
vieni kitu nepakęsdami; ir nematyti 
galo, kada tas viskas užsibaigs. 
Tas užsibaigti savaime negali, rei
kia gydytis, reikia pradėti nuo sa
vęs, o ne nuo kitų. Daugiau savikri- 
tikos, daugiau išminties, daugiau 
tautinio sąmoningumo ir meilės bro
liui lietuviui, ir daugiau toleranci
jos. Suprantame, kad neįmanoma bend
ruomenėje pasiekti visiškos svei
katos ir visiško darnumo bei sutari
mo, visad atsiras dalis sergančių 
ir bendruomenės tvarkų ardančių. 
Betgi žinome, kad yra preventyvines 
priemonės ligoms sumažinti ir yra 
priemonės bendruomenės ištižimui 
pasalinti, jei ir ne visai, tai bent iki 
tokio laipsnio, kad galima būtų pro
duktyviai dirbti ir kurti. Nereikia 
mums vienos nuomonės žmonių, ne
reikia mums vienos organizacinės 
veiklos, kaip tai nori sukurti 
komunistai, mes didžiuojamės dife
rencijuota visuomene, minties lais
ve, bet nepakenčiame ir anarchijos. 
Gilus sąmoningumas, tautinė meilė, 
bendras interesas lietuvybės išlai
kymo ir Lietuvos nepriklausomybes 
atstatymo, yra mūsų visų didžiausias 
veiklos akstinas. Tu idealu siekdami, 
rodos turėtume būti vieningi, stiprus, 
drausmingi, o kaip tik to mums ir 
trūksta. Ir kodėl?

Atsakymo ieškokime savo li
guistoje ambicijoje, moraliniame 
ištižime, charakterio nevaldyme ir 
pasaulėžiūros siaurume. Šitos savy
bės kaip tik ir sudaro asmenybę. Tai
gi mums trūksta taurios asmenybės. 
Asmenybę galime išugdyti tik patys, 
todėl turime kreipti daugiau dėmesio 
patys į save. Ypač tai svarbu būtų 
visuomeninkams, veikėjams, kurie 
visais idealais apsišarvavę, pamiršo 
savęs, savo asmenybės kilnumo. 
Užtenka kreivos šypsenos, vieno 
neatsargaus žodžio, kad toki visuo- 
meninką supurtytų. Jo vaizduotėje 
iškyla visuomenės nedėkingumas, 
reikalų nesupratimas, pavydas, pašai
pos; jis nebegali užmigti, jis planuo
ja atsikeršyti. Taip ir atsiduriame 
vieni prieš kitus, be jokio reikalo.

Šiandien neturime pašauktų vi- 
suomeninkų, o visi dirbame, kad rei
kia dirbti. Tačiau si darbą reikia 
pradėti ne nuo kitų mokymo, o nuo 
savęs. Mokomės būti visuomeninkais, 
ir kai mums ima nesisekti, kai pra
randame draugus, tai ne juos kaltin
kime, o patys į save pažiūrėkime ar 
čia nėra mūsų pačių kaltės. Save 
taisydami pataisysime ir bendruome
nės reikalus.

am

NEUŽGYJANTI ŽAIZDA

(Atkelta iš l.psl.)
8, Dr. J. Savasis. Kova prieš Dievą 
Lietuvoje. Putnam. Conn, 1963.
9, Tautvaišienė. Tautu kalėjimas, 
Boston, 1962,
10, K, Bielinis, Teroro ir vergijos 
imperija, Brooklyn, N.Y. 1962,
11, St. Raštikis, Atsiminimai. 3 
tomai,
12, L, Dovydėnas, Mes valdysim 
pasaulį, 2 tomai,
Ir daug, daug knygų, straipsnių peri“ 
jodikoje - pagal galimybę įsigyti,
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Musų Pastogė tTr. 21 19'74.5.27'^^it 2

IŠ “M.P.” Nr. 20 $3094.36
E. ir J. Laurinaičiai $50.00
Liutikų šeima $20.00
V. ir V. Saudargai $50.00
V. Binkis $10.00
D. Martynas $5.00
Pr. Sakalauskas $10.00
E. ir M. MigeviČiai $10.00
Albinas Pocius $5.00
Kazys Kazlauskas $5.00
Karolis Prąšmutas $10.00
Vytautas Šeštokas $20.00
J. ir V. Ramanauskai $10.00

VISO: $3299.36
Dėkojame visiems už aukasTini- 

gus ir čekius prašome siųsti “Musu 
Pastogės’’ Spaustuvės Vajaus vardu 
Adresu: BOX 4558 G.P.O. SYDNEY 
N.S.W. 2001. ***

MELBOURNO LIETUVIU. NAMU. 
- KLUBO RŪPESČIAI

Kantriai išklausiau visus 
mūsų spaudoje išreikštus priekaištus, 
susijusius su Melbourne Lietuvių 
Namų — Klubo pertvarkymu.

Lietuvių namai, kur jie bebūtų, 
tai musų tautinių tradicijų tvirtovės, 
tai mūsų ir mūsų vaikų tremties tęsti
numas, tai ir mūsų visų_pareiga jais 
rūpintis ir juos išlaikyti.

1. Ką daryti? Ar Melbourne Lie
tuvių Namai — Klubas ir toliau tegul 
skursta, pelėsiais kvepia ir laukia, 
kada paskolos davėjai paskelbs 
varžytynes? Tikras esu, keletas 
mūsų tarpe to nori ir laukia, kada 
galės pasidžiaugti mūsų ekonomi
niu ir tautiniu nusmūkimu.

2. Ar po ilgu svarstymų prieiti 
išvados, ypač matant daugumos pri
tarimą, kad mūsų namai privalės 
tarnauti ateičiai—juos reikia išnau
doti komerciniai, bet turi tarnauti 
ir mūsų tautiniams reikalams.

Dabartinė Taryba daug apie tai 
galvojusi ir daug valandų praleidusi 
prie posėdžio stalo, nutarė, kad na
mai turi netik išsilaikyti, bet ir pelno 
duoti. _

Klubo Taryba padarė mažą pa
keitimą, iškėlė (neišmetė) už laisvę 
žuvusiems paminklinę lentą iš kon
certų salės į^gretimą Lietuvių Evan
gelikų koplyčią.

Daug apie tai buvo kalbėta, o 
dar daugiau spaudoje rašyta. Ačiū 
Dievui, po audros jau giedrėja dan
gus ir daugumai ima patikti ta per
maina ir paminklas tikrai atrodo 
savo vietoje. (Dr. Didžio laiškas 
“Tėviškės Aiduose’* Nr. 13 1974 
4.9.)

Koncertų salę, kuri labai retai 
mūsų reikalams^ naudojama, klubo 
Taryba nutarė išnuomoti 5 metams 
šiom sąlygom: 1. Nuoma $500.00 į 
mėnesį. 2. Nuomininkas finansuoja 
remontą koncerto salės, vesti bulių ir 
tualetų. 3. Pusę išlaidų jis padengia, 
o kita pusę meszpo $50.00 atskaito- 
me iš" jo mokamos nuomos ,t.y. fakti- 
nai mes gauname $450.00 į mėnesį 
kol pusę remonto kainos apmokėsime, 
bet be nuošimčių. 4. Seštadienį^iki 
sekmadienio 6 vai. vak. palikta mūsų 
reikalams. 5. Sutartis buvo pasirašy
ta kovo mėn. 1 d. Bet teko atidėti 
vykdymą,nes įsikišo sveikatos depar
tamentas , elektros skyrius. Pareikala
vo, kad mes sutvarkytume visame na
me elektros tinklą pagal veikiančias 
instrukcijas. Tas yra jau tvarkoma ir 
kainuos gan daug, o mūsų nuomininkas 
prie to neprisideda. Dalis elektros 
instaliacijos tikrai buvo apverktinoje 
padėtyje ir turėjo būti seniai sutvar
kyta, kaip tik užsibaigs elektros re
montas, tuoj sutartis pradės veikti. 
Dabartiniu metu už rodomas filmas 
nuomininkas moka mums $25.00 už 
dieną/kada rodoma).

Šiuo metu pagrindinai remontuo
jama mažoji salė, virtuvė ir kitos 
patalpos. Už tą remontą mes turime

IZIDORIUI JONAIČIUI 65 METAI

Šiais metais kovo 5 d. Izidorius 
Jonaitis atšventė 65 metus. Šia 

. proga noriu žvilgterėti į, jo nueitą 
kelią, prisiminti jį jaunose dieno
se ir paryškinti jo visuomeninę veik
lą Australijos lietuvių bendruomenėje.

Izidorių pažįstu nuo jaunų dienų. 
Pirmas mudviejų susitikimas buvo 
ar ne 1926 metais Santeklių. stovyk
loje, gražiame pušynėlyje, ant Virvy
tės upės krantų. Jis buvo Šiaulių tun
to skautas, o aš Kelmės skautų 
d-vės draugininkas. Vėliau susitikda
vome Kaune, mat vienu laiku studija
vome universitete. Jis studijavo 
inžinė-riją, o aš teisę, bet mūsų ke
liai susitikdavo skautiškoje veiklo
je. Izidorius priklausė studentų 
skautų d-vei,kur pradžioje ėjo skil- 
tininko pareigas. Jo skiltis talkinin
kavo “Skautu Aidui” ir savo lėšomis 
išleido du pirmuosius skautams ka
lendorius, knygos formato .1930 - 31 
m. Izidorius pirmininkavo mišriai 
studentų skautų draugovei. Tuo lai
ku draugovė persiorganizavo: atsi
skyrė studenčių skaučių draugovė, o 
studentai skautai pasivadino Stud, 
skautu korp! Vytis. (Šie vienetai 
sėkmingai veikia ir išeivijoje - Aka
deminio Skautų Sąjūdžio vardu). Čia 
reikia iškelti nemažus Izidoriaus 
nuopelnus, sugebėjimą šaltai galvoti 
ir vadovauti. Mat tuo laiku įvyko ir 
organizacijos suvalstybinimas, stu
dentu skautų draugovė veikė autono- 
ųiiškai, nepriklausė Vyr. Skautų 
Stabui, todėl draugovėje kilo bnizde’- 
jimas tarp ateitininkų ir tautininkų 
skautų, kurie įsigalės ir paims į 
savo rankas draugovę. Izidoriui vado
vaujant, skautiškasis pradas laimėjo, 
ateitininkai ir tautininkai pasitraukė, 
o draugovė pasiliko nesubyrėjusi ir 
sugebėjo persiorganizuoti į korp! 
Vytis, kuri vėliau labai gražiai 
veikė.

1935 m. Izidorius baigė Vytauto 
Didžiojo U-ta, ir gavo dip. stat. inž. 
laipsni. Tuoj buvo pašauktas atlikti 
privalomą karo tarnybą Karo mokyklo
je aspirantų grupėje. 1936 m. j. Itn. 
laipsniu perėjo į aktyvia, Karo Avia- 

sumokėti.- Daugumas tautiečių atsi
liepė i mūsų vajaus laiškus ir malo
niai aukoja ar duoda paskola. Gaila, 
kad neturime visų tautiečių adresų, 
negalėjome visiems pasiųsti vajaus 
laiškus,_ bet ir čia daugumas, supras
dami mūsų tarybos sunkią padėti, ne
gavę laišku atsiunčia ar atiduoda 
savo dalį įgaliotiems rinkėjams: p. 
Prašinutui, Aleknai, Didžiui ir vi
siems tarybos nariams. Visiems auko
tojams ar paskolų davėjams tegul 
būna didelė lietuviška pagarba, o iš 
kitu kantriai vis dar laukiam ir 
lauksim.

Ne viena buvusi Melbourne Lie
tuvių Namų - Klubo taryba, neišmai- 
nė namus į Judošiaus grašius, tikė
kite ir mes to nepadarysim. Norime 
ir stengiamės nukelti nuo pasenusių 
narių pečiu, piniginę namų išlaikymo 
naštą. Ar pavyks? parodys ateitis.

Mes visi gerai žinome, kad ir 
kaži kokios sudėties būtu klubo 
taryba,visų narių nepatenkins. Bet jei 
gu Taryba vykdo daugumos nuomonę, 
aš manau, mes turime su tuo sutikti 
ir tarybai padėti, o ne ignoruoti vien 
dėl savo AŠ.

Daug pasiūlymų, daug patarimų 
su mielu noru išklausiau. Visiems 
ačiū, kurie domėjasi, rūpinasi ir pa
deda, kad musų namai būtų visų na
mais ir visi galėsime sutilpti, o vie
tos tam užtektinai.

Licenzijos klausimas. Daug 
kalbėta, rašyta ir daug kas daroma. 
Vieni stengiamės, kad kiek galint 
greičiau licenzijų gautume, o kiti 
daro kad jos negautume. Labai nema
lonu nuėjęs į įstaigas kalbėtis su 
pareigūnais licenzijos klausimu, kaip 
tas~ pats pareigūnas turi vieną kitą 
laišką, kuriame rašoma daugumos 
vardu' kad mums licenzijos nereikia. 
Labai gaila, bet tokių turime.

Su gerų žmonių pagalba, ledai 
jau pralaužti. Prašau visų kantrybės 
ir geros valios, remkite tarybos dar
bus.

A. Ramanauskas
Melb. Liet. Namų Tarybos Pirm.

*** B

cijos tarnybą , kur lankė aviacijos 
;karininkams paruošti specialius kur
sus, pramoko skraidyti ir gavo karo 
lakūno laipsni - sparnus. 1939 m. 
pakeltas į aviacijos leitenantus. 
Tais pačiais metais išėjo į atsargą 
ir pradėjo statybos rangovo darbą. 
Sėkmingai vykusį biznį nutraukė 
1540 metu bolševikų okupacija 
Lietuvos.

Antrajai sovietų okupacijai ar
tėjant, Izidorius pasitraukė į Austriją, 
o vėliau persikėlė į Pietų Vokietiją 
- Ravensburgą, kur mokytojavo lie
tuvių gimnazijoje, dėstė fiziką ir 

matematiką. Tais pačiais 1945 - 49 
m. lektoriavo Unros suorganizuotuose 
statybininkų kursuose.

1949 m. atvyko į Australiją ir 
apsigyveno Sydnejuje, kur nuo 1950 
m. pradėjo darbą N.S.W. Valstijos 
Architekto įstaigoje, Prie Public 
Service Board išlaikė užsieniečiams 
architektams specialius egzaminus 
ir igijo pilnas teises savo profesi
joje.- Vienas iš jo didesnių darbų 
buvo naujos ligoninės suprojekta
vimas Cessnocke 8 mil. dol. vertes 
objektas.

Apie Izidoriaus lietuviškąją 
veiklą Australijoje galima būtų daug 
rašyti, bet mes visi jį gerai pažįs
tame ir žinome jo darbus, tai pasi
tenkinsiu tik prisimindamas kelis 
reikšmingesnius įvykius.

Kai pirmą 
karta Izidorių sutikau Australijos 
žemėje po ilgo nesimatymo, tai buvo 
taip pat skautų stovykloje, jis ma
ne pasveikino šia dainele:

Mauro ragais dirbom.; stalą
Rilia, rilia-laz
Darbą baigėm iki galo 
Rilia, rilia-la, 
mū- a rilia, mū-a rilia...

Šilta atminimų srovė perbėgo per 
mane, juk tai mano skilties himnas, 
Santekliuose stovyklaudami sukūrėme 
jį. Tolimi prisiminimai. Nors ir nesa
me taip aktyviai įsijungę į skautų 
veiklą kaip turėtume, tačiau, kiek 
laikas ir sąlygos leidžiazesame drau
ge su ta miela mums jaunimo organi
zacija.

Iš visuomeninės veiklos Austra
lijoje pažymėtina jo aktyvus dalyva
vimas P.L. Inž. ir Arch. S-gos Sydne- 
jaus skyriuje. Kelias kadencijas tam 
skyriui pirmininkavo ir šiuo metu 
taip pat yra pirmininku. Bet svarbiau
sia jo veikla tai buvo ALB Krašto 
Valdyboje, kada jam teko 1959 - 60 
metų kadencijoje eiti pirmininko pa- 
reigas.Tada buvo suruoštos pirmos 
Meno Dienos, i Kr. Tarybos suvažia
vimą įvesta naujove - viesos paskai
tos su diskusijomis ,pradėtas spaus
dinti Australijos Lietuvių Metraštis. 
1963 - 64 m. kadencijoje pirmininkau
damas Kr. Valdybai, rūpinosi sutvar
kyti pašlijusius santykius tarp 
A.L.B. vadovybės ir Kunigų Sekreto- 
rijato bei Kataliku Federacijos,kas 
jam ir pavyko. Šioje kadencijoje įvy
ko ir dvi pirmosios Baltų Bendruo
menių pirmininkų konferenci jos.

1971 - 72 m. Izidorius Jonaitis 
buvo “Mūsų Pastogės” redakcinėje 
kolegijoje, kuris savo stropumu ne 
tik prie techniško darbo daug prisi
dėjo, bet ir savo patarimais bei straips
niais daug padėjo laikraščiui susi
rasti nuosaikią liniją.

Mielam jubiliatui linkime dar 
daug gražių ir darbingų metų.

Ad multos annos.
A. M au ragi s
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KAI JOS IŠEINA...

Regina Bytautienė
Skaitau laikrašty, “susituokė 

Dalia ar Liucia,ar Danutė” ir suskaus
ta širdį dėl jų tėvu. "Jos” — turiu 
galvoj visu mūsų dukteris — išeida
mos iš namų,palieka baisią tuštumą; 
jos išsineša didelę dalį mūsiį^ šir
dies. Žinoma, jos sugrįš. Sugrįš jau 
moterys; daugiau supras*’ ir bus mums, 
motinoms artimesnės. Bet toji tuštu
ma... Tokia baisi tuštuma...

Juk neperdedu sakydama, kad 
musų dukrelės jau maždaug nuo dvy
likos metu, turi pradžią, to moteriš
kojo "charme”, kuris su metais auga 
ir stiprėja. Nuo to laiko prasideda ir 
"įsimylėjimai”. Dar . mokykloj atsi
randa mažas princas, kurio žvilgsnis 
pasiekia musų dukrelės nustebusią 
širdį. Ji daug nesupranta, bet ta 
susivėlus čigoniukė, kuri savo ne
plautomis rankomis, nešukuotais 
plaukais ir murzinai nosimi mus gero 
kai prinervindavo, instinktyviai ži
nojo, kad prieš ta_ princą labai svar
bu gražiai atrodyti. Ji žinojo, kaip 
atspėti, kas jos išrinktojo širdy. Mes 
tik juokaudavom iš tos^ didelės 
"meilės” ir žinoviškai šypsojom. 
Dievuliau, kiek čia tų jos metu? 
Ar nebuvome pačios vaikai?

Gerai, bet ji augo didesnė ir 
vyresnė. Staiga jai 15 - 17 metų. Jos 
kūnas įgavo moteriškas linijas ir 
liekną jaunų metų gracingumą. Rami- 
nomės, nes “kiek kartų jau ji buvo 
įsimylėjus”? IŠ kiekvienos skautų 
stovyklos grįždavo su nauja meile, 
kuri tik porą laišku teužtrukdavo. 
Vaikinai ateidavo-ir vėl'dingdavo,

Mes vis šypsojom. Kartą juo
kais kaimynės ukrainietės sūnų 
"ženteliu” pavadinau dėl perdažno 
vaidenimosi mūsų namuose. Kaimynė 
man sako: - Oi, pani, savo vienturtę 
dukterį jūs tik už kokio magistro 
leisite'! - Ramiai šypsojom, nes tų 
perėjūnų būry to, “magistro” dar 
nesimatė. Jie pašokdavo, padainuo
davo, kartais būriais kažkur paslap
tingai iškeliaudavo, bet nieko rimto. 
Tėvas barbėdavo, nes jam tie būriai 
nepatiko, Musų duktė jau didelė 
mergina! - Na, tai ko rūpintis?

Vieną dieną trenkė kaip per
kūnas iš giedro dangaus. Ji myli ir 
jis ją myli. Sustojo plakus širdis - 
tokio' skausmo savo gyvenime dar

JUOZAS MIKŠTAS = M M ■i ą
PURŠKI E TE I =

■i

Tu dar kvepi tėvynės vėju; z
Tėvynės ir kančioj gyvos. =
Cai atvykai kaip laimės fėja ~
Iš nelaimingos Lietuvos. Z

M
Tu dar kvepi žaliais berželiais, S
Sodriais purienų pumpurais. Z
Koks atvedė tave Čia kelias? f
Kodėl taip nuostabiai dairais? Z

aaa 

Čia nematai žvaigždžių gimtinės, ■
Toli palikusio dangaus. >
Triukšmingom gatvėm skuba minios Z
Be širdžiai artimo žmogaus.

■i

Čia nematai to, ką turėjai z
Gimtoj šaly, mieloj šaly, »
Kur dobilais kvepėjo vėjai, Z
Kur gaudė ąžuolai žili... z

■I
Kur Žiemos skaisčiai baltos būna, Z 
Kaip rūbas nuotakos jaunos, ~
Kur vėl ilgais keliais klajūnų 
Gal nori grįžti atgalios...

Žuvusioms dėl Lietuvos laisvės paminklas Čikagoje

neturėjome. Negalėjome suprasti. 
Staiga atsivėrė žemė ir mus atskyrė 
nuo mūsų mažytės dukrelės. Ji nori 
jo, ji myli tą svetimą berną?! Jis, 
tas toks... neturiu žodžių jam apsa
kyti, bet mums jis visiškai netinka 
ir nepatinka. Tas... ilgom kojom, 
ilgom rankom, tas liurba — jos iš
rinktasis? Nei gražus, nei protin
gas... Nieko, visai nieko gero jame 
nerandu. Tėvui lengviau: jis pavydi 
dukters ir jam to užtenka. Mano skau&-

didelius vaikus, nes įsūnijome ir 
"magistrą”, beveik pamilome, nes 
jis tų trijų puikiausių pasaulyje ber
niukų' tėvas.

Mudu su tėvu jau perėjome į 
antają gyvenimo pusę ir mūsų vaikų 
artuma sulaikys, kad tuo neišvengia
mu keliu taip greit neriedėtume.***

PASAULIS VIS TIEK VYRU.
mas, moters skausmas, buvo visai 
kitkoks. Sitam jaunam vyrui aš staiga 
tapau uošve. Man net galvoj netel
pa. Uošvė, kuri jam nieko gero neža
da, Ką turėjom daryti?

Naktis nelaiminga, nemiegota 
naktis neatnešė jokio minčių ir šir
dies pragiedrėjimo. Ryte vėl matome 
ją užsiėmusią vien tik ^savo meile, 
švytinčiu veidu,ir mes žinom: jeigu 
drausim, ji vistiek eis su juo ir mus 
paliks dar didesnėje neviltyje.

Naktys buvo baisiai ilgos, die
nos be paguodos. Mudu su tėvu jau
tėmės kaip praradę savo šešėlį. Mes 
pasiekiam ją rankomis,__mes galim ją 
paglostyti, bet tarp musų ir jos yra 
didelis griovys. Ją patraukė kitas 
gyvenimas, mums ne nejaučiant, kad 
toks yra.

O žentas? Jis mums visai sve
timas ir toks, kurio, pažinties- mes 
niekada nebūtume ieškoję. Jis mums 
pavogė mūsų dukrelę. Jis dažnai pas 
mus buvodavo, bet kas galėjo tikėti, 
kas tas... kas galėjo pagalvoti, kad 
jis taps mūsų "magistru”? Mums 
buvo savotiškas pasitenkinimas jo 
neapkęsti ir savo kartėlyje lėbauti.

Mūsų, duktė susilaukė pirmojo 
kūdikio. Žentas irgi, žinoma. Ir jau 
visi trys pas mus — ji, jisai ir tas 
mažas, naujas naujitelaitis ir gra
žiausias iš visų. Mūsų duktė? Ji 
prarado savo užsispyrusį žvilgsnį. 
Jos veidas tapo šiltesnis, meiles
nis. Jos mina sviesi ir laikysena mo
tiniška. Koks mano žentas rūpestin
gas; koks geras, tiesiog be ydų žmo
gus! Jis atidavė mums mūsų mergai
tę. , kurią manėme praradę. Atidavė 
laimingesnę ir mums artimesnę. Da
bar jau turime mažus berniukus ir du

O. Maironienė
Patinka mums ar nepatinka, kai 

kurios iš žilos senovės užsilikusios 
taisykles tebegalioja ir šiandien.

Vyrai ir moterys šiandien skai
tomi lygiateisiais, bet ištiktųjų jie 
nėra vienodi. Jeigu paneigtume lyčių 
skirtumą, iš vyriško, tiek iš moteriško 
taško žiūrint,gautųsi liguista padėtis. 
Vyrų gyvenimas — tuo pačiu ir mo
terų — būtų tuščias ir sterilus, jei 
gu vyrams.būtų uždrausta, kas jiems 
yra didžiausia būtinybė.

Paskutiniu laiku biologiški tyri
nėjimai^ lyčių skirtumą pastūmėjo į 
naują šviesą, ypatingai kas liečia 
vyrų patraukimą prie savo lyties kole
gų. Pagrinde yra (biologiškai pa
grįstas) patraukimas tarp vyrų, kaip 
vyrų patraukimas prie moterų. Kaip 
vyro ir moters ryšys instinktyviai tar
nauja žmonijos tęstinumui, taip vyro 
su vyrais draugystė jau pačios gam
tos suprogramuota. Ji duoda galimybę 
vyrams drauge medžioti, kovoti giny- 
boj, drauge bendruomenės tvarką už
tikrinti ir įkurti funkcionuojančias 
hierarchijas, kurios yra žmonių gy
venimo nugarkaulis.

Mes, žmonės, paskutiniuose dvie
juose ir gal net trijuose milijonuose 
metų buvome medžiojanti rūšis. Mūsų 
smegenys (tikriau • smegenų oda) yra, 
palyginti, labai naujas, vėliausiai 
išsivystęs organas. Savo skubota 
išsivystymą pradėjo maždaug prieš 
750,000 metų kai daugelis specifi
niai žmogiškų gyvenimo struktūrų yra 
daug anksčiau atsiradę. Tai reiškia, 
kad mūsų intelektas dar ir šiandien 
veikia labai stipriai Įspaustos pro
gramos rėmuose. Kas mus išskiria iš

PAJAUTA

NEBĖRA KAPO
Koplytėlė buvo prie kaštano
Paveikslas Motinos
Sopulingiosios
Su kalavijais septyniais
Ir tavo vardas, mama,
Diena ir metai,
Kada tu mus mažus palikus 
išėjai.

Ieškojau tavo kapo, mama, 
Z Ieškojau koplytėlės

Motinos Sopulintogs...
Z Nebėra kapo.
Z Nebėra ir kaštano.
I Vien karo palikta baisi duobė.

= LAUKĖ SKRISTI

■■

Z! ( iižera^ų
Z Lyg sula varvėjo lūpom žodžiai,
= Kaip medus —
Z Sunkūs ir apsvaigę...
Z Visos mano genties kartos aplinkui sustoję
| Šildėsi liepsna
Z Mano degančio laivo.
Z Laikėsi už rankų...

Ir kaip paukščiai — laukė,
Z Lauke unisonais skristi.
BS
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kitų gyvių, yra ne mūsų smegenų 
aukštesnė funkcija,bet to nežmoniškai 
komplikuoto organo funkcionavimo 
būdas.

Mūsų, kaip medžiotojų, praeitis 
įvairiai pastebima. Medžioklėj vi
suomet buvo vyrų darbas; tai aiškiai 
parodo lyčių skirtumas. Moterys ne
gali taip greit ir taip ilgai bėgti, kaip 
vyrai. Jos bėga labai nepatogiai, nes 
moterų apatine kūno dalis suformuota 
vaikams gimdyti. Moterys negali mesti
ar sviesti taip toli ir taip taikliai, 
kaip vyrai. Bendrai moterys yra ma
žesnės ir silpnesnės ir tokiam jėgų 
įtempimui, kokio reikalauja medžiok
lė, jos nepajėgios. Sprendžiamasis 
skirtumas yra natūralus, nes moteris 
tam tikrą laiką yra pilnutėliai užimta 
su vaikais. Priešistoriniais laikais, 
spėjama, kiekviena suaugusi moteris 
visą laiką arba buvo nėščia, arba 
prie' krūties pasirišusi vaikelį nešio
josi. Jų gyvenimas buvo labai trum
pas;- 25' ar 30 metų. Jeigu jas būtu 
dar medžioklėn tempę, tuomet būtų 
buvę daug mažiau žmonių pagimdžiu
sios.

Panašiai galima ir šiandien 
pastebėti. Medžiotojos tipas-karjerą 
daranti moteris. Ji išteka rečiau, ne
gu kitos. Ištekėjus rečiau turi vaikų, 
o jeigu turi, tai daug mažiau. Jeigu 
taip ir toliau tęsis, musų genetiškoj 
ateity sėkmingos medžiotojos ypa
tybės nevaidins svarbios rolės.

Vystymosi procesas ne vien prieš 
moteris medžiotojas nusistatęs, bet 
ir prieš vyrus, kurie leido moterims 
eiti į medžioklę. Moteris ne tik kač 
netinka medžioklei, bet savo buvimu 
ji vyrus išmeta iš lygsvaros. Graži 
mergina su bikini, net ir prieš žmo
giškuosius laikus būtų vyrus erzinusi. 
Medžiotojai, medžioję su moterimis, 
nebuvo tokie laimingi, kaip tie, ku
rių interesas į moteris ribojosi na
mais ir vaikais. Vystymosi eigoj vy
rai išstūmė moteris iŠ medžiotojų 
draugijos ir pradėjo ieškoti vyrų drau
gystės, nes medžiojimas grupėmis 
laikui bėgant tapo labai svarbu. Di
delius ir pavojingus žvėris medžioti 
vienam buvo sunku. Vyrai, galėję 
pritapti prie grupės ir jos tikslus 
sau pritaikyti, turėjo daug daugiau 
naudos. Taip atsirado vyrų draugystė.

Kiekvienoj žmonių bendruomenėj 
yra skirtumas tarp vyrų'ir moterų dar
bų. Yra dalykų, kurie beveik jvisur 
yra grynai vyrų darbas, ypač kur 
reikalingas greitis ir kur pavojai. 
Bendruomenės uždaviniai, kaip ka
ras, aukštieji finansai, krašto valdy
mas, sunkioji pramonė, teisė, polici
ja ir įvairus kiti priklauso vyrams. 
Moterys retai ieško progų tokiais 
uždaviniais užsiimti, dar rečiau jų 
Sauna- Nukel ta į 4 psl.
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MOKYTOJOS ANASTAZIJOS 
PENČYLAITĖS - PETRUŠKEVIČIENĖS

45 M. PEDAGOGINIO DARBO 
SUKAKTUVĖS

Iš Pietų Australijos sostinės - 
Adelaidės pasiekėm Christies 
Beach - Lietuvišką, Palangą vingiuo
tu ir nuolat kylančiu į kalnus keliu. 
Pakely žaliuoja vynuogynai ir šimta
mečiai eukaliptai. 25 mylių kelias iš 
abiejų pusių nusėtas naujais na
mais/ Prieš 25 metus čia buvo tuš
tuma, kur tik kralikai ir kengūros 
ganėsi. Dabar nutiestas asfalto 
plentas.

Prie vartelių sutinka pati su
kaktuvininkė ir kiekvieną, svetį 
išbučiuoja. Pirmiausia apžiūrim 
namą. Gėlių ir žalumynų begalės. Tro- 
pikinių gėlių pavadinimų, net pati 
šeimininkė negalėtų išvardinti. Bet, 
Žiūrėk, sako, čia visos gėlės auga, 
kaip tėviškėj lietuviškam daržely. 
Kambariai erdvūs ir visi papuošti 
lietuviškom relikvijom. Labai graži 
Vytis šilkiniais siūlais išsiuvinėta. 
Tautos Himnas taip pat šilkinėm rai
dėm išsiuvinėtas ir apačioj Jo Šil
kinė trispalvė. Lininiam., rankšluosty, 
pačios seimininkės išsiuvinėta Mai
ronio visa giesmė - "Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka...” Tautiniai meno 
išdirbiniai puošia kiekvieną kambarį. 
Net gėlių puodai ir tie papuošti lie
tuviškais ornamentais. Tai dukters 
Vilijos darbas. Motinos paskatinta 
pradėjo dirbti su lietuviškais moty
vais keramiką ir vėliau taip pamėgo, 
kad visiems lietuviams malonu jos 
darbais grožėtis . Salione didelė 
biblioteka lietuviškų knygų, įskai
tant Br. Kviklio "Musų Lietuva” 
4 t., 2 t. Lietuvių enciklo
pedijos anglų kalbąs kuria specia
liai laiko savo anūkams, nors tie 
puikiai moka lietuviškai.

Kaip giliai tikinti katalikė, 
valgomajam turi pasikabinusi kryželį

PASAULIS VYRU.

(atkelta ifl3 psl.)

Vyrai turi įgimta instinktą 
moteris valdyti, bet jas prie valdymo 
prileisti nenori. Net ir laisviausios 
politinės, ūkinės ar socialinės sis
temos nedaug moterų teprileidžia į 
galios pozicijas.

Visos,, pasaulio kultūros turi tam 
tikros rusies "vyrų namą”, vietą, 
kur po darbo vyrai gali susirinkti, 
politikuoti, sportuoti ar kitaip savo 
tarpe laiką praleisti. Principe reiš
kia, kad vyrams reikia vyrų draugys
tės, išimtinai be moterų.

Paskutiniaisiais 50 metų mes 
vyrams darome daug sunkumų. Auklė
jime, kaip ir visuomenėje yra ginama
si ir slepiama, jog lytis yra skirtin
gos. Šiandien jau įprasta vyrų drau
gystę žemiau vertinti, negu hetero- 
seksualinę, jeigu, pavyzdžiui, kaip 
kare ji yra neišvengiama. Prisideda ir 
nenuslopinama homoseksualiteto bai
mė. Kur iki šiol buvo vien tik ber
niukų mokyklos, dabar skverbiasi 
co • education ir nors maža, bet gana 
įtakinga feministų grupė kiekviena 
vyriško kontakto proga, kaip klubuose, 
universitetuose ir baruose,stengiasi 
nutraukti. Aišku, moterys turi teisę 
priešintis; turi teisų žinoti, kaip 
vyrai savo laiką praleidžia ir tvarko 
savo reikalus. Bet toliaregiškiau 
žiūrint, moters padėtis greičiau pa
gerėtu, jeigu tą vyro palinkimą ar 
instinktyvų vyrų draugystės reikalin
gumą priimtų, vietoj su tuo kovojus^ 
Moterys privalo aiškiai žinoti, prieš 
ką jos kovoja ir kaip atsargiai jos 
turi eiti,norėdamos išbraukti iš vyrų 
charakterio tai, kas taip giliai juose 
įsišakniję. Vyrai yra reikalingi vyrų 
draugystės, kaip jie reikalingi jno* 
teru draugystės. Per amžių amžius 
perduodama "moterų neapykanta” 
turi labai ilgą istoriją. Moterys savo 
kovos pagrindus turėtų iš naujo per
galvoti ir rimtai apsispręsti.

Tikiu, kad šito nepalikysit už 
reakcionierišką vyrų palaikymą. Juk 
ir moterims, kaip ir vyrams, biologiš
kai yra reikalinga moterų draugystė, 
kurioje vyrai nepriimtini. ‘***
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su lietuvišku smūtkeliu. Salia yra 
dukters Vilijos ir inž. Algio Dundu 
modernus namas. Visas namas apkrau
tas keramikos meno išdirbiniais.
Čia pat ir dirbtuvė. Vilija turėjo 
Adelaidėje balandžio 12 - 14 d.d. sa
vo keramikos parodą. Buvo išstatyti 
36 darbai. Kai kurie kūriniai buvo 
net iš vakaro nupirkti. Dundai su
kūrė laimingą šeimą ir augina, p. 
Petruškevičienės džiaugsmui, 4 
vaikus. Vienas sūnus Paulius yra 
amerikonas, nes gimęs USA. Algis 
ir Paulius baigė Adelaidės ALB 
savaitgalio mokyklą, o Petras ir 
Janina dar dabar tebelanko.

Balandžio mėn. 15 d. suvažiavo 
virš 50 žmonių, daugiausia akade
mikų, pasveikinti solenizantų,šven
čiančią trigubą šventų: 45 m. pedago
ginio ir auklėjimo darbo sukaktį, gi
mimo dieną, ir vardadienį.. Soleni- 
zantei buvo įteikta knyga su atatin
kamu įrašu ir visu dalyvių parašais. 
Vaišėse kalbėjo t5. Lukošiūnas, J. 
Račkus, M. Renkė ir būvąs jos mo
kinys aušrokas smuikininkas Pr. 
Matiukas, kuris savo kalboje pabrė
žė, kad visi mokiniai ją mylėjo. Sole- 
nizantė gavo daug dovanų ir sveikini
mų.

P. Lukošiūnas apdovanojo Šach
matų Karalienės titulu, įteikdamas 
auksinėm raidėm atspaustą pažymė
jimą, kaipo vienai iš gražiausių lietu
vaičių. Buvo sugiedota "Ilgiausių 
Metų”.

Pasitaikius progai, paklausiau 
apie jos nueitą mokslo kelią. Su 
šypsena maloniai atsakė:

- Pradžios mokyklą ir Rygiškių 
Jono gimnaziją baigiau Marijampolėj 
1925 m. Tais pačiais metais įstojau 
i V.D.U-tą, Gamtos - matematikos 
fakultetą, matematikos fizikos skyrių, 
kurį baigiau 1929 m. Studentaudama 
priklausiau LTS K! Filiae Lithuania 
ir dabar esu tos Korporacijos filis- 
terė.

— Kada pradėjot mokytojos dar
bą?

- 1929 m. Telšių Mokytojų Semi
narijoj, visose : trijose klasėse dės
čiau fiziką, chemiją ir matematiką. 
Nuo 1932 m. persikėliau į Kauną, kur

DRUSKA GYDO
* Jei prakaituoja kojos, jų pėdas 

reikia kasdien (po 20 minučių) mirky
ti šiltame vandenyje, kuriame ištir
pinta sauja druskos. Po savaitės 
nemalonus kvapas pranyks, kojos ne
beprakaituos.

* Vieną kartą per savaitę, ypač 
vakarais, druska plaudami dantis, 
gerai dezinfekuosime burnos erdvę, 
sustiprinsime dantenas ir pačius 
dantis.

* Sūrūs vanduo (šaukštelis 
druskos stiklinei vandens) puikiai 
numalšina troškulį vasaros karščių 
metu.

* Karpas galima nugydyti 3-4 
kartus per dieną tepant jas sodriu, 
tirštu druskos tirpalu.

* Alkūnių, rankų bei kojų pleis- 
kanėjimą, aižėjimą ir skirdimą, gerai 
gydo sūrus vanduo - vonioje reikia 
ištirpinti 1 kilogramą druskos.

***

Visi kultūriniai laimėjimai, ligšiol 
pasiekti, tik liudija mūsų tautoj 
slypinčias galimybes, kurios dar 
laukia pilnai realizuojamos. Argi 
būtų lemta musų tautai žlugti, savęs 
neišsakius? ( Dr. J, Girnius, Tauta 
ir tautinė ištikimybe, p. 310),

REMK AUSTRALIJOS LIETUVIU, 
FONDĄ!

Adresai: ALF, Kredito draugija 
TALKA, Box 4051, G. P.O. Mel
bourne, 3001; ALF įgaliotinis Sydne- 
juje B. Stašionis, Lietuvių Namai, 
16 - 18 East Terrace, Bankstown, 
N.S.W. 2200.

***

Anastazijai Petruškevičienei pagerbti vaisęs, solenizantė sėdi gale stalo tarp 
dviejų vaikaičių

"Aušros” berniukų gimnazijoj' dės
čiau fiziką, chemiją, matematiką ir 
prekių rpokslą. Nuo 1941 ną persikė
liau į Šančių g-ją, kur dėsčiau tuos 
pačius dalykus. Šančių G-jos direk
torius Šapalas perkėlė mane į ne
darbingą klasę: auklėtoja, kad pakei
čiau darbingumą. Lietuvoj dirbdama 
pedagoginį ir auklėjimo darbą, visą, 
laiką gerai sugyvenau su mokytojais 
ir mokiniais.

— Koks Tamstos mokytojos dar
bas tremty?

- 1944 m. atvykau į Austriją prie 
Linzo m. Ried in Inkleis. Čia su 
p. Renke įsteigėm lietuvišką pradžios 
mokyklą ir 3 gimnazijos klases. Di
rektorium buvo p. Renkė, o aš buvau 
mokytoja ir auklėtoja. 1949 m. atvy
kau į Adelaidę, p. Renkė kvietė mo
kytojauti ALB savaitgalio mokykloj, 
bet dėl sveikatos negalėjau dėstyti 
ir pažadėjau, kai sveikata pagerės, 
pati ateisiu mokytojauti. 1964 m. pra
dėjau mokytojauti ir dabar dėstau lie
tuvių kalbą 6 ir 7 skyriuje. Jau vie
nuolikti metai, kai nė vieno šeštadie
nio nepraleidau.

- Girdėjau, kad ir čia mokyto- 
jaujat?

PAŠTO ADRESAS: TALKA BOX 4051
6.P.O. MELBOURNE 3001

• Moka uz indėlius (deposits) 5% metinių 
palūkanų, už terminuotus 2 metams (ne
mažiau $ 500) 6%, už įnašus (shares) iki
7% dividendo.
Teikia paskolas iki $ 5000, įkeičiant ne-

kiln. turtą, iš 7% — 8%, asmenines paskc-
las iki $ 3000 su garantu ©tojais iš 9%, iki

$ 1000 be garantijos iš 10%. Procentai už
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

IŠTAIGA veikia ŠEŠTADIENIAIS NUO 11 IKI 2 VAI. P.p.

LIETUVIU NAMAI • 50 ERROL ST - NORTH MELBOURNE

— Turiu Christies Beach savo 
namie 5 mokinių mokyklėlę. Moki
niai yra vienos šeimos, kuriems sunku 
nuvykti į Adelaidę į lietuvių mokyk
lą. Mokiniai gauna knygas iš ALB 
savaitgalio mokyklos. Jie labai gra
žiai pasirodė ALB mokslo metu (1973) 
užbaigime su savo žiniom. Be to, 
mano 4 anūkai kasdien nuo 4-6 vai. 
p.p. mano namie garsiai skaito lie
tuviškas knygas ir rašo diktantus. 
Vakarais visi kartu lietuviškai ir 
garsiai meldžiamės. Man gaila, kad 
yra skriaudžiamų vaikų, kuriuos tė
vai neleidžia į lietuviškas mokyklas. 
Nepriklausomoj Lietuvoj labai buvau 
patenkinta, dirbdama pedagoginį ir 
auklėjimo darbą. Malonu ir čia moky
tojauti ALB savaitgalio mokykloje, 
kuri yra puikiai vadovaujama Vlado 
Statnicko ir labai visuomenės remia
ma. Džiaugiuos, kad dar galiu dirbti 
lietuvybės išlaikymo darbą.

Linkime, šiarn, lietuvybės žibu
riui ilgai šviesti mūsų tamsioje būty
je ir jos anūkams tęsti jos pradėtą 
darbą.

Ilgiausių'Metų.'
Lukošiūnas
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KĄ AŠ MACIAU AMERIKOJE
• tioh

A. Mauragis
(TĘSINYS)

WATERBURY
Tikėjausi ilgai miegoti, bet 

kur tau, vos saule pažvelgė pro 
įaugami mano kambarėli, tuoj pabu
dau. Šviežus miško ir šieno kvapas 
veržėsi kartu su miško paukščių gar
sais pro atdarą langą į vidų. Tikra 
idilija, tikras kaimas. Pažvelgiau 
pro langa - stipri tamsiai žalia aug
menija stovėjo saules nusviesta kaip 
mūro siena ir viliojo greičiau palikti 
kambarį.

Buvau ketinęs tik dvi dienas čia 
paviešėti, bet Done prašė pasilikti 
iki šeštadienio. Ji šeštadienį ruošia, 
kaip kiekvienais metais.tevu pager
bimo metines ir ta pačia proga pikni
ką - gegužinę , kurios pelną paskiria 
Vasario 16-S1OS gimnazijai išlaikyti. 
Toks kilnus tikslas sutraukia nema
ža žmonių ir surenka keletą^ šimtų 
dolerių. Negalėjau atsisakyti ir^aš to 
pakvietimo, nors man reikėjo atsisa
kyti nuo kelionės i Kanadą.

Su Done jau buvome suplanavę, 
ką turėsiu veikti tas 5 dienas; norė
jau kuo daugiau pamatyti Amerikos. 
Šiandien - lankau p.p. Saulaicius ir 
kitus Waterburio lietuvius, ketvirta
dienį važiuoju j New Yorką, penkta
dieni važiuoju i New Haven aplanky
ti dr. Henriką Lukoševičiaus, ir, jei 
bus laikomi Hartfordą aplankyti ponios

Mieli Tautiečiai!
Pranešame Tamstoms ir jau spaudoje esame pasiskelbę, kad Simo 

Kudirkos Šaulių kuopa yra pasiryžusi išleisti
Elenos Juciutės parašytą knygą

“PĖDOS MIRTIES ZONOJE”
apie septynerių metų pergyvenimus bolševikų Sibiro kalėjimuose. Tai bus 
lietuviu dokumentuotas, paveiksluotas, apie 536 psl. istorinis veikalas. 
Tokios knygos išeivijoje dar neturėjome.

Kviečiame Tamstas padėti minimą knygą išleisti, užsiprenumeruojant iš 
anksto. Užsiprenųrnęruojant jos kaina tik 8 dol.; atspausdinus bus 10 dol.

Ieškomi garbės prenumeratoriai - leidėjai su 25 dal. auka ir mecenatai 
— su 100 dol. auka. Vienų ir kitų pavardės bus atspausdintos knygoje.

Visais knygos reikalais rašyti: Kazys Bačauskas, 84 - 55 86th Avenue, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

Su šauliška pagarba —

Ustijauskienės ir jos seimos., šeš
tadienį ruošiamės minėjimui ir pikni
kui, sekmadieni dalyvaujame Water
burio lietuvių pamaldose ir kapinėse, 
o pirmadienį, skrendu atgal įChicagą.

Susipažinęs su visais namiškiais 
ir pavalgęs pusryčius,išėjau apžiū
rėti to. gražaus miško. Nuostabiai 

graži vieta, teka nedidelis sriaunus 
upelis, žemiau užtvanka, šlaitai 
priaugę gražiu medžių. Palaidas ark
lys ganosi ir bėgioja, tuo budu, kaip 
man aiškino Mykolas,neleidžia užžel
ti takams, puiki vieta pasivaikščioji
mams. Pastebėjau, kad tas miškelis 
pilnas nematytų medžiu, juos vadina 
laukinėmis vyšniomis; tie medžiai 
dideli ir visai nepanašus į vyšnias, 
pilni mažyčių, jau sudžiūvusių uogų. 
Uogos kaip ievų, tamsios ir kone to 
paties skonio. Jas lesa paukščiai ir, 
sako, labai skanią uogienę galima 
išvirti. Pas Done yra nemaža ir 
gėlių, mat, nebūtų lietuvaite. Paste
bėjau, kad Amerikoje yra labai maža 
narm^, kurie turėtų gėlių darželius; iš 
darželių gali atpažinti, kad čia lie
tuviai gyvena. Dar labiau nustebau, 
kai pamačiau, kad daug namų yra 
fibrinių. Donės namas senas, dviejų 
aukštų, didelis, fibrinis. Tik čia 
fibra kala ne tokiais dideliais lapais, 
kaip Australijoje, o gontais, kaip sto
gus, mažomis plokštelėmis. Chica- 
goje mačiau daug namų imituoto muro 
fibra apkaltų. Fibrą jie kala 

ant lentinių sienų,ir gerai laiko. Kai 
kurių pastatų stogai dengti smaloutu 
popierių ir, sako; laiko 10 metų.

Amerikoje namai ir 
žeme yrą žymiai pigesnė kaip Austra
lijoje. Čia patieksiu keletą įdomesnių 
statistinių duomenų ir palyginimų 
su kitais kraštais.

— Amerika visą laiką buvo tur
tingiausia šalis pasaulyje, tačiau 
skaičiuojant uždarbio^-vidurkius, ją 
pralenkė Šveicarija, Švedija, Danija 
ir Vakarų Vokietija. Vidutinis 1973 
m. uždarbis asmeniui Šveicarijoj bu
vo 6,890 dol., Švedijoj - 6,510 dol. 
Danijoj - 6,360, V. Vokietijoj - 
6,260, o Amerikoje 6,090 dol. Po 
to seka Norvegija, Kanada, Prancū
zija, Belgija ir Olandija, kur tenka 
vidutiniškai asmeniui 4,570 dol. 
metams.

Nereikia manyti, kad Amerika 
taip ir lieka penktoj vietoj. Pragy
venimo kainų atžvilgiu JAV užima 
pirmą vietą pasauly, nes čia daugelis 
prekių, palyginus su uždarbiu, yra 
pigesnės. Pavyzdžiui, už nedidelius 
namus paprastas fabriko darbininkas 
turi dirbti 4-5 metus, o Japonijos 
12 - 14 m., Britanijoj 6-8 m., Pran
cūzijoj 8 - 10 m., Švedijoj 5 - 6 m., 
Šveicarijoj 14 - 16 m. Taigi, Ameri
koje pigiausi namai.

Maža automobilį amerikietis 
darbininkas gali nusipirkti uz 15 sa
vaičių uždarbį, visur kitur, aukščiau 
paminėtuose kraštuose > reikia dirbti 
apie 26 savaites. Taip pat daug pi
giau, kartais net dvigubai, Ameriko
je kainuoja televizijos, skalbimo 
mašinos, vyriški kostiumai. Kai
nuoja pigiau alus ir duona, bulvės ir 
apelsinai. Amerikoje uz duonos sva
rą reikia dirbti 4 minutes, o Japo
nijoje net 14 minučių. Tik cigaretes 
Japonijoj pigiau, čia reikia dirbti 
7 min.z uz pakelį, o Amerikoj 8 minu
tes, visur kitur nuo 12 ligi 23 minu
čių. Degtine Amerikoje taip pat pi
gesne. • > .

Amerikos darbininkas vidutiniš
kai valandai uždirba 3.84 dol. Žinoma, 
kiti uždirba ^daug daugiau, bet kiti 
ir mažiau. Švedijoj darbininkas per 
valandą uždirba vidutiniškai, 4 dol. 

V. Vokietijoj 3.45 dol., o Šveicari
joj 3.20. Europoje infliacija didėja. 
Ten prekių kainos daugiau kyla negu 
atlyginimai. Per pastaruosius 12 
menesių Britanijoj kainos pakilo 
9.3 proc. Prancūzijoj 10 prbc., o 
Amerikoje 5.7 proc.

Amerikoje darbininkas taip pat 
moka mažiau mokesčių. Švedijoj 
darbininkas teparsineša tik 60 proc. 
algos po to, kai atskaito mokesčius 
ir socialinį draudimą. Vokietijoj dar
bininkas parsineša73proc., po išskai
tymo, gi Amerikoje vidutiniškai 88 
proc. O kaip yra Australijoj e, patys 
žinome. >

Taip man besidžiaugiant gražia 
gamta ir besvarstant Amerikos gyve
nimo standartą, Done atveda pas 
mane svečią ir supažindina su Antanu 
Vaišniu. Is karto nepažinau, tik iš
girdės pavardę , jį prisiminiau, kaip 
buvusį prokurorą, o vėliau advokatą. 
Labai malonu buvo su juo atnaujinti 
pažinti ir pasikalbėti. Pradėjome savo 
pokalbi maloniais prisiminimais, 
ieškodami bendrų pažinčių ir bendrų 
nuotykių. Universitetas ir teisminė 
praktika mudu daug kur suvede į bend
rus išgyvėnimusą-Prisiminem teisėją 
Rusą, kuris dabar gyvena Sydney, 
prašė' jam perduoti geriausius linkė
jimus ir sveikinimus. Du teisininkai 
greitai išsiskirti negali , kai juos 
likimas suveda po tiek daug metų ne
simatymo.. — jis kviečia mane pas 
save, ir mudu važiuojame į Water
bury. Pirmą kartą matau miestą,. At
važiuojame pas jį į namus. Jis an
trame aukšte nuonroja butą pas lie
tuvi ir pats vienas gyvena. Žmona 
prieš kelis metus mirė,, o sūnus, elek
tronikos inžinierius dirba drauge su 
prof. Avižoniu ir Kliore, pasižymėju
siais mokslininkais erdvių tyrinėji
mo institute Kalifornijoje. Matau, kad 
jam liūdna vienam gyventi. Mudu vie
na-kitą stikliuką, išgeriam, pavartome 
albumus, pasidžiaugiame kolegišku 
susitikimu ir grįžtame atgal namo pas 
Done. Po pietų aš dar turiu kitus 
vizitus, bet man labiausiai rupi ap
lankyti ponus Saulaicius. 34 metai 
kaip as jų nemačiau, bet niekada 
nenustojau domėjęsis jų likimu ir 
gyvenimu. Taigi, iki pasimatymo pas 
Saulaicius.

(bus daugiau)
* **

K. Bačauskas, administratorius
A, Reventas, Komiteto pirmininkas

SAaityto-jų
Gerb. p. Redaktoriau,

Geelongo Lietuvių Bendruo
menės Biuletenyje Nr. 38, 19 pusi, 
tilpo žinutė:

“Musų Pastogėje” ir Geelonge 
paskleistame lapelyje Anita Matuke- 
vičienė rašo, būk aš jai neleidęs 
pasinaudoti Geelongo Lietuvių 
Bendruomenės Namais susirinkimui, 
neatatinka tiesai, nes A. Matukevi- 
ciene niekada nėra jų manąs prašiusi.

. St. Skapinskas
Valdybos Pirmin.

***
AŠ nežinau, kas yra tiesa Gee

longe. Neturėdama Geelonge pažįs
tamu t užklausiau telefonu kun. P. 
Dauknio, kas yra Geelongo Namų 
administratorius. Gavau pavardę, 
Lietuvių Namų telefoną, ir privatu. 
Skambinau ponui Stuikevičiui du 
kartu: pirmą kartą Namų salės gavimo 
reikalu, antrą kartą dėl datos. Abu 
kartu ponas Stuikevičius man nesakė, 
kad yra kokių kliūčių. Priešingai~ 
antrą kartą kalbant / pasakė, jog 
kalbėjęs su pirmininku ir gavęs jo 
pritarima. Man paskelbus “Mūsų 
Pastogėje” ir norint paskelbti 
“Tėviškės Aiduose”, kun. Dauknys 
man pranešė, jog Geelongo Namų ne
galėsiu gauti, ir turiu susisiekti su 
Geelongo Apylinkės pirmininku, ku
ris neturi mano telefono numerio nei 
adreso/ir man skubiai pranešti nega
li. Tai įvyko Vasario 16-tos Minėjimo 
metu Melbourne.

Grįžus iŠ minėjimo, paskambinau 
p. Skapinskui į namus. Ponia Ska- 
pinskienė man paaiškino, kodėl nega
liu gauti Namų, salės; iš darbo paskam 
bino man ir ponas Skapinskas,nurody
damas kreiptis į, poną Skėrį visais 
moterų veiklos informacijos reika
lais. Šu Geelongo moterimis man bu
vo patarta visai nesusitikti.

Lapelis paskleistas vien tiktai 
pakeitimo vietos ir laiko reikalu. 
Kovo 23 dieną susitikti ne Melbourne, 
bet ta4 pačią dieną Geelonge, St. John 
salėje.

Nežinau, kam visa tai daroma, 
kam buvo skambinta 6 vai. ryto su 
nešvankiais epitetais Geelongo mo
terų adresu, kokiam tai tikslui?

Kalbant su ponu Stuikevičium, 
pas mane buvo svečių, nuo kurių 
perdaviau jam linkėjimus. Jie girdėjo 
mano pokalbį Namų gavimo reikalu. 
Is to matoma, jog mano pusėje netie
sai vietos nėra.

Su pagarba, 
Anita Matukevičiene ***

Gerb. Redaktoriau,
„ “Tėviškės Aidu” Nr. 9 p. V. 
Šliogeris straipsnyje “Sydnejaus Lie
tuvių Klubas” ir kultūra tarp kitų pa
siūlymų iškėlėbūtinąreikalą įsteigti 
šiame klube skaityklą.

Lietuvos kariuomenės - karininkų 
ir puskarininkių - ramovėse visados 
būdavo bibliotekos* ir skaityklos. Lais
valaikiais skaityklose visada būdavo 
pilna laikraščių beskaitančių. Užsi
ėmimų pertraukų metu reikėdavo pasku
bėti į skaityklą, nes pavėlavusiam pri
trūkdavo laikraščių ir vietų.

Jei minėtame klube būtų žurnalų 
visų laisvųjų kraštų, tai čia būtų
galima ne tik pasiskaityti, bet ir susi
pažinti su periodiniais leidiniais. Ma

Po sunkios ir ilgos ligos gegužės mėnesio 10-tą dieną mirė 
brangi Mama ir sesuo

JEVA OLŠAUSKIENE

Nuliudą sūnus Alfredas, seserys Antanina ir Stefanija su šeimomis

A.A. JEVAI OLŠAUSKIENEI

mirus, jos sūnui Alfai su šeima ir velionės seseriai Antosei Saka
lauskaitei gilią užuojautą reiškia

Zakarų ir Payne šeimos
*

-utain
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju gerb. kun. P. Butkui, “Dainos” chor 1 se
niūnui p. Pr. Nagini ir visiems draugams ir pažįstamiems Jauku
siems mane ligoninėje, ir taip pat už sveikinimus ir linkėjimus 
kortelėm bei telefonu. (.

Visiems tariu nuoširdų ačiū.
Z.V. Čilvinai

nau , susipažinus atsirastų vienas kitas, 
kuris norėtų leidinį užsiprenumeruoti

Gi iš Wollongongo ir Newcastelio 
lietuviai būtų viliojami atvažiuoti j 
klubą ne tik lietuviškų valgių pasma
guriauti, bet taip pat pasiskaityti ir 
pasaulinės lietuviškos spaudos, p. 
V. Šliogerio pasiūlymas gęras ir ji 
reikėtų įgyvendinti. /

Alf. Šernas***
Prasidėjus infliacijai ir kitiems 

sunkumams, New Yorke ir kituose 
didesniuose miestuose brangių rezi- 
dencijų savininkai keliasi į provinci
ją^

Patarimai
— Būk malonus visoms mote

rims, nes neaišku, kuri bus tavo 
uošvė.

— Nekask kitam duobės! Ver
čiau panaudok tą pačią, kurią jis 
tau iškasė.

— Visada atleisk priešui, jeigu 
jis žymiai stipresnis už tave.

-Jeigu ką nori pavadinti kiau 
le, gerai pagalvok, ar jis to nusi
pelnė.

(Šluota).
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VYČIU. ĮSKYLA į NOWRĄ_
Penktadienio vakare 6 vai. rinko

mės pas Arvydą smarkiai pavėlavę, 
bet Rimas Kabaila nenorėjo nieko sa
kyti. Tomo foto aparatas buvo labai 
populiarus tarp fotogeniškų vyčių, net 
ir Vytas savo nuogą pilvą turėjo pro
gos Įamžinti nuotraukoje.Taigi išvy
kimas buvo pavėl uotas ir Nowrą pa
siekėme tik 12 vai. Kad ir tamsi nak
tis, palapines pastatėme kuo puikiau
siai. Pora entuziastų norėjo skautiš
ko laužo, deja.jiems nieko neišėjo, 
nes Antanas Brazelis degtukų beieš
kodamas užmigo.

Šeštadienio rytą anksti sukilome, 
kai kurie vyčiai, pusryčių nesulaukę, 
išėjo "spearfishing”... Vargšas Da
rius nieko nepagavo. Puikiai pasirodė 
Arvydas, paruošdamas skanius pus
ryčius. Po skanių pusryčių vyčiai 
posėdžiavo pajūryj, palikdami vy
čius kandidatus plauti indus.

Kažkodėl broliui Liudvikui 
pasirodė, kad broliui Gediminui ne
užteko pusryčių ir todėl jis ji pamai
tino smėliu. Šmėlis ant Gedimino 
veido mums visiems patiko, tik vie
nam jam nelabai.

Saulė maloniai kaitino, taigi 
pasigriebę “spearfishing gear, re
freshments” ir kandidatus, išskubė
jome į pajūrį prie uolų. Teko matyt 
ungurių, bet pagauti jų buvo neįmano
ma, reikėjo pasitenkinti tik Žuvim. 
"Official” vėl i saiko, pasiėmęs 
kibirą pririnko jį pilną “mussells”.

Kai jau turėjom užtektinai žu
vies pietums ir pasijutome saulėje 
nudegę, grįžome į stovyklavietę. 
Biesas Jeronimas sugalvojo naują 
žaidimą. Įdomus žaidimas, manęs 
geriau neklauskite.

Žuviai iškepti buvo reikalingas 
"super • chef”. Ir toks mūsų tarpe 
atsirado. Darius taip skaniai iškepė 
žuvį, kad net ir mamos nebūtu pa
darę geriau.

Mums buvo neaišku, kodėl musų 
virėjas šypsosi. Pasirodo, kad Al vyt, 
Jonas ir Antanas Mikutavičiai ster
kus atsivežė. Ir vėl problema * steikų 
daugiau kaip vyčiiį/ir pats Saliamo
nas Šios problemos neišspręstų.

Visų laukiamas momentas atėjo 
- Antanas M. eina mėsos kepti. Būda
mas geras vytis ir geras virėjas, per
duoda paruošiamuosius darbus kandi
datams, o pats lieka vyriausiuoju pri
žiūrėtoju. Ir kas per puota!

Po vakarienės susirinkę prie 
laužo daug gražių dainų dainavom. 
Pamažu mūsų gretos retėjo. Pavargę 
palapinėse miega. Bet dainos ir to
liau skamba - visas dainorėlis iš
dainuotas. Bet broliui Jeronimui nie
kada negana, jis visas jas nori išdai
nuoti - kas per gabumas!

Mūsų kandidatai: Gailius, Boris 
ir Eddie Zduoba yra visuomet pasi

ruošę savo skautavimo žinias tolubin-

Sydnejaus skautai vyčiai iškylauja, 
žuvauja.
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ti. Ši kartą jiems buvo parodyta, kaip 
perlenkti metalą, vartojant kirvį, ir 
kaip surasti tinkama vietat krūmuose. 
Kai mums atsibodo juos mokyti, mes 
juos nusiuntėm į lovas. Vienas kandi
datas labai negerai jautėsi, bet po 
gero nakties poilsio pasveiko.

Sekmadienio rytą pabundam lie
tui lyjant. Visur drėgna, net ir pala
pinėj nemalonu. Neskubėdami susi
pakavom ir nenorom namo išvažia
vom. Broliai,iki sekančio susitikimo.*

E. Karpavičius.
***

Šiais metais Vilniaus Tunto metinėje stovykloje ovasios vadas kun. A. Kaz
lauskas už nuopelnus apdovanotas rėmėjo ordenu su kaspinu. Nuot. iš kairės: 
ALB Krašto Valdybos pirmininkas v.s. V. Neverauskas, kun. A. Kazlauskas, 
MIC ir stovyklos adjutante t.n. Auskė Stankevičiūtė. Foto V. Ilgūno

LEIDŽIAMA "LIETUVIŠKOJI 
SKAUTIJA”

Lietuvių Skautų Vadovybė užsi
mojo išleisti seniai planuotą lietu
vių skautų steigėjo, v.s. Petro Jur- 
gėlos, veikalą "Lietuviškoji Skau- 
tiją”. P. Jurgėla ne tik pirmosios 
skautiškos literatūros kūrėjas, bet 
ir autorius kitų istorinių veikalų ir 
vertėjas iš svetimųjų kalbų. Bet 
"L.S.” yra daugiausia pašventęs 
laiko, daugiausia surinkęs medžia
gos ir atpažinęs tūkstančius skautiš
kos istorijos liudininkų ir vietų. Siame 
veikale bus plačiai atverta skauta
vimo pradžia, sąjūdžio plitimas, ide
ologinis pradas ir džiuginantis dar
bas milžiniškoje sistemoje. Tai bus 
didingas paveikslas, išpuoštas 
100,000 kūrybingų lietuvių jaunuolių 
darbais ir pasišventimu tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Žmonijai.

Knyga didelio formato (apie 
800 psl.). Pagrindinės turinio dalys: 
lietuvių skautų istorija ir skautijos 
nuopelningumas. Knyga — spaustu
vės prieangyje. Bet šiam didžiuliam 
veikalui išspausdinti reikia finansi
nės garantijos.

LSS įgaliotas, Vajaus Komitetas 
širdingai prašo Jus skubiai ateiti į 
talką su finansine parama. "Lietuviš
kosios Skautijos” leidėjai grupuo
jami: 1. Leidėjai (paaukoję nemažiau 
$50.00); 2. Garbės prenumeratoriai 
(ne mažiau $25.00); 3. Prenumerato
riai (ne mažiau $10.00 - U.S. dole
riais • tokia knygos kaina, ją užsisa
kius dabar) ir 4. Aukotojai - rėmėjai 
(paaukoję bent kiek).

Leidėjai ir garbės prenumerato
riai bus atžymėti knygoje, o pirmieji 
prenumeratoriai ir aukotojai • spaudo
je.

Jūsų skubus atsiliepimas į pra
šymą bus pirmoji garantija darbą pra
dėti. Šiam darbui sutelktinis entu
ziazmas, vieningas sutarimas visų 
aktyvių ir neaktyvių skautų ir jų rė
mėjų būtų veiksmingas aktas mūsų 
skautijos ateičiai. Užtat nedelsdami 
siųskite savo Įnašą knygai "Lietu
viškoji Skautija”, kuri bus pats ge
riausias skautu darbų liudininkas lie-

MUSU RĖMĖJAI

Skaičiuojant Sydnejaus "Aušros” 
tunto skautiškojo > gyvenimo “varik
lius”, neapseisim nepaminėję po
nios Aldonos Jablonskienės. Ponia 
Aldona yra ilgametė Skautų Tėvų ir 
Rėmėjų k-to pirmininkė. Buvo laikai, 
kai, tuntininkui staiga mirus, ant jos 
pečių krito viso tunto rūpesčių naš
ta. Tiesa, ji nepravedė sueigų, bet 
žiūrėjo kad jos vyktų, kad skautai 
organizuotai dalyvautų šventėse, 
minėjimuose. Keletą metų iš eilės 
rūpinosi stovyklų ūkio reikalais. Jos 
vadovaujamo tėvų k-to pastangomis 
Sydnejuje jau eilė metų ruošiamos 
skautų Kūčios, atvelykiais skautus 
aplanko "Velykų Bobutė” (p. 
Jablonskienė), išdalindama skautams 
margučius, po ko vyksta margučių 
ridenimas ir kiti velykiniai žaidimai. 
Be skautiškos veiklos p. Jablons
kienė mokytojavo 3-jis metus lie
tuvių savaitgalio mokykloje, priklau
so Lietuvių Moterų Soc. Globos 
D-jai ir pavieniai rūpinasi į bėdą 
patekusiais tautiečiais. Tai reto 

tuvių tautai ir gražus palikimas jau
najai kartai.

Siųskite: Juozui Bružikui, 7103 
Avenue X, Brooklyn, N.Y. 11234, 
U.S.A. Pašto perlaidas išrašykite 
•’Lietuviškoji Skautija” vardu.***
PIRMIEJI "L.S.” PRENUMERATO

RIAI IŠ AUSTRALIJOS

Mus pasiekusiomis žiniomis,pats 
pirmasis Australijos Rajone "Lietu
viškąją Skautiją” užsiprenumeravo 
Rajono Vadas, v.s. A. Jakštas.

Dar veiklesnis pasirodė "Vil
niaus” Tunto tuntininkas, s. V. Ilgū
nas, jau spėjęs surinkti 12 prenumera
tų (kiti 2 adėlaidiškiai knygą užsi
prenumeravo tiesioginiai).

Laikas sukrusti ir kitų vietovių 
broliams ir sesėms, užsisakant si mo- 
numentalinį lietuviškosios skautijos 
veikalą. Čia būtų graži dirva sk. 
vyčiu ir vyr. skaučių veiklai • ne tik 
patiems jat užsisakyti, bet ir parinkti 
prenumeratų bičiulių tarpe.

r.sp.sk.
***

SENIEJI SKAUTAI IŠKYLAVO
Balandžio 4 d., gražią šiltą sek

madienio popietę^ rinkosi Sydnejaus 
senieji skautai i Židinio sueigą Ingle- 
bumo stovyklavietėj. Sueigą pradėjo 
tėvūnas V. Deikus, kancleris J. Vi- 
liūniene painformavo apie narių ir 
finansų stovį. Pirmas didesnis dar
belis suorganizuoti skautų Kaukių^ 
baliuje bufetą. į naują vadovybę, 
ižrinkti: tėvūnas dr. A. Viliunas, 
kancleris Laima Deikiene. Brolis 
Br. Žalys paskaitė iš savo rašomos 
knygos , Lietuvių skautu, istorija 
Australijoje, ištrauką-

Po oficialiosios dalies prasidėjo 
malonus pašnekesiai prie sesių pa
ruoštų valgių. Tokių malonių sueigų 
gamtoje reikėtų daugiau suruošti. 
Nepajutome, kaip pradėjo temti, taip 
greitai tas laikas prabėgo.

ak
***

Aldona Jablonskienė

pasišventimo moteris Sydnejuje, apie 
kurią būtų galima labai daug papasa
koti.

Aukštų Lietuvos pašto valdininkų 
Onos ir Juozo Liubinskų šeimoje 
pirmoji dukrelė Elena jau vaikščiojo, 
kai pavasarį atskridęs gandras 
1926 m. balandžio 4 d. atnešė Aldoną. 
Dar vėliau šeima pasipildė sūnumi 
Juozu, kuris su Aldona buvo panašus 
būdu, neišdidūs, linksmi ir charakte
riu labai skirtingi nuo vyriausios 
sesers.

1932 m.- Aldona pradėjo mokytis 
Katalikų Mokytojų Sąjungos pradžios 
mokykloje, Kaune. Toje pat mokyk
loje moke'si ir pulk. J. Barausko 
(buv. LSS Vyr. Skautininko; vaikai, 
todėl aišku, kad ten veikė ir skautų 
vienetas, į kurį Aldona įstojo 1933 
m.

1937 m. baigusi pradžios mokyk- 
lat, toliau mokosi Marijos Pečkauskai- 
tės vardo gimnazijoje. 1940 m. rusams 
okupavus Lietuvą, visos privačios 
mokyklos buvo uždarytos t ir Aldona 
perkeliama Į Kaimo VHI-tą gimnazi
ją (buv. - “Saulės”), kurią baigė 
1943 m. ijau vokiečių okupacijos 
metais.

Kad nebūtų išvežta darbams j 
Vokietiją, užbaigus gimnaziją Aldona 
pradėjo darbą pašto žinyboje (šeimos 
tradicija) - Kauno telefono ir tele
grafo skyriuje.

Artėjant naujai rusų okupacijai? 
p. Liubinskai su ąeima pasitraukė is 
Lietuvos į Vokietiją ir apsigyveno 
Jena mieste, Thuringijoje. Pasibai
gus karui ir Thuringiją perleidus 
rusams, Liubinskai persikėlė į 
Augsburgą, Bavarijoje. Čia Aldona 
dirbo sekretore vietos komitete, vė
liau ambulatorijoje ir lankė gailes
tingųjų seserų kursus. 1946 m. sukūrė 
šeima, su Adolfu Jablonskiu, o už 
poros metu sulaukė pirmo sūnaus, 
Adolfo.

Prasidėjus iš Vokietijos emigra
cijos bangai z p. Jablonskiai apsi
sprendė vykti į ^Australiją, kurią pa
siekė 1949 m. ‘Čia jau gyveno Aldo
nos sesuo (vėliau persikėlė į J.A. V.) 
ir p. Jablonskio seserys ir brolis.

Jablonskių pirmieji gyvenimo 
žingsniai Australijoje nebuvo per daug 
džiuginantis. Skirtingo klimato pa
veikta suslubavo Aldonos sveikata. 
Bet po kelių metų ligos buvo nugalė
tos ir 1956 m. gimė antrasis sūnus, 
Tomas. Atgavus sveikatą, sūnui 
Tomui pradėjus lankyti savaitgalio 
mokyklą ir 1967 m. jam įstojus į 
“Aušros” tuntą p. Jablonskienė 
visas savę jėgas paskyrė jaunimo 
veiklai. Šiemet ji vėl perrinkta 
Skautų Tėvu ir Rėmėjų k-to pirmi
ninke. 1969 m. lapkričio 1 d. apdo
vanota LSS ordenu "Už Nuopelnus”.

Kartu su žmona, visur kur tik 
prireikia vyriškos rankos, į pagalbą 
ateina p. Adolfas Jablonskis. Tai 
irgi ramaus ir linksmo budo, paslau
gus vyras v kažin ar yra kam nors 
pasakęs žodį “ne”. P. Adolfas 
Jablonskis, lt)72 m. vasario 16 d. 
apdovanotas ordenu "Už Nuopelnus”.

Jaunesnysis p. Jablonkių sūnus 
Tomas yra vienas judriausiu ir veik
liausiu skautu “Aušros” tunte. Skau
tas vytis, si. Tomas vadovauja 
skautų “Gedimino” d-vei, yra apdo
vanotas LSS “Pažangumo” žymeniu 
ir Australijos Egzilų. skautų s-gos 
“For Community” auksiniu ženklu.

Vyresnysis sūnus Adolfas tar
nauja N.S.W. valstijos policijoj detek
tyvu, pagal esamas sąlygas remia 
skautų, veiklą.

Džiaugdamiesi ir vertindami p. 
Jablonskių pagalba LSS ir ypatingai 
“Aušros”"tuntui, linkime jiems geros 
sveikatos ir ilgiausių metų.
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IR SALDU,IR KARTU...
(Aktualijos iš mūsų buities)
Jau metai, kai pilnu greičiu 

veikia Sydnejaus Lietuvių. Klubas. 
Galima sakyti, kad visas Sydnejaus 
lietuviu gyvenimas ir veikla susispie
tė šiame klube. Pradžioje sutiktos 
kliūtys kliūtelės pamažu buvo 
įveiktos, ir dabar tautiečiai gali savo 
klubu pagrįstai didžiuotis. Drauge 
pasibaigė ir nuolatinės aukų rinklia
vos lietuvių namams. Galimas daik
tas, kad su laiku klubas suves drau
gėn ir pasimetusius tautiečius, kurie 
įvairiais sumetimais laikėsi atokiai 
arba net šalinosi nuo lietuviškos 
šeimos: šiandie klube dažnai sutiksi 
tautiečiu, kurie dešimtimis mėty 
niekur nesirodė. Gal klube suras 
bendrą kalbą ir neperseniausiai 
politiniais motyvais išsiskyrę, tau
tiečiai. ***

Galima būtų daug teigiamybių, 
priskaičiuoti kalbant apie Sydnejaus 
Lietuvių Klubą, bet yra ir šešėlių. 
Ypatingąi tautiečiai jautrus dėl lie
tuvių kalbos. Jau kiek laiko, kai 
klubas leidžia savo parengimų vado
vą, kuris spausdinamas rotatoriumi ir 
gaunamas laisvai prie įėjimo. Keista, 
kodėl šitas biuletenis rašomas vien 
tik angliškai? Juk daugumas klubo 
lankytojų ir svečių yra kaip tik 
lietuviai. Suprantama, kad reikia 
respektuoti ir tuos lankytojus, kurie 
lietuviškai nemoka, bet dėl to netu
rėtų būti šalinama lietuvių kalba. 
Čia nėra pasiteisinimo, kad “visi 
lietuviai ir angliškai supranta”. 
Esmė yra ta, kad lietuvis^didžiuojasi 
sava kalba ir jaučiasi užgautas, kai 
jis neužtinka lietuvių kalbos ten, 
kur ji galėtų ir turėtų būti. Jeigu 
minėtas biuletenis techniškai neįma
noma spausdinti dviem kalbom, tai 
juk nesunku tūtų tą pačią klubo 
parengimų programą ant atskiro lapo 
atspausdinti lietuviškai ir padėti 
drauge šalia angliško. Tas pats 
pasakytina ir apie valgiaraštį klubo 
valgykloje. ***

Tęsiant pokalbį tą pačia tema 
prisimena ir neseniai Klubo surengtas 
“Fancy Dress Ball’, kas lietuviškai 
skambėtų kaip ir “Kaukių balius”. 
Reikia pasidžiaugti, kad tą vakarą 
klubas turėjo gana gausiai svečių, 
kurie galėjo smagiai pasilinksminti 
ir pasidžiaugti savųjų tarpe, bet dau
gelis skirstėsi namo gerokai apkartę. 
O gi kaip tik dėl to, kad to vakaro 
programa buvo pravesta v' ,n tik vie
tine kalba, niekur nė žodelio neįter
piant lietuviškai. Gal kitam atrodys, 
kad čia nieko tokio, nes visi tiek 
“visi suprato”, tačiau kodėl taip 
demonstratyviai lietuvių kalba buvo 
išimta iš viso oficialumo, kai tą 
vakarą dalyvavo apie 90% lietuvių? 
Tuo buvo parodytas visiškas nesi
skaitymas nei su tautine savigarba, 
nei su tautiečių jausmais. Juk, 
rodos, jokiuose nuostatuose nepa
sakyta, kad tautiniuose klubuose 
vartotina tik gyvenamo krašto kalba.***

Kadangi Sydnejaus lietuvių bran
duolį sudaro egzistuojantis Lietuvių 
klubas, tai verta ir dar kiek tuo 
klausimu pakalbėti. Jau ilgesnis 
laikas, kai vadovybėj organizuoja 
sekmadieniais šalia šokių ir dar 
atitinkamą programą. Atrodo, klubo 
lankytojai tuo yra "labai patenkinti 
ir kaskart vis gausiau i tokius sekma
dienio "pavakarojimus” susirenka. 
Labai gerai, kad pasamdomas vienas 
kitas tokio kabaretinio pobūdžio 
artistas ir iš pašalies, kas leidžia 
ir musų tautiečiams susipažinti kaip 
panašios programos pravedamos ki
tur. Aną sekmadienį klubo publiką 
entuziastingai įaudrino solistė, J^uri 
dainavo daugumoje visiems pažįs
tamas internacionalines dainas. 
Norėtųsi tikėti, kad gal dar didesnio 
entuziazmo sukeltų ir musų smagios 
lietuviškos dainos, jeigu tik kas suma
niai pravestų. Tokie parengimai, kaip 
kad buvo "Dainos” vyrų choro pasi
rodymas, didesnio įspūdžio nesukėlė, 
nes tai buvo ne vietoje, ir nesiderino 
su visa aplinka. Koncertiniai daly
kai, ar jie butų choro, ar solisto, 
ar orkestro išpildomi, klubinės pub
likos niekad nepatenkins.***

Kelerius metus sydnejiškiai 
lietuviai tenkinosi tik pramogine 
kultūra. Ne vienas, spaudoje pasi
skaitęs, su pavydu sekė toki Adelai
dės ar Melbourne lietuvių gyvenimą, 
kur nuolat kas nors ruošiama ar sta
toma: tai spektakliai, tai minėjimai 
(ne tie “valdiniai”, kokių ir Sydne- 
juje turime), tai paskaitos ar disku
sijų vakarai. Matydamas šitą spragą 
Sydnejaus Lietuvių Plunksnos Klu
bas ryžosi ja kaip nors užpildyti. 
Išbuvęs “pogrindyje” apie dvidešimt 
metų pasiskelbė suruošti Sydnejaus 
lietuviams kas mėnesį po vieną viešą 
parengimą. Jau įvyko dvi Plunksnos 
Klubo suruoštos paskaitos, kurios 
praėjo gana sėkmingai. Reikia^ tikė
tis, kad Plunksnos Klubas ištvers 
savo užsimojimuose. Taį irgi viena 
prošvaistė, kurią sydnejiškiai priima 
su pasitenkinimu.***

Dažnai sydnejiškiai lietuviai 
prieš kitus pasigiria savo tarpe turi
mais intelektualais, tačiau retai 
kada juos tenka sutikti. Ilgus metus 
teisintasi, ir net toji pati mūsų švie
suomenė nusiskundė, kad nėra kur 
susieiti ir lietuviškai pabendrauti. 
Dabar jau metai, kai veikia Sydnejaus 
Lietuvių Klubas, bet tik labai retais 
atvejais,nežinia kokių vėjų užpustas, 
užklysta vienas kitas kiek aukščiau 
prasišovęs tautietis. Nuolatiniai klu
bo lankytojai yra tie patys be pre
tenzijų tautiečiai, kurie lietuviškos 
šilumos ir draugystės ieškojo nuo

P.L. Inžinierių ir Architektų S-gos Sydnejaus Skyrius

Dr, V. BARKIENEL mirus jos tėveliui Vokietijoje reiškiame 
gilią^ užuojautą

Mielam Kolegai JUOZUI MAKSVYČIUI, jo šeimai_įr artimiesiems 
brangiai motinai Lietuvoje mirus, reiškiame gilia, užuojautą

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Gegužės 14 d. p.p. Baužes grį- 

žo iš Adelaidės, kur poniai buvo 
padaryta ausies operacija. Grįžo abu 
sveiki ir linksmi po pasisekusios 
operacijos. Ponia Baužienė jau pra
dėjo eiti S.M.S.G. D-jos pirmininkės 
pareigas.

***
Teko patirti kad birželio mėn. 

8 diena. Lietuvių Klube ruošiamas 
vakaras paremti Australijos Lie
tuvių Fondą. Visiems žinoma, kad 
A.L.F. įsteigtas prieš metus laiko, 
bet jam "augti ir stiprėti reikalingas 
visų sąmoningų bendruomenės narių 
parėmimas.

Vakaras ruošiamas Fondo Atsto
vybės Sydnejuje. Programą atliks 
naujai įsisteigęs vyrų oktetas(p. A. 
Pluko vadovaujamas.

***
Paskutiniu laiku labai daug lie

tuvių išvažiuoja pasidairyti po svietą, 
aplankyti savo gimines bei pažįsta
mus. Žinomas Sydnejuje verslininkas 
Pranas Sakalauskas birželio 10 die
na išskrenda į Europą, kur aplankys 
daugumą valstybių, jų tarpe ir Skandi
navijos. Toliau vyksta į Ameriką 
ir žada pasiekti net Pietų Ameriką. 
Linkime p. Sakalauskui sėkmingos 
kelionės. ***

Teko nugirsti, kad Jungtinis 
Baltų Komitetas ruošia pabaltie- 
čiams Latvių salėje Strathfielde 
“Comemoration Concert” birželio 
16 d. 4 vai. p.p. Visus kviečia 
skaitlingai dalyvauti.***

Plunksnos klubo suruoštoje 
paskaitoje atsilankė per 50 Žmonių. 
Prelegentas dr. V. Viliūnas skaitė 
paskaitą , tema - Žmogus ir tauta. 
Prelegentas atskleidė daug origina
lių minčių, kurios diskusijų metu 
buvo plačiai nagrinėjamos.*** 

pat atvykimo ą šitų kraštą ir kurie 
nėra persisotinę iki dabar. Jeigu 
galima daryti drąsesnes išvadas, tai 
kaip tik šitie statė lietuvių namus, 
jais ir šiandie remiasi pats Lietuvių 
Klubas. Jeigu taip dažniau ir gausiau 
į klubą atsilankytų pasižmonėti ir 
pabendrauti ir mūsų iškilesnieji tau
tiečiai, tai gal to paties klubo atmos
fera kiek pasikeistų: išsivystytų glau
desnis bendradarbiavimas, atsirastų 
idėjų ir norų ką nors bendruomenėje 
daugiau užsimoti ir siekti, ne vien 
parymoti prie baro arba traukyti lošimų 
mašinas. ***

Anava, garsiai užsienio spau
doje išsireklamavo Žurnalistų Sąjun
gos Sydnejaus Skyrius, bet konkrečiai 
jo veiklos nepatyrė nei užsieniečiai, 
nei juo labiau šio krašto lietuviai, 
įdomu, kodėl reikėjo Čitos reklamos* 
kuri nepagrįsta darbais? Žurnalistų 
Sąjunga yra profesinė organizacija, 
kurios orumas ir remiasi kvalifikuo
tais nariais. Minėtas skyrius teturi 
vos porą narių, kurie turi ar turėjo 
žurnalisto kvalifikacijas, o apie kitus 
nėra jokios kalbos. Stebėtina, kaip 
Žurnalistų Sąjungos centriniai orga
nai Amerikoje priima nariais be jokių 
reikalavimų. Išeitų tas pats, jeigu 
tokia gydytojų Draugija nariais prii
minėtų visą medicininį personalą 
įskaitant slauges ir sanitarus.

Servus.***

J ir O Maksvyčiai 
K ir J Daniškeviciai

Teko patirti, kad iš Lietuvos 
Vilniaus universiteto bendrosios 
fizikos katedros vedėjas prof. H. 
Jonaitis yra atvykęs į Melboumą pas 
savo seserį į svečius ilgesnėm: 
atostogom. ***

Šiuo metu Anglijoje yra išleisti 
Winstono Churchillio II pasaulinio 
karo laikų dokumentai, kurie parodo, 
kaip jis, tada būdamas Anglijos mi- 
nisteriu pirmininku, nusileido Stali
nui ir sutiko Lenkiją ir Pabaltijo 
kraštus palikti Sovietų S-gos įtakos 
sferoje už tai, kad Stalinas pažadėjo 
remti Anglijos interesus Tolimuosiuo
se Rytuose, Hong Konge ir Palesti
noje, ***

Visoje Amerikoje išeina 1,749 
dienraščių ir 590 sekmadienio leidi
nių, Visų jų prenumeratorių skaičius 
— 65,000,000 Visi šie leidiniai per 
metus surenka iš skelbimų? bilionus 
dolerių,

***

Kaip New York Times rašo, 
šiuo metu Lenkijoje gyvena apie 
5,000 lenkų kilmės Amerikos piliečių 
pensininkų. Jie visi turi Amerikos 
pilietybes, ir savo dolerinius senatvės 
pensijų čekius keisdami i zlotus, 
banke " gauna 66 zlotus už dolerį 
Toks pensininkas, gaunas 200 dolerių 
mėnesiui, Lenkijoje gyvenąs kaip" 
princas,

Lenkija, norėdama kuo daugiau 
Amerikos valiutos, tokius pensininkus 
globoja, ir jų čekius keičia net šešis 
kartus aukštesniu kursu negu oficia
lus,

***
Beveik 80% visos Sovietų Są

jungos neleidžiama lankyti užsienio 
turistams, kadangi ten keliai ir gy
venimo sąlygos sudarytų tik neigia
mą įspūdį Kaip žinome, turistams 
ir Lietuvoje terodo Druskininkus, dar 
kartais Kauną ir vieną kitą vietelę, 
bet aplankyti kaimus draudžiama, 1 » > f ■ • ■ ' 1 • • .k. j. ,• ' S . L

Rimties valandėlei
S.'Gaidelis, 3.J. B

Australija ir Naujoji Zelandija, 
MALDOS APAŠTALAVIMAS

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI MA nariams birželio mėnesiui 
skyrė sekančias intencijas: - 
bendrąja., - Kad tikintiejivper 
pamaldumą į Svenč, Jėzaus Širdį 
giliau įsisąmonintu krikščioniškos 
meilės esmę, kuri yra tikrosios 
dvasinės laisvės šaltinis, 
misijų - Kad Afrikos čiabuviai 
bestudijuodami ir besigilindami į 
Šventąjį Raštą, įsigytų jo tikrą 
supratimą. 
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!
Mielas Broli, Sese!

Šiandien daugelis mano, kad 
laisvė esminiai reiškia neribotą sa
vo užgaidų tenkinimą. Tokie labai 
klysta, nesuvokdami, kad per tokį 
elgesį jie tampa savo aistrų aukomis 
ir vergais, Tikroji laisvė ^randama tik 
per Kristaus paliepimų ištikimą vyk
dymą, ypač Jo meilės įstatyme. Kas 
myli7 Kristų, tas iš laisvos valios 
stengsis kilniai gyventi ir padoriai 
elgtis, Gerai yra pasakęs Sv. Augus
tinas: “Mylėk ir daryk ką nori!”

Pamaldumas v į Švenčiausiąją 
Jėzaus Širdį šiam tikslui siekti 
yra vienas iš geriausiųjų priemonių. 
Jis ragina pasišvęsti Jo dieviškajai 
Širdžiai iš meilės, tuo budu sau 
užtikrinant Dievo vaiko laisvės 
pilnumą.

Aišku, Kristaus meilė stato sąly
gas, atseit - reikalaują auką. Ji 
liepia žmogui atsižadėti patogumų, 
marintis, skirti pakankamai laiko 
maldai, ieškoti progų artimo meiles 
paslaugoms ir panašiai. Auka yra 
meilės kaina. Mes galime dažnai 
lūpomis ir širdimi kartoti: “Viešpa
tie, aš Tave myliu!” Tačiau kol tie 
žodžiai ir jausmai nevirto realybe, 
jie lieka trapus, bejėgis ir beveik 
neegzistuojantis dalykas.

į •Meile, kuria mus Viešpats myli, 
yra reali, galinga ir aktyvi. Ji reika
lauja tikros, aktyvios meilės ir iš 
mūsų. Mes parodome Dievui ir arti
mui meilę, mokame Viešpačiui ^“mei
le už Jo meilę”, kai užgniaužę sa
vyje neapykantą, nugalėję egoizmą 
ir savimeilę, iš nesavinaudiškos mei
lės guodžiame, šelpiame ir rūpinamės 
artimu. Tai Kristus ir turėjo omenyje, 
kai sakė: "Šis yra mano įsakymas, 
kad mylėtumėt kits kitą, kaip aš jus 
mylėjau”.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

PARAPIJOS SAVAltGALIO 
MOKYKLOS RĖMĖJAI

Sydnejaus Parapijos Savaitgalio 
Mokyklos Tėvų Komitetas yra ypač 
dėkingas nuolatiniams rėmėjams, ku
rie kiekvienais metais nepamiršta 
paremti mūsų lietuvišką prieauglį. 
Šiais metais yra gautos "dvi gražios 
aukos iš Funerals of Distinction 
$100.00 ir Lietuvių Katalikų Kultū
ros Draugijos $20.00. Ačiū jums už 
tokių vertingą paramą. Taip pat ačiū 
p. A. Jablonskienei už $1.00, kuri 
paaukojo atvykusi į mėnesinį Tėvu 
susirinkimą.

Tėvu. Komiteto išrinkti Valdybos 
nariai pasiskirstė pareigoms: - 
V. Burokas - pirmininkas, V. Vaičiur- 
gis - iždininkas ir A. Bučinskas - 
sekretorius. -

- ab -***

“O Estado d e Sao Paulo” 
1974 m. vasario 3 rašė: "Naujas 
Protestas Lietuvoje”... "Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 7 
ir, Nr. 8" pateko į Vakarų žurnalistų 
rankas Maskvoje ir parodo, kad disi
dentai sugebėjo įjungti bendrą nepasi* 
tenkinimą Lietuvoje į įvairias slap
tas organizacijas. Kronika kalba 
apie platų įvairių biuletenių išdali
nimą, maldaknygių slaptą leidimą, 
apie" slaptų spaustuvių įrengimą ir 
nesuskaitomus grupinius protestus 
prieš valdžia”.

"■ (ELTA)
***

Mūšų 'PžiŽtėgš' ^r., '21^f^4y5.27>''psl. 7

7



LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTELIS 

"Musų. Pastogės” spaustuvės vajtį 
pravedus

Apylinkės Valdyba kreipėsi į 
Newcastelio lietuvius, prašy- 
paremti “M.P.” spaustuvės

apie 23 prenumeratorius,

visus 
dama 
vajaus pravedimą. Šioje apylinkėje 
turime 
atseit, kas trečia šeima prenumeruoja 
“Mūsų Pastogę Apie 80% tautiečių 
dalyvavo šioje akcijoje, paremdami 
spaustuvės vajų ar tai pirkdami lo
terijos bilietus, ar paskirdami savo 
auka.

Malonu buvo patirti, kad vietiniai 
lietuviai biznieriąi šį reikalą mielai 
parėmė fantais. Šia proga Apylinkės 
Valdvba dėkoja: 1. S & W Miller 
Pty .Ltd, už radio trazis torių, 2. George 
Hotel sav. p. J. Statkui už vyno sta
tine, 3. “Stella” Gift and Children’s 
Wear sav. p. Rossi - Saviciutei uz 
gražią vazą, 4. p. B, Liūgai už impor
tuotą vyno bonką.

Pirmas prizas - paskutinio 
modelio “Pye” siurblys buvo nu- 
pirktas iš vajaus sąmatos pinigų.

De'kojame visiems už parėmimą 
ir džiaugiamės, kad įdėtas valdybos 
darbas nenuėjo niekais. Gauta suma 
iš loterijos pelno ir atskirų 
pavardės 
tvarka.

aukotoju 
priimtabus paskelbtos

***
Motinos Diena
saulėta diena

Valdyba

sutraukė 
motinoms

Graži ____
didelį skaičių tautiečių į 
pagerbti popietę (5.5.1974) S.W. sa- 
liukė buvo beveik perpildyta. Čia 
matėsi trijų generacijų atstovai.

Valdybos pirmininkas 
Šernas pasveikino čia esančias 
nas, sakydamas, kad jos yra 
laimingos ,• turėdamos šalia

Alf. 
moti- 
labai 

_ savęs
šeimas ir primindamas, kad yra daug 
motinų,kurios neturi tos laimės, nes 
jų dukros ar sūnūs yra toli nuo jų. 
Lygiai ir didelė dalis čia esančių 
svečių neturi laimės turėti savo moti
nų šalia savęs.

Dr. M. Šeškus dėl sveikatos ne- 
gala.vimų negalėjo atvykti skaityti 
numatytos paskaitęs^ ir čia Vald. 
Pirm, perdavė dr. Šeškaus atsiprašy
mą (negalint atlikti šio įsipareigojimo.

Programoje pasirodė musų jaunų 
tautinių šokėjų grupė, kuri ką. tik bu
vo pakrikštyta vardu “Vaiva”. 
Krikšto tėvais buvo Birutė Gasparo- 
nienė ir Jonas Balčiūnas. Z. Zaka
rauskienė solo padainavo komp. Rau
donikio dainą “Motinoms”.

Sutemus " buvo rodomas filmas, 
gautas iš NBN 3 televizijos ątoties, 
iš praeitos Nepriklausomybes Šventės 
minėjimo. Nors šis filmas trumpas, 
bet buvo malonu žiūrėti, ypač jaunie
ji tautinių šokių šokėjai turėjo daug 
džiaugsmo z matydami patys save pirmą 
kartą,be šokant.

Siame pobūvyje buvo traukiama 
ir "M.P.” spaustuvės vajaus loterija. 
Laimėtojai: A. Kudžius (Brisbane 
QLD) - “Pye” dulkių siurblys, J. 
Nekrošienė ( Adamstown) -“Fairmont” 
radijo tranzistorius, A. Ivinskis 
(Adamstown Heights) - vyno statinaitė, 
Z. Zakarauskienė (North Lambton) 
- ornamentalinė vaza, M. Walsh 
(New Lambton Heights) - vyno bonka.

Motinos Diena jau eilė metų be 
pertraukos čia yra švenčiama ir vis 
daugiau įgauna populiarumo, nes per 
ši šeimų pobūvį turima progos arčiau 
pasibičiuliauti savųjų tarpe.

***

MELBOURNO LIETUVIU SPORTO KLUBO ’’VARPAS” MALONIAI 
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI I

METINL BALIU,

kuris įvyks Lietuviu Namuose 1974 birželio mėn. 1 dieną 7 vai. vak. 
Gros puiki kapela ir bus duodama gera vakarienė. Gėrimus atsineš
kite savo, nors gėrimai bus pardavinėjami vietoje tiems, kurie 
užmirs jų atsinešti.

Įėjimas kaina $5.00, moksleiviams ir pensininkams - $3.00.
Bilietus galima iš anksto užsisakyti pas p. RAGAUSKĄ, TEL:, 

v 936574 ir p. V. VAITIEKŪNIENEI TEL: 3792325.
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GEELONGAS
Liet. Bendr. Namų.Padidinimo 

Pabaigtuvės
Gegužės mėn. 4 d. Geelongo 

lietuviai buvo susirinkę savo 
Bendruomenės namuose pasidžiaugti 
paskutinių kelių metų intensyvaus 
darbo vaisiais - Liet. Bendr. Namų 
pabaigtuvėmis ■

Susirinkusius tautiečius pasvei
kino Apyl. valdybos pirmininkas dr. 
St. Skapinskas, o kapelionas kun. 
Pr. Dauknys pašventino naujus prie
status ir perskaitė Namų palaimini
mui skirtų maldą.

Valdybos pirm, padarė prane
šima apie iškįlusį reikalą Liet. 
Benčr. namus padidinti ir nušvietė 
darbų eigą. Padidinimui išleista su 
buvusiu Stat. komitetu apie $11,000.00 
ir dirbta virš 8 tūkstančius talkos dar
bo valandų. Didžiausia darbo našta 
teko Apylinkės valdybai su namų ad
ministratoriais. Jie ne tik patys dirbo 
šimtus valandų, bet ir daug laiko su
gaišo ir benzino sunaudojo įvairių 
medžiagų statybai užpirkimams. Val
dyba nekalėdojo aukų, tačiau geelon- 
giskiai, įvertindami jos darbą,ją rė
mė. Didžiausia pagelbininkė buvo 
Moterų Draugija (davusi stambią pini
ginę auką ir prisidėjusi darbu. Tvir
tai parėmė Kult. Sambūris. Neatsiliko 
ir pavieniai asmenys, suaukodami 
pagal išgales daugiau pusšimčio 
dol., Stambiausią sumą valdyba pati 
sudarė iš rengiamų pramogų ir gau
dama 50C nuo asmens apsidėto mokešč, 
iš pramogų dalyvių. Gerb. pirm, per
skaitė ilgą sąrašą aukojusių ir dirbu
sių tautiečių, kuris bus atspausdin
tas Geel. Liet. Biuletenyje.

Vakarienės metu p. R. Norvydas 
savo žodyje pasidžiaugė Bendr. na
mų erdvumu,’ padėkojo valdybai ir 
visiems prie jų padidinimo prisidė
jusioms.

Kun. Pr. Dauknys visuomet nuo
širdžiai rūpindamasis geelongiškių 
darniu sugyvenimu, linkėjo, kad šie 
padidinti - pagražinti Bendr.namai 
taptų visų lietuvių židiniu t iš kurio 
plistų krikščioniška meile pagrįstas 
sugyvenimas.

Liet. Bendrinamai turi salę apie 
300 vietų. Yra erdvi scena. Gerai 
įrengta virtuvė. Valdyboms skirtas 
kambarys. Atskiri kambariai moterims 
ir vyrams. Patalpa rūbinei ar kitiems 
reikalams ir tualetai. Gretimame skly
pe įrengta krepšinio ir kitų žaidimų 
aikštelė.

Liet. Bendr. namais naudojasi 
visos liet, organizacijos, o bendruom. 
nariai besinaudoją jais savo šeimi- 
ninėms šventėms apmoka tik minima
lias šviesos išlaidas.

Šia pat proga prisiminta, kad 
karts nuo karto skaitome spaudoje, 
kad mūsų viena ar kita didžiosios 
Apylinkės pirmos įsigyjo savo na- 
įpus, bet tai netiesa. Geel. lietuviai 
žemės sklypus Bendruomenės namams 
nupirko 1950 m. Statybą pradėjo 
1954 m., o nuo 1956 m. pirmieji Aus
tralijoje įteisinti ne klubo, sąjungos 
ar tarybos vardu, bet kaipo Geelongo 
Lietuvių Bendruomenės Namai.

A. Skėrys***
Paminėta Motinos Diena

Jau tradicija virto, kad Motinos 
Dienos minėjimą Geelonge ruošia 
Dr. V. Kudirkos savaitgalio mokykla. 
Tikriau-jos vėdejas kun. Pr. Dauk
nys ir Tėvu Komitetas: A. Žvirblie
nė, G. Valaitienė ir Ign. Dargvainis.

SYDNEJAUS LIETU VIU. KLUBE 

TEL: 708 - 1414 
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VAKARE

Garsus Ukrainiečių Zoporozhski "Kzokai” gastroliavę užsienyje, 
pasirodę televizijoje. Dabar Lietuvių. Klube. Puiki proga pasigerėti 
Ukrainiečių tautinių menu. Būtinai reikia pamatyti! (Melboumo 
Grupė)
*6-10 VAL. VAK. "IN SET” KVARTETO MUZIKA

* ŠEŠTADIENI, 8.6.1974 AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDO 
- ŠOKIU VAKARAS. PROGRAMOJE: PIRMĄ KARTĄ DAINUOS 
VYRU OKTETAS.

Dėmesio nariams ir svečiams!
Klubo valgykloje, vyrai privalo dėvėti kaklaryšius VISUOMET. 

Prašome laikytis Klubo taisyklių, taip išvenksime nemalonumų.

Minėjimas pradėtas sekmadienį 
gegužės 5 d. iškilmingomis pamaldo
mis už gyvas ir mirusias motinas, 
Pamaldas atlaikė kun. Pr. Dauknys. 
Gerb. kapelionas taip pat pasakė 
turiningą, motinų garbei skirtą;pa
mokslą? Pamaldų metu lekciją skai
tė G. Valaitienė, o auką. Sv. Mišioms 
atnešė S, Bungardienė, M. Bindokįe- 
nė ir A, Manikauskienė. Bažnyčią, 
puošė tautinė vėliava Jaunuolių asis
tuojama. Po Sv. Mišių galingai su
giedota Tautos Himnas.’

Minėjimo aktą Liet. Bendr. na
muose pradėjo mokyklos vedėjas kun. 
Pr. Dauknys. Prisiminta mirusios 
motinos, sugiedant “Marija, Marija”; 
Sveikinimo žodį tarė Apyl. Valdybos 
pirmininkas dr. S. Skapinskas. Vieš
nia iš Melbourne p. M. Malakūnienė 
skaitė paskaita^. Gerb. poetė jau 
nebe pirmą kartą savo poetiniais žo
džiais praskaidrina geelongiškių 
dvasią, todėl visuomet čia mielai 
laukiama. Dėkingi geelongiškiai ir 
uz šią jautrių žodžių paskaitą.

Mokyklos mokinukai visi kartu 
pasveikino mamas ir įteikė joms 
kiekvienas savo pieštą "sveikinimą. 
Taip pat visi atskirai ‘ padeklamavo 
eilėraštukus.

Tautinių šokių grupe» vadovau
jama B. Gailiūtės;pašoko keletą Šo
kių. Tėvų Komiteto pirmininkė A. 
Žvirblienė visiems padėkojo ir pa
kvietė vaišėms. Kukliai, darniai 
pravestas minėjimas praskaidrino 
drėgno rudens nuotaikas.

A. Skėrys***

kaip “susigužėjimo

ATIDARYTA PLJS BŪSTINE 
ADELAIDĖJE

Maždaug metus po Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos įsisteigimo 
Adelaidėje, š.m. 31-ma kovo buvo 
atidaryta būstinė — KANGARYS. 
Šiai būstinei įsteigti, Adelaidės 
Parapijos Taryba dovanojo Jaunimo 
Sąjungai du kambarius Katalikų 
Centre, ir jau beveik metus PLJS-os 
valdyba ir nariai palengva ruošė juos 
bendram Adelaidės Lietuvių Jaunimo 
naudojimui, 
centru,

Atidarymo vakarą susirinko 
svečių tiek, kad pripildė iki šiol 
atrodžiusius talpius kambarius, ir 
jaukioj nuotaikoj (su šiek tiek pagal
bos iŠ lengvo vyno ir stipraus sūrio) 
atidarymą pravesti PLJS-os pir
mininkas Jonas Mockūnas, pakvietė 
dr. Antaną Stepaną, buvusį PLJS-os 
pirmininką. Po įžanginio žodžio, ku
riame prisiminė keletą. ypatingesnių 
KANGARIO istorijos momentu, pra
vedėjus iškvietė ALB Krašto Valdy
bos pirmininką p. V, Neverauska, ku
ris linkėjo Jaunimo Sąjungai pasise
kimo, ir pabrėžė būtinumą kiekvienai 
organizacijai turėti pastovią bazę,is 
kurios galėtų plėstis jos veiklą. Tada 
kun. A. Spurgis perdavė savo linkė
jimus, ir padovanojo PLJS-os valdy
bai dideli, ant sienos pakabinamą, 
neseniai išleista Lietuvos žemėlapii 

Tas žemėlapis, "kabėdamas būstinėj, 
pabrėžia PLJS-os dar gilesnį pagrindą 
ir bazę. Paskiausiai, rekolekcijoms 
pravesti atvažiavęs iš Sydnejaus kun. 
P. Butkus su dideliu entuziazmu pa
sveikino ir pagyrė Adelaidės PLJS-ą.

Formalumams užsibaigus sve
čiai toliau vaišinosi kava, pyragais, 
vynu, ir draugiškais pasikalbėjimais, 
tuo tarpu stebėdami ir įvertindami 
KANGARIO ypatybes - jaunimo išda
žytas sienas (daug prakaito ir dažų 
varvėjo ant grindų!); neseniai įdėtą 
minkšta naują kilimą, įsigytą Lietu
vių Katalikių Moterų’Draugijos dova
notais pinigais; Petro Baltrūno mo
demų spalvingą pa veikslą, agresyviai 
kabantį ant plačios plikos sienos; 
oranžines tinklo audimo užuolaidas; 
plakatus, reklamuojančius I ir II 
PLJ Kongresus (neužilgo turėtų 
atsirasti ir III-čio Kongreso plakatai) 
ir kt.

Nors jau nemažai pastangų įdėta 
į KANGARIO paruošima^ dar aiškiai 
matėsi, kad teks daug padirbėti,kol 
jis pasidarys jauki, patraukli būstine 
jaunimo savaitgalinėms susibūrimams. 
Tačiau iki šiol KANGARYS tvarkin
gai įrengtas, o iš jo kylančios 
PLJS-os idėjos ir veikla per praeitus 
metus tai visai neabejingai pagirti
nos, ir net stebėtinos,*** Kazys

Šalkauskis rašo: "Jaunatvė 
yra gyva, pilna idealizmo, leng
vai užsidega, giliai jaučia, jaut
riai reaguoja, yra judri ir ener
ginga, mėgsta, kas yra nauja ir 
nepaprasta, užjaučia svetimus 
vargus, yra linkusi į pasiaukoji
mą, turi subtilŲ dorinį jausmą 
ir gražių dalykų pamėgimą." Ar 
tu dar jaunas?
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