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A.L.B. KRAŠTO VALDYBOS
PRANEŠIMAS

Valdyba remdamasi A.L.B. Statuto 
7— ju straipsniu, skelbia A.L.B. 
Krašto Tarybos Keturioliktosios 
Sesijos, įvyksiančios 1974 m. 
gruodžio 28 — 30 dienomis, 
Adelaide, atstovu sąstatą.

1. ATSTOVAI Į PASAULIO 
LIETUVIŲ SEIMĄrA. Balsys, V. 
Doniela, A. Kabaila, V. Kazokas, J. 
Lapšys, A. Mauragis.

2. A.L.B. KRAŠTO VALDYBOS 
NARIALV. Aleksandravičius. V.

1. Lietuvių Dienų brošiūros jau 
yra išsiuntinėtos visų apylinkių 
valdyboms. Brošiūros kaina: 30 
centų. Kviečia’ yi ■ <! Lietuvių 
Dienomis besidominčius asmenis, 
brošiūras įsigyti, nes ten rasite 
visas informacijas, liečiančias 
Lietuvių Dienas.

2. Dainų Šventės bendra 
repeticija įvyks pirmadienį, 
gruodžio 30 d., 9 vai. ryto Adelaidės 
Town Hall. Visų chorų dainininkai 
yra prašomi šioje repeticijoje 
punktualiai dalyvauti.

3. Apgyvendinimo Komitetas 
pakartotinai prašo pristatyti visų 
vienetų sąrašus (pažymint kas jau 
turi nakvynę) IKI Š.M. 
LAPKRIČIO 30 D. Apgyv. K—to 
pirmininkui p. P. LAUNIKAIČIUI, 
27 KENT RD. KESWICK, S.A., 
5035.

Sąrašų negavimas laiku, labai 
apsunkina Komiteto narių darbą ir 
po lapkričio 30 d. nebus įmanoma 
surasti atvykstantiems nakvynę.

Lapkričio pradžioje tikimasi gauti 
iš J.A.V. ir Kanados atvykstančių į 
LIETUVIŲ DIENAS ir bendrai į 
Australiją, sąrašą, kurį paskelbsime 
spaudoje. Atvykstantieji žada 
aplankyti ir kitas lietuvių kolonijas 
Australijoje. Atvyks gruodžio 23 d. 
— išvyks sausio 9 d.***

Tautinių šokių vakaro vadovas 
Vytautas Straukas aplankė visas 
tautinių šokių grupes, kurios 
dalyvaus LIETUVIŲ DIENŲ metu 
įvykstančiame Tautinių Šokių 
vakare. Vadovas yra patenkintas, 
kad visos grupės intensyviai 
ruošiasi ir dalyvių skaičiumi 
pralenks iki šiol įvykusius Tautinių 
Šokių vakarus. ***

Sol. G. Vasiliauskienė, Dainų 
Šventės vadovė, lankėsi Melbourne 
Dainų Šventės reikalais. Dainų 
Šventėje pirmą kartą dalyvaus ir 
mūsų savaitgalio mokyklų vaikų 
chorai.

*** (O.A.S)

Baltutis, E. Dainienė, D. Dunda, A. 
Galatiltis, V. Neverauskas L. 
Pocienė.

3. KRAŠTO KONTROLĖS 
KOMISIJOS PIRMININKAS V. 
Patašius.

4. KRAŠTO GARBĖS TEISMO 
PIRMININKAS A. Maželis.

5. A.L.B. APYLINKIŲ 
PIRMININKAI (ar jų pavaduotojai)'. 
Adelaide — B. Mikužienė, Albury — 
S. Valys, Brisbane — B. Butkus,

> Canberra — A. Balsys, Geelong — S. 
Skapinskas, Hobart — J. 
Paškevičius, Melbourne — A. 
Pocius, Newcastle — A. Šernas, 
Perth —J. Kuzmickienė, Sydney — 
J. Maksvytis.

6. A.L.B. SENIŪNIJŲ 
SENIŪNAI: Latrobe — V . 
Koženiauskienė, Sale — E. 
Eskirtienė.

7. RINKTI A.L.B. KRAŠTO 
TARYBOS ATSTOVAI: Adelaide — 
A. Bernaitis, P. Bielskis, P. 
Launikait s, V. Patašius, M. Pocius, 
M. Reinke, M. Rudzenskas, K. 
Taparas, A, Zamoiskis. Albury — V. 
Makaravičius. Brisbane — bus 
paskelbt/ - vėliau. Canberra — bus 
paskelbta vėliau. Geelongo — F. 
Andrikonis, J. Normantas, V. 
Stuikevičius. Hobart — M. 
Vaičiujevičienė. Melbourne — V. 
Ališauskas, A. Bakaitis, Pov. 
Baltutis, A. Bladzevičius, N. 
Butkūnas, V. Juška, A. 
Matukevičienė, J. Pelenauskas, K. 
Prašmutas, A. Ramanauskas, F. 
Sodaitis, P. Sungaila, A. Šimkus, S. 
Tamašauskas. Newcastle — J. 
Lizedenis. Perth — J. Miliauskas, 
Pasčekienė. Sydney — B. Barkus, V. 
Bitinas, R. Bukevičius, N. 
Liutikaitė,T. Nakutis, A. Reisgys, 
P. Ropė, L. Simanauskas, V. 
Simniškis, B. Stašionis, B. Vingilis.

A.L.B. Krašto Valdyba 
***

FORDO IR BREŽNEVO 
SUSITIKIMAS

Prez. Ford ir Mr. Brežnev susiti
kimas įvyks lapkričio mėn. 23 ir 24 
d. netoli Vladisvostoko. Oficialiai tas 
dar nepatvirtinta.

***
SAULĖ — KAIP SĄŠLAVŲ 

DUOBĖ
Atominės energijos ekspertas Mr. 

Adler, kalbėdamas Energijos 
išteklių elektros energijai gaminti 
konferencijoje pareiškė, kad saulė 
galėtų būti panaudota kaip vieta, 
pašalinti žemės atominės energijos 
atmatas.

***
ATSISAKĖ SOVIETŲ PILIETYBĖS

Vienas amerikietis, 48 m. 
amžiaus, išgyvenęs Sov. Sąjungoje 
17 metų, atsisakė Sov. pilietybės ir 
rūpinasi gauti leidimą grįžti į JAV. 
Spaudos atstovams jis pareiškė 
parašęs prez. Podgorny raštą 
pareikšdamas, kad jis toliau savęs 
nelaiko sovietų piliečiu ir atsisako 
dirbti, iki jam bus duota iškeliavimo 
viza. ***

CHICAGOS MIESTO BURMISTRAS RICHARD DALEY KARŪNUOJA 
RŪTĄNAIKYTĘ LAIMĖJUSIA KARALAITĖS TITULĄ ig^kričio 2 — 
3 dienomis Chicagoje vykusioje etninių grupių meninėje bei pramoginėje
parodoje. (Žiūr. 5 psl.)

LĖŠŲ TELKIMAS
Paskutinysis Australijos 

vyriausybės poelgis Baltų tautų 
atžvilgiu lietuvių, latvių ir estų 
kilmės Australijos ramius 
gyventojus ne tik sujudino, 
sujaudino bet dar glaudžiau 
apjungė. Tūkstantinė minia išėjo į 
gatvę prieš tokį sprendimą 
demonstruodama. Spaudai bei

RADIJO PROGRAMA 
ABORIGINAMS

ABC ir Aborigenų reikalams 
departamentas svarsto projektą 
parengti spec, programą, tinkančią 
specialiai aborigenams. Sunkumų 
sudaro kalba, nes aborigenai vartoja 
apie 300 įvairių tarmių.

***

NORI ARABŲ PINIGŲ
Min. pirmininko pavaduotojas dr. 

Cairns parlamente pareiškė, kad 
esanti galimybė gauti arabų 
kraštuose ilgalaikę piniginę paskolą 
ir žemais procentais. Tuo reikalu dr. 
Cairns vyks į New Yorką ir 
Washingtoną su bankais ir 
finansinėmis organizacijomis. Jis 
norįs patirti, kas vyksta su už naftą 
mokamais pinigais, plaukiančiais iš 
naftą perkančių į naftą gaminančius 
kraštus. Esą per metus iš naftą 
naudojančių kraštų gamintojams 
išmokama tarp 80 ir 90 milijardų 
dolerių. Daugelis tų pinigų, 
investavimų pavidale, vėl grįžta 
perkantiems kraštams, bet daug dar 
ir lieka.

***. 

australams politikams išsiųsta aibės 
protesto laiškų. Šis plataus masto 
veiksmas pareikalavo ne tik 
energijos bet ir nemaža lėšų.

Melbourno Baltų Komitetas, 
lietuvių atstovams pasiūlius, spalių 
mėn. 5 d. suruošė moterų eitynes. 
Šios eitynės atliko dvi paskirtis: 
buvo demonstruota, drauge, taip 
pat, buvo parinkta šiai veiklai 
paremti pinigų.

Buvo žygiuojama iš Latvių Namų. 
Elwood į Lietuvių Namus, North 
Melbourne, tarp kurių 10 km. 
atstumas. Eitynių pradiniu bei 
užbaigiamuoju tašku pasirinkta 
savų Bendruomenių tautiniai 
židiniai, tuo simbolizuojant Baltų 
tautų vieningumą politinės laisvės 
siekimuose.

Eitynėse dalyvavo pora šimtų 
Baltų tautybės moterų pasipuošusių 
tautiniais rūbais, nešdamos plakatus, 
tautines bei Australijos vėliavą. Šią 
eiseną lydėjo gatvių sankryžose 
tvarkydami judėjimą vietos policijos 
vyrų ir moterų pareigūnai.

Lietuvių Namuose eitynių 
dalyves sutiko gausus būrys 
laukiančiųjų. Po žygio nuovargių, 
čia jos buvo pavaišintos kava su 
pyragaičiais. Ta pat proga buvo 
padėkota policijos pareigūnams už 
patarnavimus eitynių tvarkingam 
pasisekimui.

Šių eitynių dalyvės, jų žygį 
parėmusiųjų pagelba, surinko viso 
virš trijų tūkstančių dolerių, kurie 
bus panaudoti Baltų Komiteto 
reikalams.

1b
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PAVOJINGI SIMPTOMAI
MŪSŲ BENDRUOMENĖJE

Kiekvienas socialinis junginys 
nėra tobulas, bet kad jis galėtų 
egzistuoti, jo nariai turi laikytis ir 
gerbti konstitucijos, statuto ir kitus 
nuostatus. Kai kokio junginio nariai 
nesilaiko tų nuostatų yra pašalinami 
arba baudžiami tų nuostatų 
numatytomis sankcijomis. Be šitų 
pagrindinių taisyklių negali 
išsilaikyti joks socialinis
organizmas.

Mūsų Bendruomenė taip pat turi 
Lietuvių Chartą, Bendruomenės 
Konstituciją, savo krašto statutą ir 
kitus bendruomenės gyvybei 
išlaikyti nuostatus. Kilusiems 
Bendruomenės narių tarpe 
įvairiems nesusipratimams,
nusižengimams, ginčams išspręsti 
turime Garbės Teismus.

Kol Bendruomenės nariai yra 
save gerbią , laikosi savo 
nuostatų, tol Bendruomenė yra 
stipri, sveika, bet kai 
Bendruomenės nariai nebesilaiko 
savo Bendruomenės nuostatų, kai 
jie savo reikalus, savo ginčus ir 
kitus iškilusius nesusipratimus 
išneša iš Bendruomenės ribų į 
valstybinius teismus spręsti, 
ignoruodami savus Garbės Teismus, 
tai jie patys save išjungia iš 
Bendruomenės tarpo. Ir nieko kito 
Bendruomenės vadovybei nelieka 
kaip tą faktą priimti ir patvirtinti.

Žmonės, kurie negerbia savo 
Bendruomenės autoriteto, kurie 
nesilaiko Garbės Teismų nuostatų, 
stovi šalia Bendruomenės, nežiūrint 
kokius nuopelnus beturėtų. Šie 
liūdni faktai mūsų Bendruomenėje 
jau kuris' laikas kaip reiškiasi, bet 
mūsų vadovybė elgiasi taip,tarsi 
nenorėtų jų matyti ir žinoti. Jei mes 
nereaguosime į šios rūšies 
nenormalumus, privesime 
Bendruomenę prie suirimo. Sunku 
dar šiandien pasakyti kokios 
politinės ar moralinės jėgos veikia 
mūsų Bendruomenės likimą, tačiau 
jų destruktyvinė jėga yra stipriai 
jaučiama, ir mes turime apsidairyti 
ir atsiskirti nuo tų žmonių, kurie 
mums tą žalą daro. Gal būt, kad 
laiku padaryta operacija išgelbės 
mūsų Bendruomenės gyvybę. Mes 
turime moralinę teisę ir moralinę 
sankciją savo tautinei gyvybei 
išlaikyti ir,kai matome, kad kas 
griaunasi po mūsų Bendruomenės 
pamatais kad ją sugriautų, turime 
teisę ir pareigą pašalinti žalą 
darantį elementą.

Liūdna yra kada reikia kalbėti 
apie tokius dalykus, bet tylėjimas 
būtų nusikaltimas. Greitu laiku 
turėsime A.L.B. Tarybos

- suvažiavimą Adelaidėje ir reikia 
tikėtis , kad šie reikalai bus 
išgvildenti ir rastos priemonės 
tautiniai ir moraliniai sudrausminti 
Bendruomenės organizaciją.

am
***

Žiniomis iš Washingtono, JAV 
' suteikia didžiausio palankumo prin

cipą ekonominiuose santykiuose su 
Sov. Sąjunga, nes Sov. Sąjunga paža
dėjo suteikti 60,000 žydą ekstra vi
zas kas met išvykimui į Izraelį. Dėl 
didžiausio palankumo formulės buvo 
deramasi kelerius metus. Ir dabar dar 
bus tik 18 mėn. bandomasis perijo- 
das. Spėjama, kad sovietai gali at
sisakyti išduoti kai kuriems asmenims 
vizas “saugumo sumetimais .

Mūsų Pastogė.Nr^ 45',lfi74-lj.il psL

PORTUGALIJA VIS Į KAIRĘ
Portugalijos komunistą partija, 

vadovaujama 13 metą gyvenusio Rytą 
Europoje Aivaro Cunhal, savo gele
žine disciplina ir dominavimu pro
fesinėse sąjungose, reiškiasi kaip 
vyraujanti jėga porevoliuciniame 
laikotarpyje. Komunistų partija yra 
stipriai proteguojama ir dabartinio 
ministerio pirm. brig. Vasco Goncal
ves. Busimuose rinkimuose, kurie 
numatomi ateinančiais metais kovo 
mėnesyje, komunistų kontroliuojamas • 
“Portugalijos demokratinis judėjimas” 
min. pirm, išskirtinai iškeliamas. Tai 
gali būti, pagal komunistinį modelį, 
bendroji platforma, vedanti į vienos 
partijos valdymą.

Komunistų partijos sekretorius 
Cunhal aštriai kritikuoja buv. -prezi
dentą Spinolą, vadindamas jį karjeris
tu, siekusiu asmeninės ir karinės dik
tatūros. Cunhal ypač vertina Sov. 
Sąjungą, kuri esanti “didžioji so
cializmo ^alis”.

Buvusiam A.L.B. Krašto Tarybos prezidiumo vicepirmininkui, 
veikliam lietuviui

A. ŠEIKIUI

tragiškai žuvus, jo šeimą ir artimuosius užjaučia ir drauge liūdi
A.L.B. Krašto Valdyba

MELBOURNO BENDRUOMENĖS KULTŪRININKUI 
A. t A. 

ALBERTUI ŠEIKIUI
netikėtai užbaigus šią žemės kelionę, jo žmoną Emiliją, sūnų Liną 
ir artimuosius labai giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

A.L.B. Melb. Apyl. Valdyba

Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugijos Pirmininkę 
EMILIJĄ ŠEIKIENĘ ir LINUKĄ,netekusius vyro ir tėvelio 

A.t A. ALBERTO ŠEIKIOt 
giliai užjaučiame.

E. Nagulevičienė
V. Kuncaitienė
E. Šemetienė
A. Matukevičienė

V. Kružienė
D. Žilinskienė
V. Baltokienė
D. Simankevičienė

a

Skaudžiai pergyvendamas
ALBERTO ŠEIKIO

tragingą mirtį, nuoširdžiai užjaučiu jo netekusią 
artimuosius.

Atleisk man, Albertai, kad aš 
Prie tavo kapo, liūdesy 
Nelieju ašarų pigių. 
Tu per brangus esi 
Ir neapverkiamas 
Dabar, kada taip ryškiai 
Tavo gyvą veidą aš regiu

Juozas Mikštas

šeimą ir

Tragiškai žuvus
A.t A. ALBERTUI ŠEIKIUI,

jo žmoną Emiliją ir sūnų giliai užjaučiame ir kartu liūdime
O. ir J. Maksvyčiai

A. ir J. Viliūnai

Tragiškai žuvus 
Gerbiamam 

ALBERTUI ŠEIKIUI,
jo žmonai E. Šeikienei nuoširdžią užuojautą reiškia

Jolanta ir Jurgis Janavičiai

•f

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. P. Bačinskui, Aleksandrui 

Dantai, kun. P. Daukniui ir A. Vinevičiui už sveikinimus ir 
linkėjimus Albury — Wodonga Apylinkės įsteigimo pirmojo 
dvidešimtmečio proga.

Apylinkės Valdyba***
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SU ALBERTU SEIKIU 
NEATSISVEIKINANT

Sėdžiu prie jo rašomojo stalo. Ap
linkui laiškai, laikraščiai, knygos. 
Užrašai, pastabos, iškarpos. Taip 
viskas palikta vakar vakare ir 
šiandien turėjo būti tęsiama toliau. 
Tačiau šios dienos jau nebėra. 
Alberto Šeikio irgi nebėra.

Jo minties draugai Škėma, 
Mackus žuvę auto nelaimėse. Skaudi 
ironija, kad ir Alberto gyvenimo 
siūlas taip tap staigiai nutrauktas.

Albertas Šeikis. Gimęs 1922 m. 
gegužės 12 d. Atlantos vals., 
Naujasėdžių km., Lietuvoje, 
lietuvis. Tragiškai mirė 1974 m. 
spalio 26 d. Melbourne, išlikęs 
lietuviu. Išlikęs lietuviu ne vien tik 
vardu, bet ir veiksmu.

Baigęs Lietuvoje gimnaziją stojo į 
Vytauto Didžiojo Universitetą, 
studijavo mechaniką. Karas

nutraukė studijas ir prie 
mechanikos jis jau nebegrįžo — 
turbūt pajuto kad knyga, plunksna 
ir žodis yra jo pašaukimas.

Melbournas jį priglaudė 
gyvenimui Australijoje. Čia jis 
sukuria šeimą ir savo didžiam 
džiaugsmui 1967 metais sulaukia 
sūnaus Lino.

Lietuviška jo veikla, bazuota 
Melbourne, neapsiribojo vien tik šio 
miesto bendruomeniniu veikimu. 
Mes jį matėme Bendruomenės 
Valdyboje, Čiurlionies Klube, 
Krašto Taryboje. Studijų Dienose 
rūpinosi ir kėlė tautinio auklėjimo 
išeivijoje problemas. Krašto 
Valdybos pavestas rūpina 
vadovėlius lituanistinėms 
mokykloms. Didžiuoju šiuometiniu 
savo projektu laikė iš A. Krauso 
perimtos lituanistinės bibliotekos 
pastovų įgyvendinimą Lietuvių 
Namuose. Telkdamas tam lėšas 
ruošė šiupinius, minėjimus kurie 
atnešė kontroversijos, džiaugsmo ir 
mūsų kultūrinio gyvenimo 
sujudinimo. Davė mums vilčių kad 
gal pamažu išeisime iš užburto šab
loniško veikimo rato. Lituanistinė 
Biblioteka — visi žinojome kad tai 
tik Alberto slapyvardė!

Straipsniai, kūryba, idėjos ir jų 
įgyvendinimas — Alberto 
laisvalaikio užsiėmimai. Scena, man 
atrodo, irgi jį viliojo — dar vakar, 
tikrai vakar planavo ir ruošė šviesos 
efektus ir sceninį apipavidalinimą 
Dainos Sambūrio metiniam 
pasirodymui.

Pažvelgiu aplink jo studiją ir 
matau lentynas pilnas knygų. 
Neabejotinai lietuviška knyga buvo 
jo didžioji meilė. Mylėjo jis ją ne 
fanatiškai, nepaneigė kad kitomis 
kalbomis irgi yra daug gerų ir 
geresnių knygų. Mylėjo jis ją, nes ji 
lietuviška, nes jis troško kad ji 
pakiltų prie tų pasaulio geriausiųjų. 
Turėjo jis jas visas, tas lietuviškas 
knygas. Ir ne tik turėjo, bet ir 
skaitė. Girdėjau, draugai pasakojo, 
kad paskutiniu metu jau jų ir 
neskolindavo. Išgirdavo draugams, 
juos suintriguodavo, o paskui 
liepdavo nusipirkti. Už tai jam 
priklauso knygnešio garbės vardas.

Ir staiga naktis.
Kai užgęsta saulė lietuviui, mes 

visi truputį mirštame. Laikas 
sumažina skausmą, atbukina liūdesį, 
pakeičia jį šviesiais atsiminimais. 
Laikas tačiau niekada neužpildo 
spragos.

Išeivijoje turime norinčių ir 
nesugebančių dirbti tautinį darbą. 
Turime sugebančių, bet nenorinčių 
dirbti. Turime labai mažai 
sugebančių ir norinčių — šiandieną 
jų turime dar vienu mažiau.

Neišsipildė Alberto noras 
aplankyti Lietuvą, susitikti su jį 
anksti našlaičiu likusiu, 
išauginusiomis seserimis. Įkvėpti 
Lietuvos kvapą, apkabinti žydinčią 
savo žemę.

Netikiu, netikiu, kad jo nebėra.
Jis su mumis savo darbais, savo 
pavyzdžiu. Rodos, girdžiu jį sakantį 
poeto Mieželaičio žodžius:

“Jus mane užkasite į šaltą kapą 
Aš į saulę prasikalsiu daigeliu.” 
Vertingi žmonės, Albertai, 

nemiršta. Tu toliau esi mūsų tarpe.
G. Žemkalnis 

***
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ŽODŽIAI IR MINTYS 
PLYŠYS TARP GENERACIJŲ?

E. Jačiunskienė
Ką tėvai turi daryti, kai jų pen

kiolikmetis jaunuolis pradeda 
vartoti svaignuodžius, pradeda 
griauti šeimos gerbūvį savo dar 
nesubrendusiais nusistatymais ir 
reikalauti to, kam dar neturi teisės? 
—Tėvams yra keletas pasirinkimų.

1. Tėvai turėtų padaryti sąžinės 
sąskaitą savo asmeniškame, 
šeimiškame bei visuomeniškame 
gyvenime: a) ko siekia savo malonu
muose; b) su kokiu nusiteikimu 
sutarė būti tėvais; c) kokį vaidmenį 
jie skiria bendruomenei. — Iš pavir
šiaus atrodo, lyg tokie klausimai ne 
vietoje. Anaiptol! Jei norime rasti 
atsakymą, kodėl negalime 
susikalbėti su nepilnamečiu, šie 
klausimai yra labai svarbūs.

a) Jei tėvai savo malonumuose 
remiasi vaizduotėmis, medžiaga ir
jausmingumais, kurie yra 
nesuprantami išsamaus mąstymo 
nepajegiančiom, bet dar stipriai 
gamtiškos ir idealistiškos sielos, 
jaunuoliui, tėvai patys 
nesąmoningai stumia tiek sūnų, tiek 
dukrą kitur ieškoti saugumo, 
supratimo ir vertybių.

b) Jei vyras ir žmona sutarė turėti 
vaikų savo džiaugsmui, tai, aišku, 
juos augino, auklėjo ir mokė taip pat 
savo, o ne vaikų, džiaugsmui. Todėl 
vaikai, pajutę savo gamtiškam 
plėtojimuisi varžtus, anksti pradėjo 
ieškoti gyvenimo.

c) Jei šeima bendruomenę laiko 
veidrodžiu, kuriame savo atvaizdą 
nuolat lygina ir, gal, teisia, su kitų 
atvaizdais, su nežymiomis išimtimis 
vaikai savaime vystosi būti 
arogantais, skeptikais ir kitokiais 
išsišokėliais.

Vadinasi, kiekvienoje šeimoje 
tėvų ir vaikų nesusipratimai kyla 
dėl skirtingų priežasčių. O kadangi 
reikia ieškoti bendros kalbos, tai ir 
susitaikymo pagrindai nėra visiems 
vienodi. Vienok pirmas žingsnis į 
santarvę turi prasidėti su visų 
vienas kito pažinimu: kuris gam

tiškas, o kuris kultūriškas, kuris 
medžiagiškas, ir kuris daugiau 
dvasiškas; kuris gali duoti, o kuris 
gali imti, šių žinių perspektyvoje 
keisti gyvenimo kryptį nebūtų per 
sunku, nes visi esame sėdėję 
mokyklos suole, visi ileiaus 
pasvarstę galime žinoti, kas gera ir 
kas naudinga.

2. Kitas pasirinkimas — 
ieškojimas trečio veiksnio ar trečio 
tarpininko. Galima remtis dvasinių 
galių mąstais: sąžinės jautrumu, 
baiminimusi blogomis pasekmėmis; 
bet taip pat galima remtis mokslo 
šviesa, tikybos dėsniais ar tūlos as
menybės išmintimi. — Daugelis jau
nuolių jau nuo 14 -tųjų amžiaus metų 
patys vieni nemoka keistis, tai į 
vyrus išeinančiam 17-mečiui dar 
sunkiau. 0 jei šie jaunuoliai šeimoje 
patiria neteisingo traktavimo, jie 
visada savo draugų ratelyje 
stengiasi atkurti šeimišką nuotaiką. 
Todėl net grąsinami nebijo, ir tų 
draugysčių nežada mesti. Dėl tos 
priežasties trečio veiksnio ar tarpi
ninko suradimas turi nepaprastos 
reikšmės tėvų ir vaikų santykių 
sutvarkyme.

3. Trečia priemonė tėvams ir 
vaikams suartėti yra bendras užsiė
mimas kūno lavinimu; sportu, 
mankšta, taikliaisiais žaidimais, 
iškylomis ir t.t. Žmogaus kūnas yra 
taip sutvertas, kad jis ir jo prota
vimo ciklas gali būti sveikas tik per 
dažną fizinį užsiėmimą. Atkreipkime 
dėmesį tik į tą tikrovę, jog niekas 
neišėjo iš proto dirbdamas fiziškai, 
kai tuo tarpu svajodamas ir lepinda- 
masis pradėjo nesusigaudyti 
realybėje. Isteriškos moterys ir su 
skrandžio žaizdomis vyrai yra 
kasdieniniai nuvertinto kūno 
pavyzdžiai. Iš tikrųjų, ar negaila, 
kad didžiuma mūsų, taip vadinamų 
inteligentų yra tikri tamsuoliai kūno 
kultūros atžvilgiu. Įsitikinę 
mokslais, civilizacine pažanga bei 
kultūrų pamėgdžiojimu, jie net 
nebežino, ar purpuriniais ar auk
siniais garbės šydais dengtis! Pulti 
prie poetų, muzikų, tapytojų ar savo 
uždaras draugijėles steigti. Tačiau 
šeimos gyvenime tokie

Prieš 4000 metų, kai dar 
tebesnaudė kontinentai ir mūsų 
civilizacijos lopšys vos vos tik suposi 
amžių vėjelyje, prie arabų dykumos, 
kaip perlų karoliai vienas prie kito 
prigludę, švytėjo daugelis 
civilizacijų ir kultūrų. Nuo Egipto, 
per Viduržemio jūrą, nuo Euphrato 
ir Tigris, Palestina, Syrija, Mezopo- 
tamija; čia buvo civilizacijos centras 
nuo akmens a mžiaus iki auksinio 
graikų - romėnų kultūros 
laikotarpio.

Jeigu toliau aplink pasižvalgyti 
2000 metų prieš Kristų; rytiniame 
Viduržemio jūros krante jau aušta 
Kretoje Minoa karalių gadynė, 
pradžia istorijai žinomos jūrų jėgos. 
Graikuose žmonių gyvenvietės 
formuojasi į miestus ir antra Troja 
auga ant pirmosios griuvėsių. 
Kaimynystėje Balkanuose prasidėjo 
ankstyvasis Bronzos laikotarpis. 
Sardinijoj ir Vakarų Prancūzijoj 
mirusieji laidojami milžiniškuose 
akmenyse. Šie Megalith - kapai 
paskutinė didelė Akmens Amžiaus 
manifestacija. Britanijoj statoma 
garsi saulės šventykla - Stonehenge 
- dar ir šiandien patraukianti 
milijonus turistų. Germanijoj 
medinis plūgas aria žemę.

svaisčiojimaisi kultūrinėmis
iliuzijomis yra per brangi prabanga 
vaikų sąskaiton. Bendri užsiėmimai 
bendrais tikslais yra vienintelis ir 
pagrindinis būdas darniam 
šeiminiam gyvenimui. - Šiandien 
mes visi mokomės iš knygų ir neju
čiomis perplauname savo smegenis, 
kultūriniais tonais sujaukdami savo 
gamtiškąją prigimtį. Tikrų 
šviesuolių uždavinys turėtų kaip tik 
būti besimokančius sulaikyti nuo 
aklo moksliškumo. Tuo tarpu 
pretendentai į šviesuolius patys 
nusisuka nuo gamtiško gyvenimo 
pamokų, nes tas gyvenimas neturi 
universiteto baigimo pažymėjimo . .

Tačiau kūno kultūra nėra joks 
pakaitalas ar išsigelbėjimas tiems, 
kurie neturi savo būčiai tikslo. Bet 
ieškantieji fizinio užsiėmimo kaip 
priedo, kad a) lengviau 
atsipalaiduotų nuo minčių įtempimo, 
b) išgyventų įdomų ir taktišką savo 
galių pademonstravimą, c) sueitų su 
draugais sveikame laisvalaikio

IR ATĖJO PATRIARKAI.
O.Areimaitė

Himalajų papėdėje užgesta 
vieniša kultūros liepsnelė. Per 
Kin.ją per plačias Rusijos stepes, 
virš Afrikos - guli juoda tamsa. Už 
Atlanto vandenų miega Amerika.

Egipte verda gyvenimas. Jau 
tūkstantis metų faraonai sėdi soste 
ir šiuo metu valdo 12-os dinastijos 
įkūrėjas, Amenemhet I. Jo įtaka 
siekia Nubiją į pietus nuo antrojo 
Nylo katarakto, per Sinajaus 
pusiasalį iki Kanaan ir Syrijos. 
Išilgai Viduržemio jūros finikiečių 
uostamiesčiai. Mažojoj Azijoj, 
šiandienės Turkijos širdy, senieji 
hetitai laukia valstybės įkūrimo. 
Tarp Eufrato ir Tigris valdo Sumer 
ir Akkad karaliai.

Egipto milžiniškos piramidės, 
Mezopotamijos galingi 
laiptabokščiai matė š-imtmečiųs 
ateinant ir praeinant. Jau du 
tūkstančiai metų, kai turtingos 
fermos ir plantacijos teikia javus, 
daržoves ir vaisius. Visur, faraonų 
pasaulyje rašymo menas — 
kaligrafija ir hieroglifai. Poetai, 
dvaro ir miesto tarnautojai naudoja 
šį rašymo būdą. Prekyboje tai 
nepamainoma, nes per dykumas 
traukia pirklių karavanai . 

praleidime — viso to siekiantieji 
tobuliausiai pasiima sporto — kūno 
kultūros ribose. Taigi — ne 
kortomis lošdami, ne 
persivalgydami ar persigerdami 
salioniniuose pobūviuose, ne tamsos 
gaivalų muzikiniuose pamišimuose, 
su vėjavaikių bandomis pakampių 
landynėse ieškodami jausmingų 
užsimiršimų, ne, ne ten. Po futbolo, 
krepšinio, teniso, hokey, golfo, 
laiduko (darts), tinklinio, stalo 
teniso, lengvatletikos, kopimo ir t.t., 
nei vienas nemano, kad nieko 
nelaimėjęs, nes fiziniame lavinimesi 
geriausiai galima save pažinti tik 
pralaimėjimuose!

Kaip gaila, kad neturime 
visuotinų šviesuolių, pripažįstančių 
kūno lavinimą prigimties jėgų 
sveikatai išlaikyti. Bet siauro 
pašaukimo ir uždaros minties žinovų 
bei mėgėjų nestokojame.

Dažai su nusistebėjimu tėvai atsi
dūsta: viską darėm, viską davėm, o 
vaikai . . . neįvertino. Bet ar tėvai 
davė girdinčią širdį? Arba — 
draugišką pusdienį vaikų 
interesams? Karta mėnesyje ar 
kartą metuose? 0 kodėl ne kartą sa
vaitėje ar kiekvieną kartą, kai 
vaikas laukė? . . . Žmonės labai retai 
gimsta nedorėliais, gal, iš 8 mil. vie
nas, bet tokiais jie pasidaro dau
giausiai kitų asmenų neigiamoje 
įtakoje.

***

Literatūra ir mokslas stovi 
aukštai ir Egipte išeina pirmieji 
beletristiniai rašiniai ir 
pasaulietiška poezija. Dviejų upių 
šalis pergyvena savo Renaissance. 
Filologai Akkad’e ruošia pirmąją 
gramatiką ir dviejų kalbų žodyną. 
Gilgamesch - legenda, Sumerijos 
legendos apie pasaulio įkūrimą ir 
tvaną verčiama į akkadų kalbą (to 
meto pasaulio kalba) dramatiškas 
epas. Egiptiečcių daktarai surašo 
savo receptus iš ivairių gydomų 
žolių ir chirurgai jau daug žino apie 
anatomiją. Nylo žemės matematikai 
atranda kaip apskaičiuoti trikampį, 
ką pusantro tūkstančio metų vėliau 
graikas Pythagoras savo vardų vėl 
iškelia. Inžinieriai išsprendžia 
kvadrato problemą, astronomai 
skaičiuoja ir skaito žvaigždes ir 
planetų kelius.

Gili taika ir gerbūvis supo šį kraš
tą, nes niekur nėra rasta to laiko
tarpio kariškų nuotykių užrašu.

Iš to puikaus krašto širdies, iš to
limos, plačios Arabų dykumos; ten, 
kur Indijos okeanas plauna kraštus, 
gigantiškais šuoliais, lyg stumiami 
galingos jėgo į šiaurę, į šiaurės va
karus, į Palestiną, į Syriją, Mezo- 
potamiją patraukė semitų tautelės.

(Nukelta i I4 Dusi.)
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SAPNAI IR TIKROVE

Aną. gražųjį, priešrevoliucinį, 
sapną, kuriame žmogus, t.y. liaudis 
įdėjo tiek daug vilties, jog kada nors 
bus ponais; aną sapną liaudis jau 
seniai išsapnavo,ir seniai juo nebe
tiki. Tašiau, kaip ir visų gražių sap
nų liaudis neužmiršta. Pasaulį val
dyti jie niekada nenorėjo ir nenori ir 
nėra jokios prasmės jiems tą valdymą 
siūlyti. Kuo nors būti, kaip pavyz
džiui, kur sakoma: “kas buvo nieks, 
tas bus viskuo’’; šia jau visai kito
kia klumpių pora. Iš nieko šiaip kuo 
būti, jau yra Šis tas, bet būti viskuo?- 
ir juo maženis “nieks’’, tuo didesniu 
tuo “viskuo” tapti . . . Brolyčiai, 
čia sapnas tikrai dar vertas sapnavi
mo. Tašiau . . . kaip jau minėjau, 
tas sapnas jau yra visiškai issisapna- 
vęs. Dabar liaudį slegia kankinantis, 
troškinantis, spaudžiantis rusiškas 
slogutis, nelyginant tas vaiduokliš
kas pelų maišas užgulęs besiblaškan
tį žmogų.

Vienok liaudis, būdama tamsoka, 
vis dar nesiliauja sapnavus. Aną 
naktį . . . Gink Dieve, nepagalvokit, 
kad mūsų tėvynėje nebėra dienų. Yra, 
tik jos irgi tamsokos, apsiniaukę. 
Taigi, aną sykį liaudis sapnuoja, 

kad ant jų buities scenos užlipo to
kie du artistai (šia turiu atsiprašyti), 
klounais ir komedijantais jų pavadin
ti negaliu, nes nuo jų komedijų liūd
na, o jų dramose daug komikos, tai 
tegul lieka tik paprastais artistais. 
Taigi, du artistai, Brežnevas ir 
Kosyginas ir šaukia: — Draugai ir 
tavariščiai! Mes atnešam pergalę ir 
permainą, galima sakyti, kaip ir pore
voliucinę revoliuciją. Dabar, darbo 
liaudžiai už jos darbą mokėsime at
lyginimą, duosime daug didesnį me
dalį, sumažinsime darbo normą ir 
priedo dar duosime . . Ar girdite, dar
bo žmonės? Mes jums pridėsime PŪRĄ 
BULVIŲ! — Darbo liaudis sapnuoda
ma net išsižiojo. Bet šia tuojau orga
nizuotai pašoko jauni komsomolcai ir 
ėmė ploti ir šaukti: — Valio! Valio 
porevoliucinei revoliucijai! — Kiti 
ėmė rėkti: — AŠ siūlau priimti rezo
liuciją ir dėkoti . . . dėkoti . . — Per 
riksmą, revoliucijas ir rezoliucijas 
liaudis pabunda, nusikeikia ir pažas
tis kasydama eina už tvarto, nes nuo 
revoliucijų ir rezoliucijų pasigadino 
viduriuose kaŽinkas.

Čia noriu priminti, jog mums čia 
išeivijoje, nereikia nė gražaus sapno 
sapnuoti. Mes turime nuolatinius, 
beveik profesionalus rezoliucijų siū
lytojas ir rašytojus,, kurie bet kuriame 
susirinkime žybt, brūkšt ir išpyškina 
rezoliucijas net kelias. Mūsų išeivi
jos porevoliucinė revoliucija dar 
ašiū Dievui tebėra sapno stadijoj. 
Žiūrėsim, kuo išeis, nes yra du ke
liai; pabusti ir laikytis senųjų rezo
liucijų arba tęsti sapną, kuris ilgai
niui taps tuo pašiu pelų maišu, už
gulusiu jau nebe pavergtą liaudį, bet 
laisvus dar žmones.

Turbūt galvojat, kad vientik 
liaudis užsiima sapnais? Nieko pa
našaus. Intelektualai, o ypač raš'y- 
tojai ir poetai yra didesni už liaudį 
sapnuotojai. Kai liaudžiai pūras bul
vių yra didžiulis sapniškas bankie- 
tas; intelektualas savo sapnui vaini
ko ieško kur kas aukščiau. Tašiau 
aš jūsų nevarginsiu intelektualiniais 
sapnais ir slogučiais, o paskaitysiu 
mažą istoriją iš sovietų pogrindžio 
literatūros.

— IŠ Maskvos pakilo lėktuvas 
ir skrenda Uralo link. Naktis, ir ke
leiviai sumigo. Vientik rašytojas 
negali miegoti. Jis žvalgosi į kelei
vius jų susirangymo pozas, prakaitu 
išpiltus veidus, sunkiai besikilno
jančias krūtines. Jis peržvelgia laiką 
atgalios į Šį Šimtmetį, į greitai sku
bančią techniką ir labai lėtai į tobu
lybę slenkančią žmoniją. Jis masto, 
nuo viduramžių žmogus niekuo nepa
sikeitė, niekuo nepatobulėjo; jis
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Anksti vieną rytą suskambėjo 
telefonas, ir kaimynė, su kuria buvau 
susitarusi vykti apsipirkimams į 
miesto centrą,man sako:

Sutartu laiku negaliu pas tave 
būti. Aš juk neesu prezidento Žmona, 
kuri gali akimirksnyje susiruošti ir 
išvykti, todėl gerokai pavėluosiu”.

Atsipeikėjus minutę ar porą, aš 
supratau, kad ji kalba apie įvykius 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Daug laikraščiuose buvo rašyta 
apie valdžios vyrus, bet nieko daug, 
kas liečia tokiu atveju moterį.

Abejoju, ar galima lyginti Bal
tuosius Rūmus tokiu pat sentimentu 
su mūsų vidutiniai pasiturinčio pi
liečio venyro bakūže, bet namas lie
ka namu ir kėlimasis iŠ vietos į 
vietą neša su savimi traumatinį 
pergyvenimą, nežiūrint kur begyven
dami įleidome Šaknis.

Žinoma, prezidento lygyje ran
dasi apmokyti tarnai ir patarnautojai, 
kurie sumažina didesnį susirūpinimą 
ir palengvina sutikti rytojaus dieną. 
Staigmena buvo visiems, kad Fordai 
neskubėjo įsikelti į Baltuosius 
Rūmus. Jie palaukė keletą dienų.

Keletą dienų! Mums užtruktų ke
letą mėnesių kol galėtume peržiūrėti 
ir persvarstyti, kas verta pasiimti iš 
akumuliuoto turto per tą 25 metų 
laikdbtarpį, prieš keliantis į kitą 
vietą.

Laimingi Fordai, jie turbūt pa
siliko savo seną patogų šeimos namą 
į kurį jie gali sugrįžti poilsiui, kai 
jiems įgris monogramuoti lovų skal
biniai ir servizai. Prezidentui ir jo 
žmonai turėtų būti gera terapija su
grįžus atsigulti į savo mėgiamą seną 
lovą ir gerti kavą jaukioje virtuvėje 
iš senų įprastų porceliano puodelių.

Kiekvienas prezidentas, ar 
valstybės galva turėtų turėti jaukią 
vietovę atsigavimui — būtų naudin
giau negu koks slaptas “tape recor- 
deris”.

Laimei mums šiame krašte pri
siėjo tiktai kartą persikelti, bet man 

tiktai gali miegoti 10,000 metrų aukš
tyje ir 800 km. per valandą greityje 
patogiai sėdėdamas, lyg anoj seno
vinėj pašto karietoj.

Staiga jo mintis nutraukia smar
kus balsas: — Stop! Tučtuojau sus
tabdyti jetą! — Kas čia dabar? Kas 
tie žmones? Bet nebėra laiko spėlio
ti, lėktuvas jau sustojo tarp dviejų 
debesų. Vienas iš įsakančios gru
pės, matyti vadovas, kalba per garsia
kalbį: —

— Dėmesio! Čia sapnų kontrolė! 
Visi keleiviai pasilikti savo vietose! 
Piliečiai, kurie savo sapnus užregis
travo Aeroflot biure, privalo parodyti 
pažymėjimą, o tie, kurie to nepadarė, 
privalo dabar užpildyti ankietą para
šydami pilną savo sapno turinį. Aišku 
visiems? Puiku ! “Pažaluis ta , skarei”!

Grupės vadovas ir jo palydovai 
atrodo savotiškai . Jie dėvi ilgas 
baltas kojines, kaip prancūzų Liud
viko XV dvare. Keisčiausia tai jų 
violetinės spalvos veidai.

Pirmiausia jie eina prie rausvais 
skruostais keleivio, labai sveikai 
atrodančio piliečio, net ir jo plikė 
švyti ružavai ir laiminga patenkinta 
Šypsena veide. Tokiems gyvenime 
viskas sekasi ir kiekvienam savo 
žingsniui jie turi popierėlį. Iš tiesų; 
pilietis ištraukia iš kišenės popierį, 
ružavą, kaip jis pats ir rodo vadovui, 
jog pas jį viskas tvarkoje. Keistoji 
grupe eina toliau.

Nerimas ir mintis, kad jis neturi 
išeities, apima rašytojų; juk jis netik 
kad neturi pažymėjimo, bet jis nemie
gojo. Jis neturi sapno į anketą įrašy
ti. Kas bus?

Tuo laiku tolėliau kyla sąmyšis. 
Jaunas vyras atsisako parašyti savo 
sapną. — Ne, aš neturiu pakvitavimo, 
— sako jis vadovui, — ir aš nė negal- 

užtenka pagalvoti apie tai ir šiurpas 
nubėga per nugarą. Net už metų Šei
mos nariai klausdavo: “ . . . O kur 
pasidėjo tas ar tas . . ./? Aišku po 
daugel metų vietoje apsistojus ir 
daiktu prisirinko daugiau ir jei da
bar prisieitų kraustytis, daug ką 
reikėtų išmesti.

Visada šeimoje vienas partneris 
skiriasi kuo nors nuo kito. Jei žmo
na labai kruopšti ir tvarkinga, tai vy
ras atvirkščiai — neturi jokio gero 
atributo. Aš visada daug bereikalin
gų daiktą atrandu ką nors ieškodama 
stalčiuose ar spintos dugne. Žinau 
savo yda ir savo “turėjimo” proble
mą, bet kol sąlygos leidžia, mano 
šeima su šia mano yda apsiprato. 
Mėgstu viską kas patraukia akį. Ži
noma, galima įvertinti grožį ir neįsi- 
gyjant kiekvienų patrauklų dalyką; 
Savotiškai malonu grožį stebėti ir 
įvertinti. Pas mus yra du dideli kame
lijų krūmai. Visi laukiame jų žiedų 
ir stebime juos su pasigėrėjimu 
kiekvienais metais. Gal pasaulis bū
tų geresnė vieta visiems, jei visi 
turėtų daugiau sentimento, švelnumo ir 
įsijautimo į kito Žmogaus, ar kitos 
tautos gyvybinį reikalą, tada ir daug 
mažiau pasaulyje būtų klajotojų.

Man sentimentas turi įdomią 
teigiamybę prisirišti prie savotiškiau- 
sių daiktų ir niekų. Kas nėra bent 
kartą kraustęsis, tas negali to pil
nai suprasti. Jau tris kartus prisiėjo 
visko atsisakyti, nejaugi mums liki
mas galėtų dar kartą tokį “pokštą” 
iškrėsti?

Vis dažniau aš jaučiu šaltą 
likimo ranką, rodančią į blankią ne
tolimos ateities dieną, kada vėl kla
jūno lazdą pasiėmę, palikę visus 
sentimentus, ieškosime prieglobsčio 
nežinomuose horizontuose.

Ačiū mano kaimynei, kuri paskam
binus priminė man apie persikėlimą 
Baltuose Rūmuose. Sugrįžusi iš 
miesto,, sentimentus į šaŲ, pradėjau 
peržiūrėti ir išvalyti kai kuriuos 
stalčius.

Su nuoširdumu iki sekančio karto.
***

voju jums savo sapna pasakoti. Sap
nas yra mano asmeniška ir privati 
nuosavybė, suprantate?

— AŠ tau parodysiu privačią nuo
savybę, drauguži, — sako .vadovas.
— Išvesti! — Ir jauną vyrą du keistuo
liai supakuoja į maišą ir tempia į 
duris ir išmeta ant debesio. Jie grįž
ta ir prieina prie sekančio keleivio.

Šis net dreba iš baimės. “Aš . . 
aš . . draugas vade, aš neturiu kvito, 
bet aš jums galiu viską nuoširdžiai 
atpasakoti, ką sapnavau. Viską, vis
ką pagrindinai. — Jis pasakoja ir pa
sakoja, suklumpa ir vėl pradeda. Va
dovas rauko kaktą. — Kas yra, drau
gas vade, ar aŠ negerai sapnavau? —

— Žinoma, kad ne. — Griežtai at
kerta vadovas..— Tiesą sakant, ne 
visai gerai.

— Aš prisipažįstu klaidas, — sa
ko keleivis. — Aš prisipažįstu! Aš 
nepastebėjau pavojų ir apsirikau. 
Dovanokit man šį kartą, nebauskit. 
Aš niekada gyvenime daugiau šitaip 
nebesapnuosiu. Niekada, tikrai!

Vadovas nusileidžia. — Kadangi 
pirmą kartą tu nusikaltai, nebausime. 
Iš tikrųjų mes esame labai humaniški, 
mes kovojamedėlžmonių, mes norime, 
kad jie tik gražius, malonius, ruŽavus 
sapnus sapnuotų. Mes stovime uŽ rea
listišką sapną.

Vadovas dar ilgai Šia tema kal
ba, visą valandą ir keleiviai jam plo
ja. Bet ir vėl kyla sąmyšis.

— Aš jums nepasakosiu savo 
sapno, — rėkia kitas keleivis. — Ar 
iš beprotnamio jūs? Velniai Žino, kas 
jūs; senoviški kostiumai, violetiniai 
veidai, kaip lavonų. Kas jūs tokie, 
kad norite mano sapnus kontroliuoti? 
Jūsų laikai jau praėjo, kad žmogus 
turėjo viską prisipažinti.

Koks durnas, galvoja rašytojas.

IR ATĖJO PATRIARKAI. ..
(Atkelta ift 3 pel.)

Nesulaikomomis bangomis ėjo 
amoritai, “vakariečiai” prieš 
turtingus egiptiečius. Sumerijos ir 
Akkado karalių valstybė nuo jų 
puolimų palūžo ir 1960 m. prieš 
Kristų galutinai žlugo. Amoritai 
kūrė visą eilę valstybių ir dinastijų. 
Viena iš jų pagaliau pakilo; 1. 
Babylono dinastija, didelis jėgos 
centras nuo 1830 iki 1530 metų prieš 
Kristų. Šeštasis jų karalius buvo 
garsusis Hammurabi.

Vienai iš tų semitiškų giminių 
buvo skirta tapti likimine reikšme 
milijonams per milijonus visame 
pasaulyje iki šios dienos. Tai buvo 
maža grupė, galbūt tiktai viena 
šeima, nežinoma ir nepažįstama, 
kaip smėlio grūdas dykumos 
audroje; Abraomo šeima. Abraomo
— patriarkų protėvio.

“Tharah paėmė sūnus, Abram ir 
Lot, savo sūnaus Haran sūnų ir savo 
marčia Sarai, sūnaus Abram žmoną 
ir išvedė juos iš Ur - Chaldėjoj. (1. 
Mozė. 11,31)

... ir išvedė juos iš Ur - Chaldėjoj
— taip skamba vardas beveik du 
tūkstančių metų. Niekas nežinojo, 
kur buvo miestas Ur - Chaldėja 
atrodė lyg Mezopotamijoj, bet kas 
žino? Priš 30 metų niekas nė nenu
jautė, kad bibliškojo Ur suradimas, 
bus suradimas senos šviesios 
kultūros, kuri sieks toli į priešistori
nę prieblandą drauge su seniau šiais 
žmonijos pažymiais Egipte.

Šiandien Ur yra geležinkelio 
stotis 190 km. į šiaurę nuo Basra 
Bagdad’o linkui. 1915 metais britų 
karių trupė ėjo į Bagdad’ą ir sustojo 
nakčiai prie savotiško kalno. Vienas 
karių buvo archeologijos žinovas ir 
tap netikėtai užėjęs smėliu užneštą 
laiptabokštį, kurį beduinai naudojo 
nuo lietaus apsiginti ir paganyti 
savo kupranugarius magiškai 
išdygusią žole po lietaus dykumoj. 
Amžiai dildė savo keliu. 1929 metais 
Ur buvo atkastas į dienos šviesą. 
Tas pats Biblijos Ur, statytas 
karaliaus Ur - Nammu. Kaip puikiai 
šio miesto piliečiai kadaise gyveno; 
atkasti namai erdvūs, gražūs. 
Jokiame kitame atkastame mieste 
nerasta tokių puikių namų. Iš 
nesuskaitomų šukių puodų, ąsočių, 
vazų ir išrašytų lentelių matosi, jog 
Ur buvo didelis, turtingas ir gražus 
miestas 2000 metų prieš Kristaus 
gimimą. Namai išduoda netik 
patogumą bet net liuksusą. Tarp 

užrašytų himnų šventyklose atrasta 
ir matematikos lentelės su 
uždaviniais net ir kaip ištraukti 
kvadratinę ir kubinę šaknį.

Abraomas — ne paprastas 
nomadas, bet. Abraomas — sūnus 
turtingo žmogaus iš antrojo 
tūkstantmečio prieš Kristų.

Senasis Testamentas sako, kad 
Abraomas gyveno palapinėj ir su 
savo galvijais ėjo iš vietovės į kitą, 
nuo šulinio iki kito. Jis ne pasaulinio 
miesčionio gyvenimą gyveno, bet 
paprasto nomado.

Archeologai sako; -palaukit, 
pamatysit! Iš mistinės istorinės 
tamsos, iš biblinės patriarkų 
istorijos gali tapti istorinė tiesa.

Tikras durnius!
Patys keleiviai, nelaukdami 

vadovo įsakymo, suriša tą ‘durnių ’ 
ir įkišę į maišą išmeta ant debesio, 
kur tas kitas numestas. — Tegul jie 
guli sau, tie separatistai!

Vadovui ^sugrįžta geras ūpas ir 
jis net nustoja sapnus kontroliavęs. 
Jis atsisėda tarp keleiviu ir pradeda 
“kameradiškai” Šnekučiuoti.. Visi 
linksmai juokauja. Čia vadovas 
pastebi rašytoją.
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— E, jaunas žmogau! Tu man 
patinki. Ar nenorėtum su mumis dirbti? 
Tada tu būsi vienas iš mūsą.

— Bet . . . kaip . . . ką? . . . Ne. 
Matote, aŠ turiu tarnybą Tumane ir 
žmoną ...

A, po velniais! Žmona, Tumane, 
už'miršk tą! Ar tu Žinai, kas mes 
esame? Mes galime daryti, ką tik 
norime. Priklauso nuo ūpo; norim 
važiuojam, norim skrendam. Arba 
sugalvojame sapnus kontroliuoti, jei
gu tik yra ūpas. Manai, kad mums blo
gai? Pinigų, kiek nori ir visada gra
žios merginos. Nė viena mums neat
sisako. O atostogos — mes važinėja
me po geriausius kurortus.

Jis prislopina balsą.
— Ne vien tiktai Čia pas mus, 

supranti? Mes galime keliauti į už
sienį. Pasaulis mums atviras. Nizza, 
Neapolis, Rio ... Ta violetinė 
spalva, žmonės mano, kad čia specia
lus kurortinis saulės nudegimas.

— Ne! Rėkia iškankintas rašy
tojas. — Darykit su manim, ką norit 
bet aŠ nenoriu jums priklausyti, būti 
vienas iš jūsų! Ne, niekas pasauly 
manąs nesuvilios būti jumis!

Čia rašytojas pabunda. Lėktuvas 
kaip tik taikosi leistis . . .

***
Dar vienas, grandiozinis sapnas.
Tolimo krašto vadovas, “I am 

the greatest” sapnuoja, kad jo kraš
te labai pabrango žemės sklypai, ta
čiau yra žmonių, kurie turi žemės 
sklypus prie tolimos' jūros, jiems 
jokios naudos nebeduodančius. Ku
rių vienintelė vertė yra sentimenta
linė. Šitie sklypai visada buvo geras 
biznis. Jie, kaip pasaulio didžiosios 
brangenybės, lyg tie deimantai ar 
gražiausieji rubinai. Dėl jų kariavo, 
dėl jų pasirašė ir sulaužė sutartis; 
juos dideli vadai pirko ir dar didesni 
pardavinėjo. Vienas iŠ jų — Lietuva 
vadinamas — yra būvąs net dangaus 
karalystės inventoriaus knygose, kaip 
Marijos Žemė . Didieji Real Estate 
pirkliai, Marijos Žemą pripažinus 
Sovietų Sąjungai, pasijuto gali to

NAUJOJI ZELANDIJA
Klimelis

(TĘSINYS)
Užsimintam 

“nudardėjimui” atrodė daug 
netrūksta, tik poros inčių mūsų vai
ruotojo apsirikimo. Jis sustoja 
vietovės paaiškinti, bet ponios išsi
taria, kad sustojo atsikvėpti.

Vaizdas, o vaizdas irgi žodžiais 
nėra įmanoma apsakyti, jis nugali ir 
patį būkštavimąsi. Vieni kalnai 
neįdomūs - apiplikę, kiti žaliuoja 
žalia žole bei žydinčiais medeliais 
papuošti, bet viršūnės veik visų 
padengtos sniegu. Kalnų atšlaitės 
lyg dangus žvaigždelėmis 
nusagstytas ten besiganačiomis 
avelėmis. Kalbame, kaip jas 
surankioja nukirpimui, kurių ten 
ganosi netūkstančiai, bet milijonai, 
taip ir aiškintojas kalbėjo, bet kaip 
vėliau patyrėme, jas surankioja iki 
vienos dresiruoti šuneliai į 
nukirpimui paruoštą vietą.

Leidžiantis žemyn dar atrodė 
blogiau. Prasidėjo tokie trumpi ir 
staigūs vingeliai, kad mūsų 
autobusas jau vienu pasukimu jų 
nebegali paimti, tenka kaikur net 
porą kartu pirmyn ir atgal pamarši- 
ruoti kol paskutinysis ratas 
užsikabina bent už poros inčių kelio 
krašto, o jei neužsikabintų, vaje, 
vaje kas ten dėtųsi. Galiausiai 
nusileidus į puikų lygų, platų H-Way 
ir visiems audringai mūsų draiveriui 
nuplojus, vėl atgijo šnektos ir taip 
jau su šypsena besigėrėdami 
puikiomis apylinkėmis, pavakaryje 
pasiekėme Queenstown.

liau ta žeme pirkliauti.
Niekas neprotestuoja, galvoja 

‘‘I am the greatest”, kodėl negaliu ir 
aš? Jis sapnuoja Maskvą — Kremlių. 
Jį apkabina Brežnevas ir į abu 
skruostus bučiuoja, o "jis Brežnevui 
už bučkį įteikia ružavu kaspinu 
perjuostą DEED’ . Raudonojoj 
Aikštėj sutrinksi pirmas salvės šū
vis už meilę ir draugystę.

Sapnuotojas nemato pakirptais 
sparnais pririšto prie stulpo turga
vietėj taikos balandžio ir Australi
jos link kylančių sprausminių raketų.

Sapnavome ir mes. Sapnavome 
darbietiŠką sapną. Buvo tai nuobodu
liui išvaikyti sapnas, kuris jau tapo 
slogučiu. Pabuskim, kad nebūtų per 
vėlu.

Aga 
***

METINIS MELBOURNO 
LIETUVIŲ NAMŲ BALIUS

Melbourno Lietuvių Klubo 
Tarybos rengtas L. Namų balius, į 
kurį susirinko gana gausus Lietuvių 
Namų rėmėjų būrys, įvyko š.m. 
spalio mėn. 19 d., ir praėjo gana jau
kioje ir pakilioje nuotaikoje. Malonu 
buvo sekti gausų jaunimo būrį, kuris 
ne taip dažnai matomas mūsų 
įvairiuose parengimuose.

Ypatingai malonu buvo matyti 
“provincialų stalą (taip jie patys 
pasivadino), prie kurio radome 
mielus tautiečius svečius: p. E. 
Eskirtienę, Sale’s Seniūnijos 
seniūnę, p. V. Koženiauskienę, 
Latrobe Valley Seniūnijos seniūnę 
su savo vyrais bei p. A. Šabrinską iš 
Moe. Be minėtųjų, svečių tarpe 
matėme Geelongo Apylinkės 
“finansų ministerį” p. A. Obeliūną 
su ponia ir Sydnejiškį p. Joną 
Šemetą.

Linkėdamas svečiams iš toli ir arti 
malonaus vakaro, sveikino M.L. 
Klubo pirmininkas p. Antanas 
Ramanauskas, pasidžiaugdamas, 
kad ilgus metus dėtos pastangos, p. 
j.Pelenausko parodyta iniciatyva, 
išsipildė ir Klubui jau duota

Nedidutis, bet gražus, švarutėlis 
miestelis, o galvojau , jei jau 
Karalienės vardu pavadinta, 
išvysime kokį didmiestį. Miestelis 
įkurtas prieš neužmatomus tolius 
tarp kalnų nusivingiuojančio ežero 
galo. Viėšbutisjkuriame buvome net 
dviem naktims apgyvendinti; stovi 
vos porą metrų nuo nuostabiai 
mėlyno ežero kranto. Taip ir norisi 
nuo balkono šokti į vandenėlį, bet 
oras daugiau, kaip šaltokas tuoj 
atbulą stumia atgal į maloniai 
apšildytą patalpą. Lieka tik stovėti 
prie uždaro lango ir gėrėtis, gėrėtis . 

Dabar jau aš sakiau žmonelei, kad 
čia tai tikrai norėčiau pasilikti iki 
“gyvos galvos” . . . Sekantį rytą vėl 
turėjom gana trumpą kelionę į tuos 
jau veik įkirėjusius kalnus, ten 
aplankydami zoologijos sodą, bet 
nelabai skaitlinga gyvūnėlių rūšimi. 
Matėme stirnų, briedžių, kalnų ožkų 
ir labai piktą ožį. Vien dėl to pikto 
ožio ant tvorų iškabinėti įspėjimai, 
kad tvorą perilpęs, tuojau to ožio 
būsi “nukylintas”. Taip tuos 
gy-v»ėlius ir fotografavome gerokai 
atsitraukę iš baimės nuo tvoros. — 
Gyvūnėliai taip turistų nuolat 

stebimi išsitreniravę, kad jei 
pastebi kad kas su foto aparatu į jį 
taikosi, ramiai atsistoja ir pozuoja, 
o išgirdęs “klink” vėl juda eidamas 
ar grauždamas žolelę.

.Po pietų turėjome laisvą laiką. 
Vieni važiavo greitlaiviais ežere 
paskraidyt, kiti grožėjosi

Dainos choro dirigentai ir valdyba. Iš dešinės — A. Kramilius, dirg. B. 
Kiveris, dirigentė Zita Belkute, P. Nagys ir P. Ropė.

stipriųjų gėrimų licenzija. 
Pirmininkas kvietė tautiečius 
naudotis Klubo teikiamais patarna
vimais.

Svečius — vakaro dalyvius links
mino ir šokiams grojo neįprastas 
muzikinis kolektyvas — jaunų 
mergaičių kapela, todėl visai 
suprantama, kad jos gerai žinojo ko 
jauniesiems vakaro dalyviams 
reikia!

Vakarienę ir kavą su skanėstais 
patiekė Soc. Globos Moterų D-jos 
ponios, kurioms priklauso nuoširdi 
padėka.

Nuotaiką kėlė ne tik šeimininkų — 
Klubo Tarybos patiektas šampanas, 
kaip priedas prie pakvietimo, ne tik 
jaunų mergaičių muzika, bet ir 
vietoje įgyjami taurieji gėrimai, 
kurie pirmą kartą, licenzija gavus, 
buvo laisvai parduodami.

Neapsiriksiu pasakęs, kad M.L. 
Klubo Taryba buvo dėkinga savo 
svečiams už gausų į balių 
atsilankymą bei suteiktą paramą, 
bet ir svečiai buvo dėkingi Klubo 
Tarybai už malonų ir jaukų vakarą. 
Iki pasimatymo!

IGA
***

vaikštinėdami rožėmis ežero šone 
įruoštame parke. Vakare viešbučio 
parengimų salėje turėjom iš mūsų 
turistinės grupės suorganizuotą
koncertą. Pasirodė, kad mūsų tarpe 
buvo gana neblogų “intertainerių”, 
ypatingai vienas jaunas vyrukas iš 
Sydney netik pasigėrėtinai 
paskambino pianinu, bet nors 
stiprios slogos paimtas, švelniai 
aukštu tenoru padainavo keletą 
dainelių. Mudu irgi buvomę stipriai 
provakuojami pasirodyti bent su 
viena lietuviška dainele, bet mano 
žmonelė buvo tuo tarpu pačioje 
slogos pradžioje ir kartu labai 
užkimusi. Mat kažkas jau buvo 
“įššnipinėjęs”, kad ir mudu esame 
dainos mylėtojai.

Grįžtant prie tos slogos, buvusioj 
mūsų grupėj labai populiarios, 
kiekvienas privalėjo persirgti. 
Priežastis buvo ta, kad kelionėje 
privažiavus kokią “Look out” 
vietovę ir autobusui sustojus, visi 
neria iš apšildyto autobuso 
nuotraukų padaryti bei “pasiganyti” 
patekdami į šiurpų, šaltą bei stipriai 
vėjuotą orą todėl vieni ankščiau , 
kiti vėliau, bet visi slogą, privalėjom 
.persigti. Daugeliui net labai 
sunkokai, kad mūsų rūpestingam 
šoferiui kai - kuriuos teko pavėžėti 
pas daktarus net ir į ligoninę.

Sekmadienį - balandžio 28 - tą 
atsisveikinę su taip simpatingų 
Queenstown, iškeliavome į Lake Te 
Anau. Po dviejų parų poilsio ūpas 
bei smalsumas pamatyti šį kraštą 
kuo plačiau - visas ligas nugalėjo. 
Pakelėse lietuviškų berželių 
gausumas mintyse jaudinančiai 
gražina į brangią Tėvynę net ašarėlę 
negražinamai veržėsi iš akių, bet 
kągi - važiuojame toliau. Savo 
širdyse tėvynės ilgesį atbudinta 
pridengdami pasišnekučiavimais 
tarp mudviejų bei su gretimais 
bendrakeleiviais, kurių tarpe buvo

Nuotrauka M. Vilkaitis

RŪTA NAINYTĖ 
GROŽIO KARALAITĖ

Chicagoje kiekvienais metais yra 
ruošiamos etninių grupių meninės ir 
pramoginės parodos. Jų metu 
tautybės turi progos pasirodyti su 
savo meniniais vienetais, 
rankdarbiais, kulinarija ir kt. 
Kiekviena tautybė yra 
atstovaujama kokios nors iškilesnės 
organizacijos, o taip pat ir savo 
tautybės “Miss”. Chicagos lietuvius 
toj parodoj atstovauja JAV Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos Apygarda. 
Paroda aplanko virš 100,000 žmonių. 
Parodos teisėjai iš visų tautybių 
atstovai. Šiais metais karalaitė 
išrinkta ALB pirmininko Broniaus ir 
Bronės Nainių duktė Rūta.

Rūta Nainytė, 21 metų, skautė, 
Illinois universitete studijuoja 
biologiją ir ją baigusi, 1975 metų 
rudenį planuoja studijuoti 
formakologiją. Kalėdų metu kartu 
su PLB išvyka Rūta žada lankytis 
Australijoje.

***

su dar skaudesniais praeitis 
išgyvenimais.

Čia aplankėme vieną — kitą 
įžymesnę vietovę ir po vakarienės 
paskambinau p. Kuzmienei, nors aš 
ponios ir nepažįstu, bet kažkas man 
josios pavardę į knygutę įrašė, o 
telefoną susiradau knygoje. 
Atsiliepė labai malonus balselis ir po 
prisistatymo kas toks esu ir iš kur, 
maloni ponia kviečia ją aplankyti, 
sako vos dvi mylios nuo josios 
gyvenvietės, bet aš kviečiu ponią 
atvykti į mūsų viešbutį, nes čia tą 
naktį šventėme vieno 
bendrakeleivio gimtadienį. P. 
Kuzmienė prisipažino, kad turinti 
rytoj keltis 5-tą vai. ir atvykti 
negalėsianti, nes poilsis labai 
susitrukdytų. Pasidžiaugė, kad bent 
per telefoną lietuviškai 
pasikalbėjom, kas jai esą retas 
dalykas, o man iš viso pirmas lietu
viškas žodelis apart žmonelės,čia jų 
daug jau girdėtų ypatingai kai kada 
po vėlyvesnio į mudviejų butelį 
išlinkimo, kur nors biškį užtrukus . . 
Atsisveikinant p. Kuzmienė lyg 
pažadėjo neužpoilgo lankydama 
dukrą Queenslande ir mus 
aplankyti, jei proga atsirastų, bet 
nesulaukėme. Tai buvo vienintelis 
kontaktas su ten — N.Z. 
gyvenančiais lietuviais.

Turėjau vieną kitą telefoną ir 
kituose miestuose gyvenančių 
lietuvių, bet tam, kad ir trumpam 
paskambinimui laiko nebuvo ar tas 
laikas mūsų laisvas nebuvo 
tinkamas — vėlyvas vakaras, 
ankstyvas rytas, jau į kitą miestą 
išvykstant, arba kur ilgiau 
stabtelėjus — darbo dienos laikas.

, (Bus daugiau) '
Mūsų Pastogė Nr.45 1974.11.11 psj.5
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XPOBTM
ŠACHMATAI

AUSTRALAI LIETUVIŲ 
TURNYRE

Sydnejaus lietuviai 
šachmatininkai turėdami geras 
sąlygas suorganizavo didžiulį 
šachmatų turnyrą į kurį pasikvietė 
australus šachmatininkus. Turnyras 
pavadintas Lithuanian Club Open 
Chess Tournament.
Australų spaudoje sekmadienio 

laidose plačiai apie turnyrą buvo 
duoti aprašymai. Dvidešimt trys 
australai teikėsi atvykti ir dalyvauti 
turnyre jų tarpe turime kandidatą į 
meisterius D. Parr ir kitus gerus 
šachmatininkus. Lietuvių turnyre 
dalyvauja 10 šachmatininkų kas 
sudaro bendrą skaičių 33.

Pirmąjį žaidimo vakarą turnyro 
atidarymui atvyko I. Henry — 
N.S.W. Šachamtų Sąjungos 
pirmininkas. Atidarydamas turnyrą 
prisiminė laikus kuomet lietuviai 
šachmatininkai žaisdavo Redferno 
namuose ir Lidcombės garaže.
Šis turnyras turės išgarsinti lietuvių 
vardą Sydnejaus australų tarpe. Jei 
viskas baigsis gerai šiais metais,šis 
turnyras bus tęsiamas kas metai. 
Turnyro laimėtojui skirta piniginė 
premija $150.00, antrai vietai 
$70.,00, trečiai $50.00 Be šių 
premijų žemesnio pajėgumo 
dalyviams bus skirtos atskiros 
premijos kas sudaro bendra suma 
$360.00.

Trečiadienio vakarais Sydnejaus 
lietuvių licenzijuoto klubo antrame 
aukšte gražioje salėje įsiviešpatauja 
tyla. Žaidimai tęsiasi virš trijų 
valandų. Patenkinti laimėję savo 
partiją, kai pralaimėjusius galima 
suskaityti iš jų išraiškos. Žaidimai 
užsitęs aštuonias savaites. Po 
keturių žaidimo ratų lietuviai 
turnyro dalyviai V. Patašius ir dr. I. 
Venclovas turi laimėję po 3 taškus. 
Toliau seka po 2 laimėtus taškus: V. 
Augustinavičius, A. Giniūnas, J. 
Jenčius. lVztaško laimėję: I. 
Jonaitis ir J. Karpavičius toliau seka 
P. Grosas ir J. Kapočius. Dešimtas 
lietuvis S. Rimkus su V2 taško 
laimėjimu. ***

SPORTO ŽINIOS
Hobarto “Perkūno” sportininkai 

užbaigė savo metus. Neskaitlingas 
eiles pastiprinę australiukais, net su 
septyniomis krepšinio komandomis 
dalyvavo varžybose.

Vyrai “A” ir “B” klasėje gerų 
rezultatų dar nepasiekė, nors neliko 
paskutinieji. Čia dar nepailsdami 
tebekovoja veteranai Vytas 
Radzevičius,. Peter Stanwix ir Ignas 
Vaičiulevičius, dar didesnio 
veterano Jono Petraičio 
treniruojami. Neužilgo senųjų eiles 
papildys jaunimas^ Juozas Domkus, 
Vytas Kaltinis ir Erikas 
Paškevičius, kurie žaisdami jaunių 
žemiau 16—kos grupėje sėkmingai 
pasiekė II—ją vietą. Dėka trenerio 
P. Stanwix ir puikaus Eriko 
Paškevičiaus žaidimo ši komanda 
visą laiką laikėsi varžybų lentelės 
viršuje ir tik dėl nesėkmės prakišo 
finalinėse rungtynėse.

Jaunučių grupėje pasižymėjo trys 
Petro Stanwix sūnūs ir jaunasis 
Antanas Domkus. Jie savo grupėje 
iškovojo I—mą vietą.

Labai gerai pasirodė pirmus 
metus žaidusios jaunutės mergaitės, 
jos laimėjo savo grupėje irgi I—mą 
vietą. Čia pasižymėjo: Bernadeta 
Vaičiulevičiutė , Aneta Kaitinytė 
(Antano duktė) ir Anita Kaitinytė 
(Martino duktė), kaip daug 
žadančios krepšininkės. Netoli 
atsiliko nuo jų Emilija Taškūnaitė,

Virgilijus Mačiulaitis Victorijos 
šachmatų reservo turnyro 
laimėtojas.

LIETUVIS LAIMĖJO 
VICTORIJOS PIRMENYBES

Australijos šachmatų laikraštyje 
radau pranešimą apie Victorijos 
reservo šachmatų pirmenybes, 
kurias laimėjo lietuvis Virgilijus 
Mačiulaitis. Lietuvių Sporto 
Švenčių dalyviams V. Mačiulaitis 
yra labai gerai žinomas. Jis jau eilę 
metų žaidžia šachmatus už 
Melbourne “Varpo” klubą. Priklauso 
Victorijos šachmatų sąjungai ir 
keletą metų yra buvęs sąjungos 
kasininkas. Nesigaili darbo ir 
Melbourno lietuvių šachmatininkų 
labui. V. Mačiulaičio ir A. Baltučio 
pastangomis turi sudarę “Varpo” 
šachmatų komandą ir dalyvauja 
turnyruose. Jiems talkininkauja A. 
Rukšėnas, A. Rakštelis ir J. 
Smilgevičius.

Sydnejaus šachmatininkų vardu 
linkiu V. Mačiulaičiui ir toliau 
progresuoti šachmatuose kai 
“Varpo” komandai pasiekti geresnių 
rezultatų sekančiose Victorijos 
šachmatų varžybose.

V. Augustinavičius 
*♦*

Linda Jankutė ir E. Banelytė. 
Jaunų merginų yra visas tuzinas; o 
tai jau labai gerai; moterų krepšinio 
komanda ir vėl neužilgo atgis, nes 
merginos greit auga.

Vieną šeštadienio vakarą (19 
spalio), Bendruomenės Valdyba ir 
“Perkūno” valdžia suruošė vaišes 
varžybų dalyviams ir tėvams, bei 
apdovanojo pasižymėjusius 
sportininkus.

Ponių Magdalenos Šiaučiūnienės, 
Petraitienės, Vaičiulevičienės 
užkandžiai buvo ypatingai skanūs.

Duosnus Bendruomenės 
kasininkas B. Šikšnius paskyrė 
čempionų komandoms po naują 
kamuolį gi Bendruomenės 
pirmininkas Juozas Paškevičius 
pasveikino ir pagyrė laimėtojus, 
taip pat palinkėjo sėkmės 
Adelaidėje kitiems metams.

A. Kantvilas***

Kovo I —ji merginų komanda. Iš 
kairės S. Gustafson (kapitonė), V. 
Laukaitytė, A. Kasperaitytė, R. 
Laukaitytė, R. Araitė, R. 
Kasperaitytė ir J. Kaciušytė.***

NUOTAIKOS IŠ HOBARTO

Sutinku su G. Žemkalnio 
iškeltomis mintimis dėl Krašto 
Valdybos kandidatų. Tokie patys ir 
panašūs klausimai ir man ir 
daugeliui čia Hobarte kyla.

Gal mes čia gyvename kiek 
skirtingose sąlygose, žiūrime į 
daugelį reikalų truputį iš kitokio 
taško; o gal ir tokio pat, bet vistiek 
ir mums iš provincijos ateina noras 
savo mintis pravėdinti savo 
spaudoje.

Kadangi čia lietuvių labai mažai, 
ir mes vieni negalime sukelti, nei 
triukšmo nei didelių bangų, tai 
dirbame kartu su kitais — lenkais, 
vengrais, ukrainiečiais ir vietos 
gyventojais australais. Naudojame 
tik anglų kalbą, kad ir ne visada 
teisingai ir tobulai, bet jos visai 
nesibijodami ir nesikratydami.

Į Australijos valdžios pasielgimą
reagavome protesto susirinkimais ir 
rezoliucijomis, spaudoje laiškais bei 
pasisakymais per radiją, televiziją. 
Pasirašinėjome > peticijas, rašėm 
asmeniškus laiškus
parlamentarams, kalbėjome su jais. 
Kalbėjome taip pat studentams 
universitete ir koledžiuose, privačiai 
profesoriams, arkivyskupui,
žurnalistams ir iš viso bet kam, kas 
tik sustodavo paklausyti, 
nesirinkdami nei plauko, nei 
spalvos.

Priėjome išvados, kad galima 
surasti draugų, bet reikia daug 
laiko, pastangų ir išlaidų. Pamatėme 
taip pat, kad politikų tarpe draugų 
mažai ir jų nuomonės keičiasi. 
Bandėme rasti ką nors pastovaus ir 
sveriančio liberalų partijos 
žodžiuose, bet girdėjome tik 
atsargius padrąsinimus. Bandėme 
įžiūrėti ką nors reikšmingesnio savo 
spaudos puslapiuose, bet vargu ar 
rastume kuo pasiguosti. Todėl nuo 
pat pradžios nusistatėme nesidėti, 
nei prie vieno, nei prie jokios 
partijos, o veikti į žmones per jų 
širdis ir sąžines.

Gal būtų, įdomu kam nors iš 
skaitytojų, ypač iš mažesnių 
bendruomenių, kaip mes giname 
savo tautos teises. Mes įsteigėme 
visiškai nepolitinę, nepriklausomą 
organizaciją HELP (Help Estonian, 
Latvian and Lithuanian Peoples) 
Association, kurios adresas yra P.O. 
Box 272 Sandy Bay, Tasmania 7005.

Šios organizacijos komitetą 
sudaro Estų, Latvių ir Lietuvių 
atstovai (bendruomenių įgalioti), o 
nariais yra žmonės, kurie pasirašą 
deklaraciją (mažos kortelėj 
formoje), kad nepripažįsta Soviet)^' 
Sąjungos suverenumo Estijoj,> 
Latvijoj ir Lietuvoj ir sutinka stg 
sąjungos tikslais — skelbti apie 
Baltijos tautų kovą dėl laisvės, 
reikalaujant Baltijos tautų laisvės ir 
žmogaus teisių pripažinimo ir 
reikalauti iš Australijos valdžios 
atšaukimo gėdinos išdavystės.

Savaime suprantama šios 
organizacijos branduolį kol kas 
dauguma sudaro nariai iš mūsų 
pačių bendruomenių, tačiau vis 
daugiam ir daugiau žmonių iš 
australų tarpo ima domėtis, narių 
atsiranda ir iš jų. Kitos etninės 
grupės, ypač lenkai, mūsų reikalą 
remia. Stengiamės pabrėžti kad 
neparsiduodame nei vienai partijai, 
netgi liberalams, kad ta partija 
neužrašytų mūsų į sąrašą savo 
garantuotų šalininkų, kuriems 
užtenka gražių pažadų.

Savo veikloje pasigendame 
literatūros apie mūsų reikalus anglų 
kalba. Tokios literatūros, kuri būtų 
pigi ir prieinama paprastiems 
australų žmonėms. Esu tikras, kad 
įvairiose leidyklose, sandėliuose 
rastume ryšulius lietuviškų leidinių 
— poezijos, atsiminimų, aprašymų, o 
anglų kalba, kad ir paprastesnio 
kūrinėlio, neužtiktume.

Tačiau dar ne vėlu ir dabar 
sukaupti jėgas. Paskleisti mintį 
angliškai, ispaniškai, kad ir

“Kovo” Klubo pirmininkas 
Antanas Laukaitis sveikina 
Raimundą Gulbiną atšventusi, 21 
metus š.m. spalio mėn. 19 d.***

iMibi. 1 iii—■ - t
“tagališkai”, jog lietuviai turi teisę 
būti laisvi, yra gal net svarbiau, 
negu pastangos patiems likti 
lietuviais ar savo vaikus išmokyti 
lietuviškai. (Argi? Red.)

Jei mūsų tauta šiandien 
tebegarbintų Perkūną, Pykuolį, 
Mildą ir kūrentų vaidilų ir 
vaidilučių prižiūrimą Šventąją Ugnį, 
esu tikras, pasaulyje būtų daugiau 
žmonių, kurie šauktų Jungtinėse 
Tautose, kad reikia tuos pagonis, jų 
papročius, jų seną ir ypatingą kalbą 
kaip nors išsaugoti nuos visiško 
išnaikinimo. Gi dabar, kai ištisai 
katalikiška Lietuva, kryžių ir 
smūtkelių žemė, krauju pasruvusi 
šaukiasi Dievo ir žmonių pagalbos, 
net Vatikano žilagalvės ir purpuru 
papuoštos galvos tyli, it vandens 
prisigėrusios burnos, ir tik linkčioja 
atlaidžiai. Pasaulio krikščionys 
daugiau susirūpinę apdalinti 
medalikėliais Naujosios Guinejos 
juodukus, negu pakelti balsą prieš 
balto ir civilizuoto žmogaus 
naikinimą.

Kai gyvename tokius laikus, tai 
tada ir mums nėra kur remtis, kaip 
tik į vienas kitą. Kai reikia ginčytis 
su ružavais studentų vadais, tai 
negali remtis, nei DLP, nei 
Liberalais, nei arkivyskupu Knox.

Nenoriu, kad '“Mūsų Pastogės” 
skaitytojai galvotų, jog mes čia 
Hobarte nenorime laikytis savo 
bendruomenės nuostatų. Mes 
norime, kad mūsų veikla būtų 
linijoje, kaip ir Krašto Valdybos ir 
Baltų Tarybos. Norėtųsi išreikšti 
viltį, kad Krašto Tarybos 

suvažiavime greičiau priimsime 
darbotvarkę, metų apyskaitas, o 
daug ilgiau pakalbėsime apie 
ateities darbus ir reikalus.

Kažin kas daugiau bus padaręs 
dėl savo tautos, ar tas, kuris verkė 
dėl savo tėvynės, skaitė lietuviškas 
knygas, išleido dukras už lietuvių 
vyrų, sulaukė lietuvių marčių ir 
numirė šioje žemėje, ar tas, kuris 
savo australei žmonai, jos draugams 
ir giminėms, savo draugams 
australams įkalė mintį, kad žmogus 
yra laisvas, kad ir lietuvis prie 
Baltijos turi teisę būti 
nepriklausomas. Mano galva, ne 
mes čia išlaikysim tautą savo gera 
kalba, savo dainomis šokiais, bet tie 
mūsų giminės, draugai pažistami 
Lietuvoje, gal ir komunizmo 
apsvaiginti. Mes gi esame tik 
priemonės, kuriomis galime savo 
tautai pagelbėti.

Savo mintis noriu baigti panašiai, 
kaip Romos valstybės laikais 
Katonas sakydamas: “O visgi 
manau, kad mums reikia sujungti 
savo laikraščius į vieną”.

A. Kantvilas***
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aš esu nepaprastai už tai dėkingas.
kl. kada įstojote į

AKADEMINĮ SKAUTŲ SĄJŪDĮ?
ATS. I Korp! Vytis įstojau 1946 

m. studijuodamas Eichstaett’e 
Vokietijoje. Kaip žinote ASS 
priklauso Korp! Vytis, ASD ir FS. 
Manau, tuo atsakiau į jūsų klausimą.

KL. KAIP TOLIAU 
PLĖTOJOTE SAVO SKAUTIŠKĄ 
VEIKLĄ?

ATS: Studijuodamas Eichstaett’e 
ir vėliau Tuebingen’e priklausiau 
ASS ir kiek tremties sąlygos leido 
visą laiką dirbau minėtoje 
organizacijoje. Pasunkėjus 
gyvenimo sąlygoms Vokietijoje, 
teko pagalvoti apie emigraciją 
užjūriu. Atvykęs į Australiją 1949 
m. tuoj pat įsijungiau į skautų eiles, 
kuriose be pertraukos tebedirbu iki 
šiai dienai.

KL. AR TURITE SUNKUMU 
B E I PROBLEMŲ
ORGANIZUOJANT RAJONINĘ 
STOVYKLĄ?

ATS. Taip. Sunkumų bei 
problemų visada atsiranda, bet 
turint gerą ir nuoširdų Rajono 
Stovyklos Rengimo Komitetą 
(RSRK) visos problemos kol kas 
sprendžiasi gana sklandžiai. 
Kadangi mūsų veikimas yra 
motyvuotas labai svariais idealais, 
būtent padėti mūsų jaunimui tarp 
savęs pabendrauti lietuviškoje 
dvasioje, bei propaguoti lietuvių 
kalbos naudojimą, todėl visi RSTK 
nariai neatsisako net ir sunkiausių 
pareigų. Vadovauti tokiam 
komitetui skaitau privilegija. Gal 
didžiausias rūpestis šiuo metu yra 
nuolatinis maisto kainų kilimas. 
Stovyklavietė yra gana patogi, 46 
akrai žemės, kalnuose prie upelio su 
maudymosi baseinu ir visais 
stovyklai reikalingais įrengimais.

KL. AR KUO NORS SKIRSIS ŠI 
RAJONINĖ STOVYKLA NUO 
KITŲ STOVYKLŲ IR AR 
NUMATOTE KOKIŲ NAUJOVIŲ?

ATS. Esmėje visos skautų 
stovyklos yra panašios, nes visada

Fil. p.s. V. Ilgūnas V-sios 
Australijos Rajono Stovyklos 
viršininkas.

V —JI AUSTRALIJOS 
RAJONO STOVYKLA 
Pasikalbėjimas su fiLps.

V. Ilgūnu.
Penktoji LSS Australijos Rajono 

Stovykla įvyks 1975 m. sausio 3 — 
13 d.d. Adelaidės ukrainiečių 
stovyklavietėje, Lower Hermitage, 
prie Adelaidės.

Rajoninės Stovyklos viršininku 
paskirtas fil. ps. V. liūnas. Manau, 
kad visiems Rajoninėn Stovyklon 
vykstantiens skautams bei jų 
tėvams bus įdomu plačiau pažinti 
asmenį, kuris bus atsakingas už 
stovyklą bei stovyklautojus. 
Turėdama tai galvoje, patiekiau 
keletą klausimų būsimam stovyklos 
viršininkui, prašydama į juos 
atsakyti. Štai jie: —

KL. KAIP SENIAI 
SKAUTAUJATE IR KAS 
PASKATINO ĮSIJUNGTI Į 
SKAUTŲ ORGANIZACIJĄ?

ATS. į skautų organizaciją įstojau 
1941 m. Skautai tada veikė 
pogrindyje ir vadinosi L.S.B. Tais 
pačiais metais daviau skauto įžodį, o 
sekančiais (1942) metais ir skauto 
vyčio įžodį. Į skautų eiles jungtis 
paskatino mane mano motina, kuriai

dominuoja ta pati ideologija ir tos 
pačios tradicijos. Tačiau RSRK 
numato įvesti šį tą naujo. Įvairias 
stovyklos vadovų pareigas 
numatome pavesti jaunesniems 
skautų vadovams. Skautiški 
užsiėmimai bus paįvairinti įvairių 
šakų specialistų demonstracijomis, 
kaip keramika, medžio 
drožinėjimas, juostų audimas, opalų 
šlifavimas ir kt. Vienas vakaras bus 
skirtas skaidrėms ir filmoms iš 
skautiško gyvenimo. Vyresniems 
skautams ir skautų vadams 
numatoma duoti pora paskaitų 
(pašnekesių).

KL. KĄ DAR NORĖTUMĖTE 
PASAKYTI UŽBAIGDAMAS ŠĮ 
PAŠNEKĖSI?

ATS. Norėčiau paprašyti, kad kuo 
daugiau skautų iš visų tuntų 
atvyktų stovyklon ir atsivežtų 
giedrią, lietuvišką, skautišką 
nuotaiką . . . Tai iki pasimatymo 
Adelaidėje!

Ačiū fil. ps. V. Ilgūnui už 
informacijas ir tokį išsamų 
Rajoninės Stovyklos apibūdinimą.

bm
***

BRISBANE

Naujoji valdyba šio mėn. 14-tą d. 
turėjo pirmą posėdį. Posėdyje daly
vaujant kapelionui bei kitų vis dar 
šiaip taip bekrutančių organizacijų 
atstovams, pirmoj eilėj buvo 
aptartas mūsų savaitgalio 
mokyklėlės atgaivinimo klausimas, 
ypatingai kada tam reikalui patalpas 
jau turime. Sekmadienį — spalio 
20-tą d.,po lietuviškų pamaldų jau 
gausingai dalyvaujant mažamečius 
vaikučius turintiems tėvams 
daugumoje tam pritarus, buvo 
išdalintos anketos užpildymui dėl 
žinios, kiek vaikučių susidarys ir 
kurį laiką pamokoms dauguma 
pasirinks. Atrodo, kad žodis taps 
kūnu ir kas belieka — džiaugtis bei 
sveikinti iniciatorius.***

MŲSŲ SVEČIAI
Mes t brisbaniečiai, džiaugiamės, 

kad nemažas skaičius tautiečių iš 
skaitlingų mūsų kolonijų aplanko 
mus visa ko išsiilgusius. Pakuliniu 
laiku čia pas savo dukrą vieši iš 
Sydney p. Stasiūnaitienė su anūkėle 
— Lele. Ji kukli moterėlė ir gal ne 
visiems sydnejiškiams žinoma, bet 
josios trys sūnūs, kaip ąžuolai 
girdimi ir žinomi net ir mums 
brisbaniečiams ten choruose, 
oktetuose, kvartetuose. Viešnia 
prisipažino, kad buvusi sujaudintai 
pradžiugusi, čia Brisbanėj atplaukė 
tautiečių, su kuriais prieš 25 metus 
kartu iš Danijos į Australiją 
atplaukė ir iki šiol nesimatė. Vienus 
atpažino kitų ne, nes laikas 
ypatingai mūsų veidelių naudai — 
nedirba. **♦

Niekad nebuvusi Brisbanės 
bendruomenė skaitlinga, paskutiniu 
laiku ypatingai nukentėjo. Po 
gausios ir labai vertingos p.p. 
Žiukelių šeimynėlės persikėlimo į 
Adelaidę, netekome ir čia ypatingai 
jaunimo tarpe pasidarbavusių pirm. 
Valentinos ir pagaliau Janinos 
Zabukaičių. Tai kas, kad abiejų gana 
šaunios vestuvės įvyko čia — 
Brisbanėj, bet po jų — vestuvių abi 
išsikėlė gyventi į tą viskuo 
perkrautą Melbourną. Kaip sakoma: 
viena bėda nebėda, bet, kaip dvi 
bėdos — jau nebe gerai.***

Iš “M.P.” Nr. 44 $7600.15
B. Dambrauskas $11.00
M.G. A.A. S. Raitelaitienės atm.

$10.00
A.J. $20.00
D. J. Karpavičiai $10.00
H. Šalkauskas $20.00
M. Kaspariūnienė $5.00
Viso $7665.15

Visiems už aukas dėkojame.
***

ATPILDAS
Po visų nusiminimų ir 

apdūmojimų, kas būs toliau, štai ir 
staigmenėlė: taip staigiai ir 
netikėtai kaip žvaigždutė iš dangaus 
— iš Sydney Brisbanėje nusileido 
Laimutė Laukaitytė. Laimutė sakė, 
kad p. Kiveris tik paskolina ją 
birsbaniečiams, nes, kaip žinome 
Laimutė buvo .aktyvi “Dainos” choro 
choristė, bet mes darysime viską 
kas būs įmanoma padaryti, kad 
Laimutė nenusavinti, bet atsavinti 
Brisbanei, nes josios tėveliai iš 
kilimo — Brisbaniečiai! Jau Laimutė 
gieda Brisbanės lietuvių chorelyje. 
Atleisk mielas Broniau.

Klimelis
***

GEGUŽINĖ SKAUTŲ ŽEMĖJE
Sekmadienio ryte, 1974 m. spalių 

20 d., pavasario saulei tarp 
plaukiančių debesėlių šildant, 
Sydnėjaus lietuvių skautų žemėje 
Ingleburne pasirodė darbščios 
lietuviškos skruzdės — Sydnėjaus 
lietuvių skautų tėvų komitetas. 

“Aušros” stovyklavietėje pasigirdo 
malkų kapojimo, puodų skambėjimo 
ir komiteto pirmininkės p. Aldonos 
Jablonskienės “bosiški” garsai. Tai 
metinė skautų tėvų rengiama 
gegužinė sutelkti lėšas “Aušros” 
tuntui bei paįvairinti Sydnėjaus 
lietuvių gyvenimą.

Į šią gegužinę praleisti maloniai 
laiką saulėtoje gamtoje suvažiavo 
nemažas skaičius tautiečių su savo 
šeimomis. Ypač reikia džiaugtis, kad 
skaitlingai dalyvavo jaunesnės 
kartos šeimos. Komitetas pavaišino 
visus skaniais pietumis bei gėrimais, 
kavute bei pyragaičiais. Pamaldas 
atviroje stovyklavietės koplyčioje 
atlaikė kun. s. P. Butkus. Jaunimas 
išsibarstė ir žaidė po visą stovykla
vietę. Vyresnieji susėdę būreliais 
šnekučiavo, girkšnojo. Kai kas net 

išdrįso pažaisti kamuoliu. Mažoji 
loterija vaikams visi bilietai pilni, ir 
didžioji loterija praėjo su dideliu 
pasisekimu.

Saulei leidžiantis pajudėjo 
mašinos iš stovyklavietės. Vakaro 
tylumoje pasiliko mūsų skautų 
žemė.

s. B.B.***
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
LIETUVOS BYLA

Sydnejaus Komitetas Lietuvos 
Bylai š.m. spalio 28 d. “Mūsų 
Pastogės” numeryje painformavo 
gerbiamus skaitytojus apie savo 
veiklą.

Komitetas pašto dėžę gavo ir 
maloniai prašo aukas siųsti šiuo 
adresu: AUSTRALIAN CITIZENS’ 
COMMITTEE FOR LITHUANIAN 
RIGHTS, P.O. BOX 470 
STRATHFIELD N.S.W. 2135.

Aukas prašome siųsti čekiu, 
Money Order arba Postal Note. 
Banknotus į voką prašome nedėti. 
Jūsų auka padės mūsų Bylai!

ALB Syd. K-tas. Lietuvos Bylai 
***

SYDNEY KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Pranešame Sydnėjaus 
visuomenės žiniai, kad minėjimas 
įvyks lapkričio mėn. 24 d. 
sekmadienį. Šią dieną Dt. Joachim’s 
bažnyčioje Lidcombe 11.30 vai. 
pamaldos su pritaikintu pamokslu. 
Po pietų 3.30 vai. Sydney Lietuvių 
Klubo patalpose Bankstowne, įvyks 
oficialioji minėjimo dalis su menine 
programa.

Visos organizacijos kviečiamos 
dalyvauti bažnyčioje organizuotai su 
vėliavomis, o vėliau visi minėjime.

L.V.S.“Ramovė” Syd. Sk. V-ba.
***

“AUŠROS” TUNTO 
PRANEŠIMAS

KATEDROJ SU KARD. 
MINDSZENTY

Vengrijos kardinolo — kankinio 
Jozsef Mindszenty Sydney vizito 
metu — lapkričio 16 d. — šeštadienį 
2 vai. p.p. St. Mary’s katedroj bus 
iškilmingos — koncelebracinės 
Mišios kartu su kard. J. Freeman, 
kuriose ir mes esame kviečiami 
dalyvauti.

Pamaldose ir “Dainos” choras 
vad. Br. Kiverio išpildys lietuviškų 
giesmių.

Panašiai kaip procesijoj 
dalyvaukime kuo daugiau pasipuošę 
tautiniais rūbais, lietuviškais 
ženklais bei uniformom.

Kuo gausiau kviečiami visi 
dalyvauti šiose pamaldose, nes, 
kartu tai bus ir aplankymas vienos 
iš Šventųjų Metų atlaidams pelnyti 
bažnyčios — katedros.

Paaukokime tą šeštadienio 
popietę maldai, pagerbimui svečio, 
bei savo tėvynės kankinių — 
vyskupų atminimui!

Kun. P. Butkus
įję jję j|c

BRISBANE NAUJA 
APYLINKĖS VALDYBA

Š.m. rugsėjo mėn. 5 d. įvyko Bris- 
banės Apylinkės visuotinis susirin
kimas, kuriame išrinkta nauja 
valdyba: pirm. — B. Butkus, 
vicepirm. — dr. V. Kiaušas, 
iždininkas — A. Mališauskas, sekr. 
— V. Musteikis, meno vadovė — M. 
Butkienė.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI
M

KETVIRTADIENIAIS - DVIGUBI “JACKPOTAI”

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16 —18 East Terrace, 
BANKSTOWN 

TEL: 708 —1414
♦JŪSŲ INVESTUOTI PINIGAI LIET. KLUBE UŽDIRBA JUMS. 
10%. TAD, KODĖL NEINVESTUOTI SAVAJAME KLUBE?

LAPKRIČIO MĖN. ' 
SEKMADIENĮ .17 D.
ALI KABAH AND ENRICA, magikas, iliuzionistas. 

SEKMADIENĮ,24 D.
DALIA DOR, populiari dainininkė.

šeštadieniais 8-12 val.
® ”IN SET” KVARTETO ŠOKIU MUZIKA

SEKMADIENIAIS 6-10 VAL.
M ♦ Šokių, vakaro melu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai pri* 

valo dėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių. - Išlenksime 
jjffl nemalonumų!

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Š.m. lapkričio mėn. 24 d. egzilų 

skautai ruošia skautams QUIZ PO
PIETĘ, kuri įvyks ukrainiečių 
salėje, Joseph St., Lidcombėje 14 
vai.

Visi skautai, tėvai bei prieteliai 
kviečiami atsilankyti.

Tunto stovykla dabar jau 
numatona 1975 m. sausio antroje 
pusėje, ne pradžioje, kaip buvo 
sakyta anksčiau. Apytikrė data: 
sausio 15 — 25 dienomis. Kaina 
numatyta $22.00 asmeniui. Galima 
registruotis pas tuntininką ar tėvų 
komiteto pirmininkę.

“Aušros” tuntas nori sutvarkyti 
savo turimus foto albumus. Trūksta 
daug nuotraukų, darytų privačiai ar 
oficialiai. Prašau visus, kurie turi 
bet kokias atliekamas nuotraukas 
arba negatyvus iš Sydnėjaus 
lietuvių skautų gyvenimo, perleisti 
ar paskolinti.

*** f

Skautai ir skautės, kurie dar 
neužsiregistravo pas tuntininką 
vykti į rajoninę stovyklą, prašomi 
paskutbėti UŽSIREGISTRUOTI IR 
SUMOKĖTI STOVYKLOS 
MOKESTĮ IKI Š.M. LAPKRIČIO 
MĖN. 24 D. kitu atveju gali 
pražiopsoti stovyklą.

“Aušros” Tunto Tuntininkas 
***.

PRANEŠIMAS
Sekantis Sydnejaus Filisterių 

Būrelio susirinkimas įvyks lapkričio 
mėn. 15 d., 8 vai. CCH Australian 
Pty.Ltd., kampas Talavera St. ir 
Khartoum Rd. North Ryde.

Kolegė J. Pullinen skaitys 
referatą apie spaudos techniką. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Valdyba
***

MELBOURNE
Š .m. lapkričio mėn. 19 d., 

antradienį, 7 vai. vak., Lietuvių Na
muose, North Melbourne, 
šaukiamas visų Melbourno 
organizacijų atstovų susirinkimas, 
nustatymui ateinantiems 1975-tiems 
metams veiklos kalendoriaus.

Visos organizacijos prašomos iki 
šios datos jau būti sustačiusios 
savo ateities veiklos planą.
A.L.B. Melb. Apyl. V-bos sekretorė

**♦
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Į A.L.B. Krašto Tarybą atstovais 
išrinkti: J. Miškinis, dr. V. Kiaušas. 
Senoji Apylinkės valdyba linki 
naujajai valdybai sėkmės ir 
energijos dirbant tautinį darbą. 
Taip pat dėkojame visiems, kurie su 
mumis bendradarbiavo ir padėjo 
mums atlikti savo pareigas. Visų čia 
išvardyti nėra įmanoma ir gal nėra 
reikalo, tačiau mūsų padėka jums, 
mieli tautiečiai, yra gili ir nuoširdi. 
Ypač čia norėtume padėkoti tiems, 
kurie prisidėjo prie “M.P? 
spaustuvės vajaus ir Tautos Fondo 
parėmimo.

Buvusi Brisbanės Apyl. Valdyba
***

“Mūsų Pastogės” baliuje p.p. 
Morkūnai laimėję persišku kilimą, 
kairėje dr. S. Pacevičienė Lietuvių 
Dienų propagavimo ir rėmimo 
komiteto pirmininkė.

Spalio 26 d. įvykusiame “Mūsų 
Pastogės” jubiliejiniame spaudos 
baliuje buvo traukiamas laimingas, 
p.p. V. ir A. Vaitiekūnų padovanoto 
kilimo, loterijos bilietas. Bilietą 
ištraukti buvo pakviesta A.L.B. 
Krašto Valdybos pirmininko žmona 
p. M. Neverauskienė. Ištraukto 
bilieto nr. 51 savininkas p. A. 
Morkūnas, 12 Avro Ave., Hendon, 
S.A.

Dėkojame p.p. V. ir A. 
Vaitiekūnams už tokį vertingą 
pryzą.

***

Kadaise judri ir gyva lietuvaitė 
pianistė Irena Vilnonytė — Coch 
kurj laiką buvo dingusi iš lietuviško 
horinzonto. Tik Whitlamo gėdingas 
pripažinimas Baltijos tautų Rusijai,, 
pajudino ir p. Coch’ų šeimą ginti 
Lietuvos garbę. Jis suorganizavo 
Launcestone protesto mitingus, 
pasakė karštą kalbą gindamas Baltų 
teises į nepriklausomybę. Apie tai 
plačiai parašė vietos laikraštis “The 
Examiner”, spalio 14 d. laidoje. 
Pasirodo,kad p. Irena turi lietuvišką 
šeimą, jos sūnus Gerry kalba ir rašo 
lietuviškai, o jos vyras tvirtai stovi 
už lietuviškus reikalus. Ponai 
Coch’ai lapkričio mėn. pabaigoje 
ilgesniam laikui išvažiuoja į Europą. 
Gero vėjo linkime.

***
Praeitą savaitę adelaidiškiai 

Juozas ir Agota Stepanai lankėsi 
Sydnejuje. Paviešėję pas p. Milašus 
ir aplankę savo pažįstamus išvyko į 
Canberrą ir vėliau žada aplankyti 
Melbourne savo bičiulius. Pasirodo, 
kad pensininkų dienomis niekas 
nesiskundžia Australijoje.

sjc sjc sjc

Spalio 26 d. A.L.B. Krašto ir Ade
laidės Apylinkės Valdybos surengė 
Lietuvių Namuose “Mūsų Pastogės” 
25 m. jubiliejinį balių. Svečiai 
linksmai praleido vakarą 
besivaišindami baliaus gėrybėmis, 
klausydami bei stebėdami 
programą, bandymai laimę 
loterijoje ir miklindami kojas prie 
rinktinės plokštelių muzikos. Taip 
pat dalyviai turėjo progą 
“paragauti” specialios spaudos 
“Lazdos”, kurią redagavo p. J. 
Vasiliauskas, iliustracijas piešė p. B. 
Borjeras. Šis balius parėmė “Mūsų 
Pastogę” apie $300.00 suma.

***
Šviesos festivalio direktorius Mr. 

Fr. Nile, kuris neseniai lankėsi 
Europoje, pareiškė, kad Mr. M. 
Muggeridge, esąs SolŽenicino 
draugas, davęs Solženicinui 
sugestijų apsilankyti Australijoje ir 
dalyvauti svečiu vad. Šviesos 
festivalyje. Iš Solženicino 
atsakymas dar nėra gautas.

Mr. Muggeridge Vakaruose 
laikomas tam tikru pranašu. Panašią 
rolę Rytų Europos krikščionys 
suteikia Solženicinui.

♦**

Jau yra išleista LIETUVIŲ 
DIENŲ brošiūra. Jos kaina tik 30c. 
Brošiūras platina visų kolonijų 
apylinkių valdybos. Brošiūroje telpa 
visa LIETUVIŲ DIENAS liečianti 
informacija.

***
LIETUVIŲ DIENŲ 

PROGRAMA
Jau galima gauti pirkti Sydnejuje 

pas P. Alekną Lietuvių Klubo 
knygyne ir pas p. Vinevičių 
sekmadieniais knygų kioske 
Lidcombėje. Kaina 30 centų.

**♦
BRONIAUS BUDRIŪNO VYRŲ 
KVARTETAS SYDNEJUJE

Gautos yra lietuviškų dainų 
plokštelės mono — grojama stereo. 
Paskubėkite įsigyti ir susipažinti su 
kompozitoriaus Broniaus Budriūno 
akomponuotomis dainomis, pirmoje 
pusėje yra 7 dainos, kitoje pusėje 8 • 
Plokštelės kaina $6.00 galima gauti 
pas Povilą Alekną Sydnejaus 
Lietuvių Klubo knygynėlyje. Tinka 
kalėdinėm! dovanėlėm.* **
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