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SVEIKI SULAUKĘ 
ŠV. VELYKŲ!
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Tikėti ir 

siekti

Velykos - atgimimo šventė, per
galės šventė, prisikėlimo šventė. 
Šventė, kuri savy susemia ir išreiš
kia žmogaus giliausius troškimus: 
išlikti, nugalėti praeinamumą, prisi
kelti tobulam ir nenutrūkstamam 
gyvenimui. Šitie permanentiniai 
siekimai turi ir tuos pagrindinius 
atramos puktus, kuriais grindžia
mas žmogaus gyvenimas ir jo pras
mė. Jiems siekti žmogus pajungia 
savo visas tobuliausias galias - pro
tą, fantaziją ir kūrybą. Čia be abejo
įeina ir patys pradiniai elementai - 

instinktas išlikti, toliau jo protinės ir 
vaizduotės galios, kaip tą išlikimą 
užtikrinti, pratęsti iki tokio taško, 
kur apsilenkiama su mirtimi ir pa
siekiama žmogiškosios būties tobu
lybė. Tai grynai žmogaus kovos ke
lias, kur jis įkinko ne ’ ien tik savo 
galias, bet bando peržengti ir mūsų 
būties ribas siekdamas įamžinti savo 
buvo pėdsakus kūryboje arba per 
religiją ieškodamas sąlyčio su Die
vybe, kurios galioje yra gyvenimo ir 
mirties raktai.

Kaip pats natūralūs gamtoje gy
venimas reiškiasi tam tikru ritmu - 
apmirimas žiemos periode ir atbu
dimas arba prisikėlimas pavasariais, 
galimas daiktas suderintai su šitokiu 
akivaizdžiu ritmu pasižiūrėta ir į 
žmogaus gyvenimą, kur įžiūrėta irgi 
tam tikras dėsningas ritmas tarp 
gyvenimo ir mirties. Čia dar ateina 
religija, kuri šitai išryškina ir visą 
vyksmą perkelia į Tvėrėjo kūrybi
nius planus.

Lygiai tą patį kilimą ir kritimą, 
apmirimą ir prisikėlimą galima įžiū
rėti ir tautų gyvenime, netgi žmoni
jos kultūriniame gyvenime: kai ku
rie kultūros istorikai, įrodinėja, kad 
žmonijos kultūros vystosi, pražysta, 
pagaliau sunyksta ir vėl kitokiomis 
formomis prisikelia naujam ciklui.

Pažvelgime ir į lietuvių tautą. Va
dovaujantis panašiais kultūrų ciklų 
dėsniais ji jau išgyveno vieną 
tarpsnį - savo ekspansijos ir perga
lių tarpsnį, o po ilgesnio apmirimo 
pradėjo gaivališkai atgimti ir prisi
kelti jau visai kitoje formoje - kultū
riniam ir kūrybiniam gyvenimui. 
Šiandie mums visiems rūpi dar vie
nas tautos prisikėlimas - politinis 
prisikėlimas, kurio visa tauta trokš
ta ir visomis išgalėmis siekia. Ir be 
abejo šitas prisikėlimas vieną dieną 
įvyks, jeigu mes visi tuo tikėsime, jo 
sieksime ir už jį be rezervų ar abe
jonių kovosime. ,Čia ir yra pagrindi
nė prisikėlimui sąlyga, kuri būtina 
tiek žemiškajam, tiek ir antgamti
niam prisikėlimui - tikėti ir siekti, 
nes joks prisikėlimas, jokia pergalė 
neįmanoma be paties žmogaus ar 
vieneto, ar pagaliau tautos pastan
gų. Nepalūžtamai tikėti ir besąlygi

niai siekti. Tai geležinis dėsnis, ku
ris sutrauko vergijos pančius, pra
laužia kalėjimų sienas, nuverčia ka
po akmenį.

Velykos ir yra toji šventė, kuri 
liudija kiekvieną prisikėlimą - Dievo 
prisikėlimą, žmogaus prisikėlimą, 
tautų prisikėlimą. Ir jeigu tikime 
Dievo prisikėlimą kaip įvykusį fak
tą, tai į žmogaus ir tautų prisikėlimą 
mes taip pat tikime ir jo siekiame. 
Velykų varpai skamba prisikėlusio 
Dievo garbei,jie taip pat skambėda
mi šaukia ir kviečia žmogui prisikel
ti, mes lygiai tikime šiame džiugesio 
ir vilties varpų skambėjime ir mūsų 
tautos galutiniu prisikėlimu. Tuo 
mes tikime ir to neatlyžtamai sie
kiame.

Antanas Jasmantas

Prisikėlimas
Laukų balandžiai ūbauja pušyne: 
pavasaris, o Viešpatie, pas mus! 
Atvožęs juodus arimus 
žalių raštelių prirašysi: 
ir kils giesmė lyg vyturėliai, 
upeliai ūžaus ir skardens, 
kad iš numirusio akmens 
kalnelizį šypsenoj mums prisikėlei.

Naktis nusilenkė. Ateina Rytas. 
Ir tu sugniaužtą delną pradarai: 
Aloe varva pumpurai.
Grumsteliai nusigandę ritas 
ir obels drobule vyniojas. 
Tik kas, o Viešpatie, slidžiais 
Takelių mūsų paleidžiais 
skubės Tau apkabint rasotas kojas?

PAWLYJC
Kovos 15 d. Paryžiuje mirė pa

garsėjęs pasaulyje laivininkystės ir 
oro susisiekimo magnatas graikas 
Aristoteles Onasis, sulaukęs 69 m. 
Mirė palikdamas 600 milijonų dole
rių turto. Jo turto paveldėtojai yra 
duktė Kristina ir žmona Žakelina, 
anksčiau buvusi Amerikos prezi
dento J.F.Kennedy žmona. Jo gy
venimo obalsis buvo - niekad nemo
kėti valstybinių mokesčių ir nein
vestuoti savo pinigu , o tik skolin
tus.

***

Australijos liberalų partijoje, kuri 
yra šiuo metu opozicijoje, vyksta 
nesutarimų: kyla abejonių dėl parti
jos dabartinio lyderio Snedden, kad 
jis nesąs pakankamai geras ir siūlo
ma pakeisti nauju. Mr. Snedden pa
siryžęs už savo poziciją kietai kovo
ti. ***

Medibank, plačiai diskutuojama 
sveikatos apdraudos sistema, kurią 
žadama įvesti nuo liepos 1 d., Aust
ralijos mokesčių mokėtojams per 
metus kainuos apie pusantro mili
jardo dolerių, taip skelbia Socialinės 
Apsaugos ministerija. Opozicija tei
gia, kad tos išlaidos bus dvigubai di
desnės.

***

Komunistų ofenzyva Vietname ir 
Kambodijoj nesulaikomai žengia 
pirmyn. Australija ir Amerika sku
botai evakuoja savo piliečius iš šių 
kraštų.

***
Kipro saloje įtampa tarp graikų ir 

turkų padidėjo salos gyventojams 
turkams pasiskelbus nepriklauso
mais.

***
Amerikoje, Texas valstijoje at

rastos didžiausio gyvūno, galėjusio 
skraidyti, liekanos. Mokslininkai iš 
liekanų apskaičiuoja, kad toks gy
vūnas turėjęs apie 15 metrų sparnus 
ir gyvenęs prieš 60 milijonų metų.

Jaltos žemėlapis
(FCI) čekoslovakų Konsultatyvinis Ko

mitetas V. Europoje išleido naują žemėla
pį, vaizduojantį 1945 m. Jaltos konferen
cijos išdavą —■ naująją Europą.

Kaip žinoma, toje konferencijoje buvo 
Roosevelto, Stalino ir Churchillio pasira
šytas principinis dokumentas, o jų užsie
nių reikalų ministerial pasirašė ..Išlais
vintos Europos Deklaraciją“, kuri be jo
kių garantijų davė Staibiui laisvas rankas 
Rytų Europoje.

Paliekant nuošaliai satelitines valstybes, 
naujasis žemėlapis rodo šiuos Sovietų Są
jungos absorbuotus kraštus: Karelija —■ 
68,819 kv. mylių, 600.000 gyventojų; Esti
ja — 18,353 kv. m., 1,197,000 gyv.; Lietuva 
— 31,200 kv. m., 2,711.000 gyv.; Latvija — 
25,305 kv. m., 2.193.000 gyv.; Rytinė Len
kijos dalis — 69,860 kv. m., 12,773,000 gyv.; 
Rytų Prūsija — 7,000 kv. m., 900.000 gyv.; 
Rutenia (Čekoslovakijos dalis) — 5,000 
kv. m., 800.000 gyv.; Besarabija ir Buko
vina — 22,000 kv. m., 3.0 mil. gyventojų.

Sovietų Sąjunga užėmė ir dabar tebe
laiko savo kariuomenę Čekoslovakijoje, 
Rytų Vokietijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje. 
Sovietų kariuomenės nėra Rumunijoje, 
nors ji priklauso Sovblok ir Comecon gru
pėms. Albanija, kaip žinoma, palaiko glau
džius ryšius su Kinija, o Jugoslavija, kol 
Tito dar yra pajėgus, tvarkosi nepriklau
somais komunistiniais pagrindais.

Turint galvoje, kad greitai tikimasi už
baigti Europos saugumo konferenciją, 
žvilgterėkime, kas buvo nutarta ir pasi
rašyta Jaltoje.

,,Pasirašiusieji pareiškia vieningą savo 
kraštų politiką padėti išlaisvintoms iš na
cių Vokietijos Europos tautoms išspręsti 
jų politines ir ūkines problemas. Išlaisvin
tiesiems kraštams, siekiantiems atkurti 
savo tautinį ir ekonominį gyvenimą, bus 
teikiama pagalba nusikratyti nacių ir fa
šistų liekanomis ir sukurti demokratines 
institucijas. Pasiremiant Atlanto Chartos 
principais, padėti gyventojams laisva va
lia pasirinkti vyriausybes ir atstatyti su
verenines teises.“

Toliau kalbama apie būtiną ekonominę 
pašalpą, laikinos valdžios sudarymą ir 
laisvus rinkimus, kurių okupuotieji kraš
tai tebelaukia iki šiai dienai. Tur būt, Eu
ropos saugumo konferencija padarys tam 
laukimui galą, o laikinasis „Jaltos žemėla
pis“ bus padarytas pastoviu Europos že
mėlapiu.

***
Sydnejuje tebevyksta spaustuvi

ninkų streikas. Jo pasėkoje Sydne
juje sustojo dienraščiai ’’Daily Tele
graph”, ’’The Sun” ir ’’The Austra
lian”.
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GYVENIMAS
MELBOURNE

iš bendruomeninės veiklos

Melbourno Lietuvių Klubo Tarybos vicepirmininką p. Viktorą 
Adomavičių ir šeimą, jų dukrelei ZITAI mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame ir karti liūdime.

Melbourno Lietuvių Klubas

NAUJA VALDYBA

Kovo 16 d. Melbourne Lietuvių 
Namuose įvyko metinis A.L.B. Mel
bourne Apylinkės susirinkimas. Da
lyvavo apie 120 dalyvių iš jų 101 su 
balsavimo teise. Apylinkės pirm. 
Alb. Pociui ir iždininkui K.Kazlaus
kui padarius pranešimus, susirinki
mas, išklausęs revizijos komisijos 
pareiškimą, užgyrė apyl val
dybos veiklą ir pareiškė padėką.

Per naujos valdybos rinkimus pa
siūlyta kandidatais ir gavo balsų: 
Albinas Pocius 97, Feliksas Sodaitis 
77, Petras Aras 75, Ričardas Ste
ponavičius 71, Anita Matukevičienė 
58, Leonas Padgurskis 34, Vincas 
Sidabrą 33 ir Bronė Šilvienė 31.

Pagal balsų daugumą Apyl. Val
dybą sudaro: Pirm. Alb. Pocius, 
I-mas vicepirm. politinei veiklai 
Petras Aras, Il-ras vicepirm. Jau
nimo reik. Ričardas Steponavičius, 
sekretorė Anita Matukevičienė ir 
ižd. Feliksas Sodaitis.

Revizijos Komisijon išrinkti p.
A. Mikaila, K . K az 1 a u s k a s ,
B. Vanagas, P.Sungaila, J.Juška.

Revizijos Komisijon išrinkti 
J.Meiliūnas, A.Baltrukonienė ir 
V.Liubinas.

Garbės Teisman išrinkti p. A.Mi- 
kaila, K.Kazlauskas, B.Vanagas, 
P.Sungaila, J.Juška.

Mandatų Komisijoje dirbo p.p. 
Papeliučka, Petkevičius ir K.Praš- 
mutas.

Susirinkimui pirmininkavo jauno
sios kartos atstovai Dr.K.Zdanius ir 
Dalia Didžienė. Susirinkimas baig
tas Tautos Himnu.
PARAMA MŪSŲ PASTOGEI

Melbourne Apylinkės Valdyba, 
darydama 1975 m. sąmatą paskyrė 
šimtą (100) dolerių Mūsų Pastogei: 
$ 50.00 Mūsų Pastogei ir $ 50.'00 
Mūsų Pastogės spaustuvei. Mūsų 
Pastogės Administracija Melb. 
Apylinkės Valdybai nuoširdžiai dė
koja.

AUKOS
A.L.B. SYDNEY KOMITETAS

LIETUVOS BYLAI 

skelbia papildomą aukotojų sąrašą:

Paskelbta anksčiau 
V.Doniela 
V.T.S.
P.Šapronas 
V.Mickis 
K.Valaitis
S.Landžius 
A.Lingė 
J z.Ramanauskas 
Jonas Ramanauskas 
P.Armonas 
p. Klemka 
St. Abromavičius 
A.Reisgys 
A.Milašas 
A.Kabaila 
J.Viliūnienė 
A.Viliūnas 
J.Mašanauskas
H. Šalkauskas 
Iz.Jonaitis 
Z.Vičiulienė 
A.S.
J.ir V.V. 
R.R.
I. Venclovas 
V.Bernotas
C.K.
J. Raitelaitis

$ 1990.49 
25.00 
25.00 

5.00 
10.00 
30.00 
20.00 

5.00 
10.00 
5.00 

20.00 
5.Q0 

10.00 
5.00 

10.00 
30.00 

5.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
20.00 

2.00 
20.00 

3.00 
25.00 
10.00 
15.00 
10.00

ALB Melbourno apyl. pirmininkas 
Alb. Pocius

PRANEŠIMAS

1975 m. kovo 2 d. metiniame Soc. 
Globos Moterų Dr-jos susirinkime 
išrinktoji valdyba, pareigomis pa
siskirstė: pirmininkė - Emilija Šei- 
kienė, sekretorė - Bronė Bitienė, iž
dininkė - Janina Kairiūkštienė, Li
gonių lankytojos: Viltis Kružienė, 
Vera Morkūnienė, parengimai - 
Anelė Reimerienė, Ona Plečkaus- 
kienė.

Visais reikalais prašome kreiptis 
pas Dr-jos pirmininkę E.Šeikienę, 
54 Davison St., Nth. Richmond, Vic. 
3121 Tel. 42-2367.

Dr-jos Valdyba maloniai prašo 
nares bei rėmėjas-jus nedelsiant pa
remti fantais būsimai loterijai ba
landžio 27 d. Fantus priima visos 
Soc. Globos Moterų Dr-jos Valdybos 
narės. Iš anksto visiems širdingai 
dėkojame.

Soc. Globos Moterų Dr-ja.

O.Šliterienė 2.00
R.Patašius 5.00
H.Meiliūnas 20.00
Vl.Brilingas 25.00
V. ir R.Mickai 10.00
K.S. 4.00
P.B. 10.00
A.V. 10.00
A.Kazakevičius 10.00

' V.P.Nurka 10.00
A. Stravinskas 10:00
J.Barila 10.00
p. Vaškevičienė 2.00
p. Šemiota 2.00
VI.Šneideris 20.00
S. šeima 20.00
A. ir S.Montvidai 5.00
J.Šarkauskas 50.00
A.Leveris 10.00
P.G. 10.00
B.Barkus 10.00
V.Barkienė 10.00
K.K. 5.00
Ve. Šliogeris 5.00
A.Baužė 5.00
Vl.R. 5.00
E.D.B. 15.00
V.V.J. 10.00
A.Skirka 10.00
V.Rušienė 5.00
J.Macijauskas 5.00
Ed.Slonskis 20.00
D. ir M. 10.00
A.Z. 20.00
V.Inkratas 10.00
A.R. 10.00
L.R.M. 10.00
V.Bitinas 10.00
A.Kontvainis 25.00
K.Butkus ir L.žygienė 50.00
Aid. J ablonskienė 10.00
L.D.Cox 25.00
K.Pelurytis 10.00
E.M.Migevičiai 4.00
J.Muščinskienė 20.00

MELBOURNO LIETUVIŲ
KLUBE

PRANEŠIMAS

Pranešame Melbourno ir apylin
kių lietuviams bei svečiams, kad 
Melbourno Lietuvių Klubas veikia 
kiekvieną savaitę šiomis dienomis:

Penktadieniais nuo 6 iki 11 
val.vak.

Šeštadieniais nuo 1 iki 11.30 
val.vak.

Sekmadieniais nuo 1 iki 7 vai. 
vak.

Karšti ir pigūs pietūs kiekvieną 
sekmadienį nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Taip pat galima pirkti ir išsinešti 
įvairių spiritinių gėrimų papiginto
mis kainomis penktadieniais ir šeš
tadieniais iki 10 vai. vak.

Melb. Lietuvių Klubo Taryba'
PRANEŠIMAS

MELBOURNIŠKIAMS

Pranešame Melbourno Klubo na
riams ir visiems tautiečiams, kad dėl 
netikėtai susidėjusių aplinkybių per 
Velykų šventes prededant Didž. 
Penktadieniu, t.y. nuo kovo 28 iki 
balandžio 1 d., klubas bus uždarytas.

Klubo Vadovybė

pirmininkas 
prašo

Mieli. Melbourno Klubo nariai ir 
malonūs jūsų svečiai,

Klubo Taryba prašo kiek galint 
laikytis Klubo taisyklių, kurios 
grindžiamos ne tik Klubo įstatais, 
bet ir vietinės valdžios klubams iš
leistais nuostatais:

1. Kiekvienas klubo narys turi tu
rėti su savimi asmens nario knygutę 
(Membership Book), kada jis arba ji 
būna Klubo patalpose.

2. Klubo nariai, atsivedę svečių ne 
narių, turi įrašyti į svečių knygą. 
Kiekvienas narys turi teisę atsivesti 
tris svečius ir už juos pasirašo sve
čių knygoje. Svečių knyga yra ger
biama visur ir visada,tad prašau ją

G.Kišonas 20.00
J.C. 10.00
J.P. 10.00
p. Liubinskas 5.00
p. Rašymas 20.00
V.Šablevičius 3.00
A.Simonaitis 20.00
A.Zinkevičius 5.00
p. Bernotas (senj.) 10.00
A. ir S.Kaminskai $5.00
Per aukų dėžutę Lietuvių
Klube 46.00

Viso iki 5.3.1975 $ 3083.49

Sydney Komitetas Lietuvos Bylai 
nuoširdžiai dėkoja visiems aukoju
siems.

Didelis ačiū p.Statkui už gražią 
aukų dėžutę ir pradinę auką per šią 
dėžutę.

GERTI BE BAIMĖS . ..
Northern Territory įstatymda- 

vystės taryboje svarstomas 
įstatymo projektas, pagal kurį 
pasigėrimas nebus laikomas 
nusižengimu. Pagal naująjį įstatymą 
policija galės patalpinti pasigėrusį į 
apsaugą — bet tik jo pačio 
saugumui.

užlaikyti tvarkingai, švariai ir pas 
mus. 3. Pastebėta, kad organizaci
jos ir pavieniai asmenys nesilaiko 
patvarkymo, kad lietuvių namuose 
galima kabinti skelbimus ir praneši
mus tik atsiklausus Tarybos, o tuo 
pačiu, laikui praėjus, nukabinti.

4. Atsiranda asmenų, kurie žaloja 
ir net naikina lietuvių namų turtą 
bei dekoracijas. Būkime kultūringi; 
jei tau ar jums kas nepatiko ar ne
patinka, tai nereiškia, kad jūs galite 
elgtis visų klubo narių vardu. Kiek
vienu atveju savo nepasitenkinimus 
galite pareikšti Klubo Tarybai, bet 
neliesti ir negadinti pačių daiktų.

5. Uždarus barą prašome kaip ga
lint greičiau apleisti patalpas, nes 
uždarus dar būna daug darbo, kol 
pareigūnai susitvarko.

6. Sekmadieniais (1 - 2.30 val.p.p.) 
pagal galimybes gaminami lietuviški 
pietūs. Daug ponių savanoriškai 
ateina tuos pietus pagaminti. Ačiū ir 
dar kartą ačiū toms malonioms po
nioms, kurios gamino ir kurios dar 
ateityje gamins.

Patogesniam virtuvės kalendo
riaus nustatymui prašyčiau ponių, o 
ypatingai jaunesniųjų, kurios sutik
tų visų mūsų labui paaukoti vieną 
sekmadienį pietų gaminimui, skam
binti telefonu 47 7561. Būsiu labai 
dėkingas, nes jūs sutaupysit man 
daug brangaus laiko, kuris sugaiš
tamas beieškant moterų parengi
muose, šventoriuje ar kitais keliais. 
To laiko mūsų lietuvių namams dar 
labai daug reikia. Virtuvės, vedėja 
yra nepailstama p.Reimerienė.

7. Būkite malonūs ir ateikite 
tvarkingai apsirengę o tuo pačiu pa
dėkite palaikyti švarą ir tvarką, nes 
pilnai apmokamų tarnautojų dar ne
turime.

8. Maloniai priimsime užsakymus 
rezervuoti stalus jūsų individuali
niams ir visuomeniniams subuvi
mams: gimtadienių, vedybų ar kito
kių sukakčių bei paminėjimų progo
mis.

9. Visi nariai gali gauti nusipirkti 
įvairių rūšių gėrimų naudoti vietoje 
ar išsinešimui. Perkant didesnį kiekį 
duodama 10% nuolaidos. Tačiau jo
kiu būdu ne sekmadieniais.

10. Klube yra šachmatų lentų. 
Šachmatų mėgėjai kreipiasi į baro 
vedėją. Pasinaudojus šachmatų len
tom ir figūrom prašoma jas grąžinti 
prie baro.

11. Klubo finansiniai metai prasi
deda liepos 1 d. Tuo pačiu ir nario 
mokestis. Nario mokestį ir kitus į- 
mokėjimus savaitgaliais priima Ta
rybos budėtojas ir šeštadieniais p. 
Ig. Alekna kooperatyve arba bet 
kokia proga jį sutikus.

12. Klubo nario iniciatyva ir jo pi
nigais įgytas bilijardo Stalas. Kvie
čiu juo pasinaudoti ir tuo pačiu pri
žiūrėti, kad tas stalas nebūtų gadi
namas. Stalą Klubui paaukojo p. 
Vladas Akumbakas. Visų Klubo na
rių vardu jam nuoširdus ačiū.

13. Klubas tuo tarpu laikosi sava
noriškais pagrindais ir labai gerai, 
lygiai kaip ir visa Melb. Liet. 
Namai. m:

Melbourno Lietuvių Namai yra 
mūsų visų bendri namai. Visų parei
ga jais rūpintis ir stengtis, kad jie 
būtų visiems lietuviams šilta ir jauki 
lietuviška prieglauda.

A.Ramanauskas 
Melbourno Lietuvių Klubo Tarybos 

Pirmininkas
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LIETUVIŠKI MARGUČIAI
Lietuvoje velykinį stalą puošdavo gražiai išmarginti 

kiaušiniai — margučiai. Ar taip daroma ir dabar, stin- 
game tikrų žinių. Galimas daiktas, kad ir tose skurdžio
se sąlygose, kuriose dabar gyvena sukolektyvintas lie
tuviškas kaimas, vieną kitą margutį jis nusidažo.

Paprotys Velykoms dažyti margučius yra Lietuvoje 
gana senas. Sunku ir jo pradžią atsekti. Senuose raštuo
se užtinkame žinių, kad jau prieš kokius 400 metų Lietu
voje margučiai buvo dažomi. Dar anksčiau juos ture o 
lenkai ir ukrainiečiai, kurie anksčiau už lietuvius priėmė 
ir krikščionybę. Mat, paprotys Velykoms turėti kiaušinį 
rišasi su Kristaus prisikėlimo švente — tikėjimu, kad 
žmogus nauja gyvybe prasimuš iš kapo.

Didžioke savaitėje lietuviai jau rūpinosi pasidaryti
gražių margučių. Tai buvo daugiausia mergaičių darbas. 
Seniau jos dažomus kiaušinius merkdavo į svogūnų luo
beles ir alksnio ar beržo žieves. Kiaušiniai nusidažydavo

Liucija Jurgutytė-Baldauff

JOS DIRBA LIETUVAI

L.Jurgutytė-
Lietuvą okupavus jis su žmona grįžo 
į Vokietiją, bet Lietuvą užėmus vb^ 
kiečiams jisl941 m. vėl buvo pa
kviestas ir dėstė germanistiką Kau
ne. Artėjamt antrą kart rusams abu 
pasitraukė iš Lietuvos. Pasibaigus 
karui Dr. E.Baldauff dėstė Muen
cheno universitete, o Liucija įsigijo 
daktaratą. Būdamas silpnos sveika
tos Dr. E.Baldauff anksti mirė, o 
Liucija pasišventė studijoms. Ir štai 
i’au dvidešimt metų, kaip ji kukliai, 
>et atkakliai dirba lituanistinį darbą 

viename iš didžiausių Vak. Vokie
tijos universitetų.

Baldauff

tam~iai rusva arba šviesiai gelsva spalva. Kad būtų 
margesni, buvo išrašomi vašku, prieš dedant juos į karš
tą spalvotą vandenį. Spalvos tada kiaušinio “nekęsdavo”
— nutirpusio vaško vietoje likdavo baltos žymės: tašku
čiai. ruoželiai, koks nors raštas, paimtas iš juostos ar 
audeklo, eglutės, saulutės, ratukai. Galima buvo tai pada
ryti ir kitaip: smailiu kokiu daiktu išdrožinėti. Kauansi 
tamsi spalva geriau atmušdavo šviesius ruožu:, tai kiau
šiniai ir būdavo dažniau nudažomi rusvai. O kai gaudavo 
paskui krautuvėje dažų, margučiai pasidarė įvairia
spalviai.

Margas tas jo rūbas daug kam patraukė akį. Mar
gučiai pradėti rinkti ir laikyti muziejuose, kaip mūsų 
liaudies meno pavyzdžiai. Vienas iš didžiausių margučių 
rinkėjų buvo Tadas Daugirdas. Jis buvo surinkęs apie 
5000 įvairių velykinių margučių. Vėliau margučius yra 
rinkęs dail. B. Buračas.

Liuciją ir Edmundą Baldauffus 
pažinau dar Lietuvoje(pas jį išlai
kiau ir vieną pagrindinių germanis
tikos egzaminų - senąją vokiečių lį- 
terątūrą). Abu buvo nepaprastai 
nuoširdūs ir atsidavę lietuvybei. 
Liucija savo pašaukimą dirbti lietu
vybei tebetęsia iki šiandie.

V.K.

Savu tarpe dirbdami mokame ir 
garsiai pasireklamuoti, bet musų 
spaudoje, nedaug žinių paduodama 
apie tokius asmenis, kurie dirba lie
tuvių naudai ir pristato lietuvių kul
tūrines apraiškas nelietuviams. Pla
čiai žinoma ir nuolat linksniuojama 
Vasario 16 gimnazija Vokietijoje, 
bet kiek esame girdėję apie atskirus 
asmenis, kurie nemažiau dirba 
reikšmingą darbą vokiečių tarpe 
universitetuose dėstydami 
filologams lietuvių kalbą ir literatū
rą.

Eilę metų Vokietijoje Bonnos uni
versitete rytų Europos istoriją dės
tė prof. Z.Ivinskis. Netikėta mirtis 
prieš keletą metų šį nepaprastai 
darbštų mokslininką išplėšė is mūsų 
tarpo ir ši spraga lieka vakuojanti.

Taip pąt ilgus metus dėstė (dabar 
jau pensininkas) prof. A.Maceina fi
losofiją' Muensterio universitete. 
Nors tiesiog A.Maceinos darbas ne- 
buyb surištas su lituanistika, bet jis 
tyrėjo daug progų pakalbėti apie 
lietuvius, Lietuvą ir lietuvių kūrybą, 
ir tas progas kiekvienu atveju tin
kamai išnaudojo.

Tačiau grynai lituanistiką - lietu
vių kalbą ir literatūrą nuo 1955 m. 
Muencheno universitete dėsto Dr. 
Liucija Jurgutytė-Baldauff. Šiame 
universitete įsteigta baltistikos ka
tedra, kuriai ji ir vadovauja. Šalia 
bendro lietuvių kalbos kurso 
L.Baldauff dar skaito atskirais se
mestrais lietuvių kalbos bendrinę ir 
istorinę gramatiką, lietuvių kalbos 
istoriją, lietuvių tautosaką ir litera
tūrą .kitas baltų kalbas, kaip latvių, 
prūsų. Ypač lietuvių kalba domisi 
biologai, studijuoją lyginamąją kal
botyrą, kurie ruošia mokslinius dar
bus, daktaratus ir t.t.

Be tiesioginio darbo Dr.L.Bal
dauff kaip autoritetas bendradar
biauja įvairiuose žurnaluose, vokie
čių enciklopedijose, leksiko uose, 
kur ji nuolat ir nuolat duoda gausiai 
lituanistinės medžiagos.

Be to ji ir pati kuria kaip poetė. 
1972 m. ji išleido dviem kalbom lie
tuvių ir vokiečių- lietuvių poezijos 
antologiją, kurioje duota jos pačios 
■parinkti ir versti lietuviai autoriai.

Nuo 1967 m. L.Baldauff dėsto taip 
pat lituanistiką ir Salzburgo univer
sitete Austrijoje.

Li rijos tiesioginė sritis yra ger
manistika, kuriį prieš karą studija
vo Kaune ir baigus išvažiavo gilintis 
į Vokietiją. Čia ištekėjo už Dr. 
E.Baldauff, taip pat germanisto, ku
ris dėstė Karaliaučiuje, o nuo 1939 
metų dėstė Vilniuje. Bolševikams

Z.Tenisonaitė—Hellemans
Kalbant apie lietuves moteris Eu

ropoje, kurios neša lietuvišką šviesą 
kitataučiams, būtina pristatyti ir 
Belgijoje gyvenančią Žentą Teniso- 
naitę - Hellemans. Jos vardas pasta
ruoju metu dažniau užtinkamas Eu
ropos ir Amerikos lietuvių spaudoje. 
Dažniau jos eilėraščių - Žentą pirmoj 
eilėj yra poetė - pasirodo mūsų išei
vijos žurnaluose, jos kelionių apra
šymai skelbiami serijomis laikraš
čiuose.
..Šiuo metu ji turi išleidusi du savo 
poezijos rinkinius: pirmasis - ’’Pava
saris ir aš” pasirodė 1973 m. ir ant
rasis ’’Šviesos iliuzijos” šių metų 
pradžioje. Abu leisti Nidos leidyklos 
Londone.
..Būtų gerai kalbėti apie Zentos ori
ginalią kūrybą - kiekvienam poetui 
malonu, kai jis pastebimas ir apie jį 
kalbama, tačiau šioje vietoje norime 
Žentą Tenisonaitę-Hellemans pri
statyti skaitytojams i.kitos nsės: ji 
yra bene pirmoji poezijos propaguo
toja olandiškai kalbančiame pasau
lyje. Nedaug mes patys buvome 
paskelbę lietuviškai iš olandų-flamų 
literatūros, bet abejotina, ar prie'š^ 
Zentos pastangas kas nors lietuviš
ko buvo paskelbta olandiškai. Ir va, 
1971 m. Belgijoje išleidžiama ištisa 
lietuvių poezijos antologija, pava
dinta ”Een Steen Heeft Green Hart” 
(Akmenėlis turi šaltą širdį). Nors 
leidinys atrodo išleistas kaip atskira 
knyga, bet iš tikrųjų tai buvo litera
tūrinio žurnalo ”De Bladen voor de 
Poezie” vienas numeris, ištisai pa
skirtas lietuvių poezijai. Todėl ši 
antologija labai plačiai paplito ir bu-

Z. Tenisonaitė — Hellemans.

Pavasario simfonija
Ateik šiandien į šviesos spalvų puotą 
ir svečias būk spalvyno spindulių.
Saulės simfoniją pasauliui suokia, 
Dievo gėlyne — spalvingų spalvų.

Atbudę žydi gintarai geltoni — 
narcizai, tulpės — ežerai spalvų. 
Atrodo, šoka tūkstančiai atomų, 
danguj, sode ir tarp namų pilkų.

Ateik šiandien, tave aš palydėsiu, 
per plotus saulės nuostabių dažų. 
Nerasi liekanų senų pelėsių, 
tik plačią jūrą iš spalvų šviežių.

Ateik šiandien! Šiandien diena spalvota. 
Krokų kilimas — daina debesų.
Ateik šiandien į džiaugsmo puošnią puotą 
ir būki svečias žemės ir žmonių.

Iš rinkinio ,.šviesos iliuzijos“

vo palankiai įvertinta. Neskaitant 
vertėjos pastangų šis nepaprastai 
reikšmingas mūsų tautai darbas lie
tuviams nieko nekainavo. Parody
dama gražų mostą ir olandiškai kul
tūrai po metų (1972) Nidos leidykla 
Londone išleido Zentos Tenisonai- 
tės-Hellemans paruoštą lietuviškai 
flamų - olandų poezijos antologiją 
vardu ”XX-jo amžiaus nederlandų 
poezijos rinktinė”. Iš čia lietuviai 
galėjo arčiau susipažinti su olandų - 
flamų modernia poezija, o taip pat 
Belgijos Švietimo Ministerija nupir
ko šios knygos porą šimtų egzemp
liorių Belgijos bibliotekoms.

Šalia poezijos Žentą neseniai pa
ruošė spaudai išvertusi į flamų kalbą 
A.Vaičiulaičio knygą ’’Mūsų mažoji 
sesuo”; vertimas jau atiduotas lei
dyklai.

Belgijoje (Žentą gyvena Antver
pene) lietuvių tėra vos kelios šei
mos, ir todėl tenai tautinės veiklos 
išvystyti neįmanoma. Bet ji pasirin
ko kitą veiklos kelią, kuris yra ypa
tingai svarbus ir reikšmingas mums 
visiems. Jeigu taip kiekviename 
krašte būtų bent po vieną tokių Te- 
nisonaičių, tai mums nereikėtų vis iš 
naujo dideliems ir mažiems aiškinti 
ir pristatinėti, kas tie lietuviai.

Kiek teko girdėti, su Australijos 
lietuviais ji palaiko ryšį tik per du 
asmenis: J.A.Jūragį ir V.Kazoką.

Pastaba: šiame rašiny minimos 
dvi tautos: flamai ir olandai, nors abi 
kalba viena ir ta pačia kalba su ne
žymiais tarminiais skirtumais.

V.K.

ĮDOMŪS faktai

Įrodyta, kad tik moteriškos giminės 
uodai gelia. Uodai patinai net uri 
priemonių pradurti od4 ir čiulpti 
kraują. Aiškinama, kraujas būtinas 
patelėms, kad galėtų gaminti kiau
šinėlius.

***
Idealiausia pora tai buvo Ado

mas su Ieva. Ji negalėjo jam išmė
tinėti, kad būtų, galėjus ištekėti už 
tekio ar kitokio vyro, o Adomas ne
galėjo pasakoti, kaip virdavo jo ma-

Mūsų Pastogė Nr. 11-12, 1975:3.24; psl. 3

3



LIETUVIAI PASAULYJE
:>I0 .2 .'ib ii 

LIETUVIAI URUGVAJUJE
Urugvajuje lietuviai daugiausia 

susitelkia krašto sostinėje Montevi
deo. Nuo 1927 metų čia veikia 
Urugvajaus lietuvių kultūros drau
gija. Šiuometinis jos vadovas yra 
Stasys Goda, kuris taip pat yra Lie
tuvių bendruomenės pirmininkas.

Kita svarbi urugvajiečių lietuvių 
institucija yra kun. jėzuito Juozo 
Giedrio vadovaujama lietuvių para
pija. Iš čia leidžiamas Urugvajaus 
lietuvių katalikų informacinis biule
tenis ’’Žinios”. Tai vienintelis perio
dinis leidinys Urugvajaus lietuviuo
se spausdinamas kukliai šapirogra
finiu būdu, gyvuojąs jau penkiolika 
metų, išeina kas savaitę. Lietuvių 
parapijoje taipgi vyksta įvairūs ko
lonijos parengimai ir susirinkimai. 
Čia kun. T.Sukackis moko lietuvių 
kalbos.

Pažymėtina, jog vienintelės lietu
vių kalba radijo programos ne Šiau
rės Amerikoje, šiuo metu veikia 
Urugvajuje. Jų yra net keturios, 
viena iš jų ispanų kalba, kitos lietu
vių. Kultūriniam pusvalandžiui va
dovauja jaunuolis-Juozas Petruške
vičius.

Jaunimas Urugvajuje veikia dau
giausia choruose ir tautinių šokių 
ansambliuose. ’’Ąžuolynas” yra vy
resniųjų šokėjų grupė. Jai vadovau
ja Alfredas Stainevičius. Ąžuoly- 
niečiai dalyvavo pereitame Kongre
se ir Tautinių šokių šventėje Čika
goje. Ansamblis veikia jau aštunti

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata! 

metai. ’’Rintukas” yra mažesniųjų 
šokių grupė ir choras. Vyresnysis 
jaunimas susibūręs į ’’Aidų” chorą, 
kuriam vadovauja Vytautas Dorelis.

Į Urugvajų lietuviai pradėjo vykti 
iš Lietuvos dar prieš Antrąjį pasau
linį karą. Anuomet Urugvajus buvo 
laikomas Pietų Amerikos pažiba, 
pasižymėjusi galimybėm patogiai į- 
sikurti. Tačiau šiandien tai vienas iš 
daugiausiai dviskaitminės infliacijos 
ir politinių nesutarimų palistų kraš
tų Pietų Amerikoje. Neabejotina, 
kad tokios sąlygos nėra idelaios lie
tuvių tautiniam savitumui išlaikyti 
ar jį vystyti. Nepaisant to, Urugva
jaus lietuviai visomis išgalėmis at
kakliai rūpinasi savo tautiečių tauti
ne veikla.

KIEK AŠ
Buvęs Mūsų Pastogės redaktorius 

Dr. A.Mauragis su žmona prieš Ve
lykas išvyko į Adelaidę ir ketina te
nai paviešėti iki gegužės mėn.

***
Canberroje ligoninėje sunkiai 

serga pulkininkas Labutis. Jo arti
mieji ir visi kanberiškiai susirūpinę 
jo sveikata.

***
Grįžęs iš Europos, kur išbuvo 

daugiausia Vokietijoje, Andrius Ga- 
rolis pareiškė, kad mums Australija 
jau pasidarusi ’’namais”. Tą patį, 
esą, pastebi kiekvienas, iš Australi
jos išvykęs ilgesniam ar trumpes
niam laikui.

***
Dr. Jonas Milą atidarė savo kabi

netą Orange mieste, N.S.W. Jis yra

A.A.
RENATAI STARINSKIENEI

mirus, jos vyrą Kajetoną, dukrelę Reginą, sūnelį Edvardą, tėvelius 
Akenius, seserį Ritą ir visus artimuosius gilaus liūdesio aplinkumoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

J.I. Gailiai
J.M.Manikauskai
Č.Volodka

sjsio;

• orr*
Staigiai žuvus eismo nelaimėje

A. A. TOMUI OPULSKIUI,
jo sūnui - s. Vytautui Opulskiui, buvusiam ilgamečiui Vilniaus tunto 
tuntininkui, žmonai, vaikams ir motinai reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Vilniaus tuntas.

SUŽINOJAU!
vidaus ligų specialistas ir aptarnaus 
ligonius plačiu spinduliu ligi Bat
hurst.

***

Adelaidiškiai G. ir B. Straukai lei
džia savo atostogas bekeliaudami. 
Pereitą savaitę svečiavosi Sydneju- 
je aplankydami savo pažįstamus ir 
susipažindami su miestu. B.Strau- 
kas yra nuolatinis Mūsų Pastogės 
bendradarbis ir turėjo progos susi
pažinti redakcijoje, kaip gimsta Mū
sų Pastogė.

***

Klemensas ir Lidija Preikš ai su 
sūnumis dar pernai buvo iš Argen
tinos atvykę ir apsistoję Adelaidėje. 
Po naujų metų abu buvo išvykę į 
Argentiną biiznio reikalais ir apke

liavę aplink pasaulį, net užsukę ir į 
Lietuvą, pereitą savaitę vėl sugrįžo į 
Australiją. Atrodo, kad p.p. Preikš
ai ketina šiame krašte galutinai nu

tūpti.
***

nauji Mūsų Pastoges
SKAITYTOJAI

L. Vaičiulevičius
J.Belkus
P.D.Jokūbaičiai
A.Ulanas
J.Girčys, Qld.
A.Dargis, N.S.W.
A.Pomeringas, brisbanietis, užsi

sakydamas dar pridėjo $ 2.00 auką 
Mūsų Pastogei.

R.Ripphausen, N.S.W.
Radio Liberty, Muenchen, 

W.Germany.

Pagaliau po daugelio metų, net 
šimtmečių dalis lenkų politinių vei
kėjų atsisako lenkiško imperializmo 
ir pradeda realiau ir sveikiau sam
protauti.

Žinomas lenkų žurnalas ’’Kultū
ra”, leidžiamas Paryžiuje, 1974 m. 
Nr. 9 paskelbė žinomo lenkų publi
cisto ir politinio komentatoriaus Ju
liaus Mieroszewskio straipsnį ’’Rusų 
lenkų kompleksas ir Ukrainos, Lie
tuvos ir Baltarusijos sritys”. Šį 
straipsnį persisspausdino Sydnejuje 
leidžiamas lenkų savaitraštis ”Wia- 
domosci Polskie” su redaktoriaus 
pastaba, kad tas straipsnis dauge
liui skaiitytojų galįs atrodyti labai 
kontraversinis ir dėl to skaitytojai 
kviečiami pasisakyti.

Ką gi rašo J.Mieroszewski?
O jis rašo įdomiai ir realiai. ’’Žiū

rime į Rusiją veikiami istorinio krū
vio. Kažin, ar rusai į Lenkiją žiūri 
tokiu pat žvilgsniu?

Daugelis iš mūsų (lenkų, V.Š.) 
galvoja, kad lenkai išsigydė nuo im
perializmo, bet rusai yra kitokios 
nuomonės. Istorinė patirtis įtaigoja 
jiems baimės, kad jei Lenkija at
gautų nepriklausomybę, ji vėl eitų 
imperializmo keliu. Klausimas, ar 
šis patraukimas prie imperializmo 
pas mus iš esmės miręs, ar rusų is
torinis lenkų ’’kompleksas” nėra be 
pagrindo? Manau, kad ne. Daugelis 
dar gyvų lenkų svajoja ne tik apie 
lenkišką Lvovą ir Vilnių, bet net 
apie lenkišką Minską ir Kievą. Dau
gelis lenkų laiko net idealu nepri
klausomą Lenkiją federacijoj su 
Lietuva, Ukraina ir Baltgudija. 
Kitaip sakant, rusiško imperializmo 
alternatyva gali būti tik lenkiškas 
imperializmas. Ir visada taip buvo!

Šia proga gal būtų tikslu panag
rinėti emigracinį fenomeną. Priėjom 
prie paradoksiškos padėties: emig
racijos pažiūros keičiasi, tačiau len
kų vyriausybės egzilyje ir jos žinioje 
spaudos pažiūros per 30 metų nepar 
kito. Negana to, turime įrodymų/)]'šo ‘vyrauja įsitikinimas, kad emig-
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LENKŲ IMPERIALIZMO 
KLAUSIMU

kad kai kurie asmenys, priklausą 
emigraciniam establišmentui, mūsų 
(t.y. autoriaus ir jam pritariančių, 
V.Š.) nuomonę, kiek tai liečia Vilnių 
ir Lvovą, palaiko, bet jie nedrįsta to 
viešai pareikšti, kad neužgavus opi
nijos. Kieno opinijos?

Yra dvi grupės, kurios atmeta bet 
kokią argumentaciją bei diskusijas 

' šiuo reikalu. Pirmai grupei priklau
so asmenys kilę iš Mažlenkijos ir 
Vilniaus srities. Šiems lenkams pri
sirišimas prie žemės, nors ne tėvy
nės, bet gimtosios, neleidžia sutikti 
su racionaliais argumentais. Antrąją 

sudaro asmenys, kurie nori iš
laikyti teisinį statusą ir suveda ne
priklausomybės. idėją iki absurdiš
kos sampratos - atstatyti Antrąją 
Rzeczpospolitą - respubliką. Esą, 
negali būti kitokios Lenkijos, kaip 
Lenkija, kuri tvarkosi 1939 m. 
konstitucija su prezidentu, seimu, 
senatu. Tik atgimusi nepriklausoma 
Antroji Rzeczpospolita galėtų seimo 
nutarimais, prezidento patvirtin
tais, atsisakyti Vilniaus arba Lvovo.

Šitos sampratos klaida, yra fak
tas, kad jei ne mes, tai būsimos len
kų kartos sulauks nepriklausomos 
Lenkijos. Lygiai laikytina tikru da
lyku, kad buvusi 1939 m. Konstitu
cija Lenkijos teritorijoje negalios nė 
vienos dienos. Išsilaisvinusi tauta 
išsirinks seimą, kuris paruoš naują 
konstituciją, kuri atitiks naujoms 
politinėms, visuomeninėms ir eko
nominėms sąlygoms. Didžioji visuo
menės dalis tiek krašte, tiek ir 
emigracijoj, tuo reikalu visai neabe
joja. Taigi, nors niekas netiki, kad 
Lvovas ir Vilnius bus prijungta prie 
Lenkijos, bet oficialiai tas mitas pa
laikomas remiantis tik teisiniais ar
gumentais. Be to visuomenėje iš vi- 

racinė vyriausybė (Londone, V.Š.), 
kuri remiasi tik teise, ir negali vesti 
jokios realios politikos, yra visai 
abejinga, ar savintis Lvovą, Vilnių, 
Minską ir Kievą.

Iš esmės tas reikalas nėra ne
reikšmingas Emigracija negali 
pravesti jokių teritorinių pakeitimų, 
bet galime ir privalome nustatyti 
tam tikrus pagrindinius principus.

Vakaruose atsiranda naujoji ru
siškoji emigracija. Su šiais žmonė
mis turime-užmegsti dialogą ir tar
tis. Šiame dialoge bus tautybių i v 
klausimai, bet jis turi liesti iš tikrųjų j 
mus pačius. Negalima sutikti, kad 
kiekviena didžiarusiška programa 
yra imperializmas, kai tuo tarpu 
lenkų rytų programa nėra joks im
perializmas, o tik jagelionių aukštos 
idėjos rytų programa. Kitais žo
džiais, galime iš rusų reikalauti atsi
sakyti imperializmo su sąlyga, kad 
mes patys visam laikui atsisakome 
tradicinio istorinio imperializmo vi
sokiose formose. Jagelionų idėja tik 
mums neturi nieko bendro su impe
rializmu. Tačiau lietuviams, ukrai
niečiams ir baltgudžiams tai yra len
kų tradicinio imperializmo aiškiau
sia forma.

...Rytų Europoj jei kada nors nu
sistovės ne tik taika, bet ir laisvė, 
nėra vietos jokiam imperializmui - 
nei rusiškam, nei lenkiškam. Nega
lime šaukti, kad rusai privalo ati
duoti Kievą ukrainiečiams, ir tuo 
pat metu šaukti, kad Lvovas turi 
grįžti prie Lenkijos. Tai žinoma 
’’dviguba buhalterija” dėl kurios 
praeity nebuvo galima sugriauti 
tradicinio priešiškumo tarp Lenkijos 
ir Rusijos. Rusai įtarinėjo mus, kad 
esame antiimperialistai, bet tik tiek, 
kiek tai liečia Rusiją, t.y. rusišką 
imperializmą norime pakeisti len-

arnvy:kiškuoju. ' -
Jeigu suprastinant sritį, kurią su

daro Ukraina, Lietuva ir Baltgudija, 
paženklinsim raidėm ULB, tai reikia 
pasakyti, kad toji ULB sritis praeity 
ir net dabar buvo daugiau negu ne
santaikos kaulas tarp Rusijos ir 
Lenkijos. Ši ULB sritis nustatė len
kų rusų santykių formą padarant 
mus (t.y. lenkus, VŠ.) arba imperia
listu, arba satelitu. Būtų neprotinga 
skaityti, kad ULB srities problema 
yra grynai Rusijos vidaus reikalas ir 
tokiu atveju Lenkija gali savo san
tykius su Rusija susitvarkyti. Len
kijos ir Rusijos varžymasis tose sri
tyse siekė vienos kurios nors pusės 
persvaros, bet ne gerų rusų - lenkų 
santykių nustatymo.

Žiūrint rusų akimis įjungimas tų 
ULB sričių į Rusijos imperiją buvo 
būtina sąlyga suredukuoti Lenkiją 
iki satelito statuso. Maksvos per
spektyvoje Lenkija turi būti jos sa
telitu vienokioje ar kitokioje formo
je. Istorija rusams įrodė, kad Lenki
ja, būdama iš tikrųjų nepriklauso
ma, visuomet siekė Vilniaus ir Kievo 
ir stengėsi dominuoti ULB srityse. 
Jeigu anksčiau paminėti Lenkijos 
istoriniai siekimai realizuotųsi, tai 
būtų likvidacija Rusijos kaip impe
rijos Europoje. Kitaip sakant, Len
kija iš tikrųjų negali būti nepriklau
soma valstybė, jei Rusija nori išlai
kyti savos imperijos statusą. Euro
poje. Žiūrint Lenkijos akimis reika
las atrodo analogiškai. Siekėme 
pergalės ULB srityse ar tai kariniu 
keliu, ar diplomatiniu siūlant fede-^ j.į. 
racijos planus. Iš istorijos lenkai žifšn c.- 
no, kad jei Rusija dominuoja ULB 
srityse, ji virsta varžovu, kurio 
Lenkija negali įveikti. Iš laimėjusio 
varžovo rankų tegalima tikėtis tik 
nelaisvės.

...Man atrodo, kad kiek rusai neį
vertino ir dabar neįvertina ukrai
niečių, tiek visuomet pervertino ir 
tebepervertina lenkus. Rusai visada 
žiūrėjo ir tebežiūri į mus kaip į ak-
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ATEITIES RŪPESČIAI
V.Saudargas

Ne visi turi laiko rūpintis krašto 
ūkinėmis ir politinėmis problemo
mis. Dažnai galvojam, kad ir be jų 
bus apseita ir susitvarkyta. Deja, tai 
didelė klaida. Jei me suprasime mus 
laukiančias problemas, mes galime 
daug ką padaryti, kad pakreiptume 
gyvenimo eigą viena ar kita krypti
mi. Yra daug priežasčių dėlko turė
tumėm įdomautis ateitimi.

Sako, savi marškiniai arčiausiai 
prie nugaros. Nuo to ir pradėsime.

Australijos spaudoje mes nuolatos 
skaitome apie naujus streikus, di
desnių algų reikalavimus ir žymų 
algų didėjimą.

Paskutiniu laiku valdžios atsakin
gi pareigūnai pradėjo skelbti, kad 
per dideli algų didėjimai didina be
darbių skaičių, kelia kainas. Tai pa
sikeitimas politinėje propagandoje. 
Bet, deja, nematome konkrečių žy
gių šiam procesui sustabdyti. Tas 
kelia abejonių valdžios propagandos 
nuoširdumu ir jos tikslais. Can- 
berros valdžia pradėjo skelbti, kad 
privatus ūkis turi svarbų vaidmenį 
tautos ūkyje ir kad bedarbių skai
čiaus sumažinimas daug priklauso 
nuo privataus ūkio sėkmingumo.

Pažiūrėkime, ar kas daroma pri
vataus ūkio sustiprinimui, ar, prie
šingai, jo sunaikinimui.

Paimsime pavyzdį iš mažos įmo
nės veiklos. Fabrikas išmoka per 
mėnesį darbininkams algų $ 
10.000, medžiagų sunaudoja irgi už 
$ 10.000, kitos bendros gamybos ir 
prekybos išlaidos, įskaitant ir savi
ninko pelną, labai mažos ir sudarė 
tik 30°/o nuo medžiagų ir algų ver
tės, t.y. $ 6.000. Viso pagaminta 
1.000 vinetų per mėnesį ir vieneto 
kaina $ 26.

tyvius arba tik galimus varžovus, 
bet visada kaip į varžovus.

Išeivijoje nėra nė vieno lenko po
litiko, kuris ragintų lenkus krašte 
sukilti. Tačiau rusai bijo ne tiek vi
suomeninės revoliucijos Lenkijoje, 
kiek tautinio sukilimo. Rusai įsitiki
nę,' kad darbininkijos revoliucija 
prieš partiją ir jos režimą gali per 
kelias dienas virsti tautine revoliu
cija prieš Rusiją. Turime taip pat 
atsiminti, kad ne rusai, o lenkai per
gyveno Varšuvos sukilimo smūgį, 
taip pat smūgį, kada vakariečiai są
jungininkai atsisakė remti Lenkiją 
ir pagaliau rusų karinės okupacijos 
smūgį. Karą totaliai pralošėm, nes 
nė gabalėlio neliko nepriklausomos 
Lenkijos. Suiro mūsų tradicinė kon
cepcija, kad esame vakarų civiliza
cijos tvirtovė rytuose. Netenka ste
bėtis, kad net katalikai rašytojai pa
laikė nuomonę, kad Lenkijos sąjun
ga su Sovietine Rusija turi būti 
Lenkijos politikos pagrindas. Tai 
aiškiai atsisakoma varžovo padėties 
ir susitaikoma su vasalo padėtimi.

Spalio revoliucija (1917 m.) nesu
griovė Rusijos imperijos ir nė kiek 
nepalaužė Rusijos savimi pasitikėji
mo. Po antrojo pasaulinio karo Sta
linas elgėsi kaip caras ir visos Rusi
jos valdovas - samoderžavec, t.y. 
kaip Rusijos imperijos idėjų ir siekių 
simbolis ir atstovas. Panašiai kaip 
savo laiku carai, taip Stalinas, Litvi
novas ir Brežnevas skaitė ir tebe- 
skaito, kad Ukrainos, Lietuvos ir 
Baltgudijos sritis gali valdyti arba 
Lenkija arba Rusija. Trečio pasirin
kimo nė^a. <1 .r( T

Istoriniame lenkų - rusų varžy
mosi dv (dešimtame amžiuje ukrai
niečiai, lietuviai ir baltgudžiai nebe
gali palikti šiame šachmatų žaidime 
tik pėstininkais. Turime ieškoti 
kontaktų ir susitarimo su rusais, 
kurie sutinka pripažinti teisę į ne
priklausomybę ukrainiečiams, lietu
viams ir baltgudžiams. 0 taip pat 
nemažiau svarbu, kad patys turime

';?'A ■’ A A'A A'

Dabar daleiskime, kad algos padi
dėjo dvigubai ir medžiagų kaina pa
kilo 50 %. Fabriko savininko padė
tis, jau prieš algų ir medžiagų kainų 
pakilimą, buvo tokia, kad jis negalė
jo padidinti gamybos, samdyti dau
giau darbininkų ir pirkti daugiau 
medžiagų, nes jis neturėjo tam dau-

MUSŲ PASTOGES
PLATINTOJAI

Pranešame, kad ’’Mūsų Pastogės” 
platintojai ir įgaliotiniai yra šie:

Canberra - V.Balsys, 22 Ferguson 
Cres., Deakin, A.C.T. 2600.

Melbourne - N.Butkūnas, 82 
Parkmore Rd. Eastmoor, 3165

Geelong - J.Gailius, 281 Pakington 
St., Newtown, 3220

Melbourne - B.Vingrys, 42 Baker 
Ave., Kew East, 3102

Adelaide - E.Reisonienė, Liet. 
Namai, 6 Eastry St.Norwood, 5067

Adelaide - A.Kubilius, Liet. Kat. 
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Brisbane - J.Miškinis, 97 Amy St. 
Hawthorne 4171

Sydney - J.Ramanauskas, Liet. 
Klubas, 16-18 East Terrace, Banks- 
town, 2200

Alf. Šernas, 115 Janet St., Mere- 
wether, N.S.W. 2291

Šie platintojai turi pilnus įgalioji
mus, priima prenumeratas, aukas, 
išduoda pakvitavimus. Visais Mūsų 
Pastogės prenumeratos reikalais 
kreipkitės į minėtus asmenis ir mie
lai jums padės.

”M .P.” Administracija

visam laikui atsisakyti Vilniaus ir 
Lvovo ir bet kokios politikos ar sie
kimų susidarus palankioms sąly
goms rytuose primesti savo hege
moniją ukrainiečiams, lietuviams ir 
baltgudžiams.

Kaip lenkai, taip ir rusai turi su
prasti, kad tik neimperialistinė Ru
sija ir neimperialistinė Lenkija te
gali tinkamai suderinti savitarpio 
santykius. Turime įsisąmoninti, kad 
kiekvienas imperializmas yra blo
gas, tiek lenkiškas, tiek rusiškas. 
Ateityje ukrainiečiams, lietuviams 
ir baltgudžiams turi būti pripažinta 
pilna teisė į nepriklausomybę, ir 
kaip tik šito reikalauja rusų - lenkų 
santykių raida.

Tautybių klausimas yra pagrindi
nė problema - ne tik rusiška, bet ir 
rusiškai lenkiška.

VERTĖJO PASTABOS. Vy
resnieji gerai prisimena, kad per vi
są nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpį mūsų užsienio politikoje domi
navo santykių su Lenkija problema. 
Mūsų politikai suprato, kad lietuvių 
- lenkų santykių problema tampriai 
rišasi su lenkų - rusų santykių prob
lema. Jie taip pat gerai suprato mū
sų didžiųjų kaimynų imperialistinius 
tikslus ir ant tų tikslų prišingumų 
politiniai manievravo. Prisimintina 
taip pat, kad pas mus nuo pat nepri
klausomybės pradžios buvo santy
kių su Lenkija sutvarkymo šalininkų 
siekiant įeiti į tam tikrus politinius 
ryšius su Lenkija, kaip federacija, 
sąjunga ir pan. Tačiau valstybės gy
venimo pradžioje tie šalininkai buvo 
mažumoj, vyravo pilnos nepriklau
somybės šalininkai ir jie vadovavo 
politikai. Tačiau paskutiniaisiais 
(1935-1941) nepriklausomybės 
metais ir vadovaujančių politikų 
tarpe atsirado svyravimų, ieškančių 
naujų kelių politikoj, vestos apie 
trejus metus slaptos derybos su 
Lenkija. Vėliau buvo net slaptai 
svarstomi Pabaltijo valstybių kari- 

giau kapitalo ir negalėjo pasiskolin
ti. Nauja padėtis tokia: savininkas 
negali išleisti algoms daugiau kaip 
$ 10.000.-, todėl jis turi atleisti pusę 
darbininkų. Darbininkų skaičiui su
mažėjus pusiau, jis gali pagaminti 
tik pusę ankstesnio kiekio prekių, 
t.y. tik 500 vienetų ir todėl bus rei
kalinga pirkti tik pusė kiekio me
džiagų, kurios kainuos $ 7.500.-. Ki
tos išlaidos pasiliko tos pačios - 
$6.000.-. Gauname tokius naujus re
zultatus: viso pagaminta 500 viene
tų vertės $ 23.5000.- ir nauja vieneto 
kaina $ 47.-, aukštesnė 81 %.

Čia matome tragiškus rezultatus 
dėl nenormalaus algų didėjimo. 
Fabriko finansinis pajėgumas paga
minti ankstesnį prekių kiekį suma
žėjo, daug darbininkų buvo atleista 
iš darbo, gaminių kaina labai pakilo. 
Atrodo, išvada aiški.

Pati valdžia pripažįsta, kad fabri
kuose produkcija sumažėjo ir kad 
fabrikų pelningumas taip pat suma
žėjo. Fabrikų akcijų vertė krinta, 
nes akcininkų dividendai mažėja ir 
niekas nebenori investuoti kapitalo į 
nepelningus fabrikus. Skelbiama 
privačiam ūkiui, kad mes jus mylime 
ir vertiname, gi kita ranka, profsą
jungos privatų ūkį smaugia.

Yra paliestas ne tik fabrikas. Pre
kybininkas atlieka prekių paskirs
tymą tarp vartotojų. Ankščiau pre
kybininkui paimti visą gamybą iš 
fabriko, 1000 vienetų po $ 26.- rei
kėjo $ 26.000.-, gi dabar reikalinga 
$ 23.500.- paimti tik pusę pirmykščio 
kiekio. To pasėkoje krautuvėje su
mažės prekių kiekis pusiau. Dėl di
delio kainos padidėjimo, reik many
ti, prekių pirkimas sumažės. Bet 
kaip būtų, jei prekė būtų žmogaus 
kasdieninio vartojimo daiktas, pa
vyzdžiui maistas. Pasireiškus prekių 
trūkumui tarp gyventojų, aišku, jų 
galima importuoti. Bet kaip tat pa
teisinti, jei krašte yra daug bedar
bių, kuris galėtų pagaminti trūksta
mas prekes, ir kada fabrikai buvo 
priversti sumažinti gamybą dėl val
džios ūkio politikos.

Žvelgsime į kitus įvykius. Vy
riausybė skelbia - nereikia įsileisti 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
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FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veikia 24 valandas per parą.

nės'sąjungos su Lenkija projektai, 
kurie konkrečių vaisių nedavė, nes 
įvykiai Europoje vystėsi greičiau, 
negu mūsų politikų apsisprendimai. 
Apsispręsta pagaliau už neutralu
mą, kuris turint galvoj Lietuvos ge
ografinę pdėtį, nepasiteisino.

J.Mieroszewskio aukščiau su
trauktai paduoti politiniai sampro
tavimai gerai nušviečia dviejų dide
lių rytų Europos tautų - didžiarusių 
ir lenkų istorines varžybas siekiant 
dominuoti Ukrainos, Lietuvos ir 
Baltgudijos srityse, kurios tebe
trunka nuo Jogailos viešpatavimo 
laikų.

Tos varžybos dėl dominavimo, 
Rusijai išėjus laimėtoja Il-me pa
sauliniame kare, dabar lyg aprimu
sios, tačiau tiek lenkų, tiek rusų po
litikų galvosenoj jos tebėra gyvos. 
Kad tos varžybos neiškiltų, Rusija 
laiko savo karines įgulas Lenkijoje 
ir kituose stalitiniuose kraštuose. 
Tenka priminti lenkų išeivių politikų 
pastangas susitaikinti, pagerinti 
santykius su ukrainiečiais, lietuviais 
ir baltgudžiais. Tai matosi lenkų 
spaudoje.

Prisimintina ir lenkų politikų išei
vijoj pastangos palenkti ukrainiečių, 
lietuvių, baltgudžių ir kitų pavergtų

. Mūsų

VADOVĖLIS DISIDENTAMS
Du kalinami sovietų disidentai V. Bu- 

kovskis ir dr. S. Gluzman paruošė Mask
voje slaptai platinamą vadovėlį politiniams 
veikėjams, kuriems gresia pavojus patekti 
į psichiatrines ligonines. Pagrindinis pa
tarimas esąs toks: nebandykite būti sąži
ningi, atsakykite į klausimus taip, kaip 
daktarai nori,'tada išgelbėsite kailį nuo be
protnamio.

užsienio kapitalo, kuris pelną išveža 
užsienin. Skelbia, kad australai tu
rėtų perimti užsieniečių firmas. Gal 
ir nebloga mintis, bet tam reikalinga 
sudaryti kapitalo rezervus krašto 
viduje. Kad krašto viduje galėtų su
sidaryti kapitalo rezervai, didesni 
kiekiai santaupų krašto ūkio vysti- 
mui, tam reikalinga sveikų ir palan
kių sąlygų ūkio vystimuisi. Deja, 
vyriausybės sukurtos ūkinės sąly
gos veikia priešinga kryptimi, kad 
sunaikinus privatų kapitalą ir gy
ventojų santaupas.

Vienas iš aiškiausiai ir lengviau
siai suprantamų reiškinių, kaip įmo
nių kapitalai ir gyventojų santaupos 
yra naikinama - tai skirtumas tarp 
bankų mokamų procentų už santau
pas ir infliacijos dydis. Šiandien 
taupytojas praranda daugiau savo 
santaupų dėl infliacijos nei gauna 
procentų už jas. Kaip darbininkas 
gali įsigyti sklypą namui, jei sklypo 
kainą per metus pakyla daugiau dėl 
infliacijos, nei jis gali sutaupyti per 
tą patį laiką.

Aplinkui pasidairę rasime daugy
bę kitų pavyzdžių.

Krašto vyriausybė iki šiol nieko 
nepadarė, kad apsaugojus taupytoją 
nuo nuostolių, bei nuo sunaikinimo 
kapitalo, kuris krašto ūkio augimui 
taip reikalingas. Taupytojas šian
dien yra prievartaujamas šelpti 
tuos, kurie netaupė, kurie prasisko
linę, ir net pačią krašto vyriausybę. 
Darbiečių partija tat vadina krašto 
turtų lygesniu paskirstymu tarp 
gyventojų.

Reikalinga kreipti dėmesį į tai kas 
daroma, o ne į propagandines kal
bas.

tautų išeivijos politikus idėjai su
kurti Vidurio - Rytų Europos net 
dešimties valstybių federaciją, tai 
lyg būtų žymiai praplatinta senoji 
Respublika, į kurią įeitų Lenkija, 
Ukraina, Baltgudija, Lietuva, Lat
vija, Estija, Čekoslovakija, Vengri
ja, Rumunija, Kroatija. Šita idėja 
buvo propaguojama ir Australijoje, 
net 1968 m. buvo sukurta Vidurio - 
Rytų Europos išeivių bendruomenių 
atstovų Taryba, kurioje buvo re- 
prezententų iš lietuvių ir ukrainie
čių. Pastebimos ir Austrąlijos lenkų 
pastangos remti pavergtų tautų or
ganizaciją ir specialiai ukrainiečių ir 
bei pabaltiečių visokius politinius 
pasireiškimus. Tikėkime, kad tai yra 
nuoširdus lenkų noras padėti pabal- 
tiečiams ir ukrainiečiams politinėj 
veikloj ir kad lenkai neturi užkulisi
nių tikslų, pasikeitus politinei situa
cijai, vėl dominuoti Rytų Europoje. 
Atrodo, reikėtų lenkų politinę para
mą mūsų veiksniams palankiai pri
imti. Čia primintina, kad lenkų išei
vių vakarų pasaulyje yra apie 15 
milijonų (Australijoj 130.000), o 
antra, visais laikais lenkų politikai 
buvo ir yra labai aktyvūs, o ir Len
kijoj vardas gerai žinomas visoje 
/planetoje^ v ho-i V.Šliogeris
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SUDIE JONUI MOCKŪNUI
Vis dažniau nekviestoji viešnia - 

mirtis ima lankyt is mūsų kolonijo
se tolydžio retindama ir taip jau ne
gausias mūsų vyresniosios kartos 
eiles. Mažiau pajuntame, kai amži
nybėn iškeliauja mūsų tautiečiai, 
kurių gyvenimas reiškėsi daugiau 
tik savųjų ar artimųjų ratelyje.

Skaudžiau mus sukrečia, kai ne
tenkame ryškių asmenybių, kurie 
nuolatos buvojo mūsų tarpe ir akty
viai bei kūrybingai reiškėsi mūsų 
bendruomenės visuomeniniame ir 
kultūriniame gyvenime. Tokių as
menybių netekimas mus ne tik liū
dina, bet ir palieka neužpildomas 
spragas mūsų bendruomenės greto
se.

Adelaidiškius pribloškė skaudi ži
nia, kad kovo 7 d. staiga širdies 
priepuolio ištiktas iš gyvųjų tarpo 
pasitraukė pačiame savo amžiaus 
brandume, sulaukęs vos 58 m., Jo
nas Mockūnas, palikęs skaudžios 
nelaimės prislėgtą žmoną Bronę ir 
sūnų Joną.

Velionis Jonas buvo vienas iš tų 
retų asmenybių, kurie sugebėjo 
darniai jungti savo asmenišką gyve
nimą.su visuomenine veikla. Jis 
gražiai įsikūrė su savo šeima jaukio
je sodyboje ir niekuomet neatitrūko 
nuo savos bendruomenės. Visuomet 
Jonas buvo ten, kur laukas buvo la
biausiai apleistas ar kūrybinė inicia
tyva buvo labiausiai reikalinga.

Per dvidešimt septynerius metus, 
kuriuos Jonas Mockūnas pragyveno 
Adelaidėje, jį matėme beveik kiek
viename lietuvių parengime ir susi
rinkimuose su jam būdingu šypsniu 
veide ir prietelišku žvilgsniu.

Visuomet jis sielojosi mūsų 
bendruomenės gyvenimu, nesivaržė 
pareikšti savo nuomonės, nors ji ga
lėjo kai kam ir nepatikti. Tačiau ve
lionis vengė tuščio politikavimo, 
nors turėjo aiškius savo politinius 
principus. Jį labiau domino ir traukė 
kultūrinė veikla gal ir todėl, kad 
šioji sritis buvo labiausiai apleista ir 
labiausiai reikalinga pozityvios ini
ciatyvos.

Jau 1948 m. vos iš Bonegillos nu
tūpęs į Adelaidę J.Mockūnas ne
delsdamas suorganizavo Adelaidės 
Lietuvių Draugiją ir buvo pirmasis 
jos pirmininkas. Jo iniciatyva buvo 
paskubomis suorganizuotas pirma
sis chorelis ir tautinių šokių grupė ir

Lietuviai
Hobarte

Prieš porą savaičių čia lankėsi 
kun. P.Vaseris ir pravedė Hobarte 
rekolekcijas. Tikintieji turėjo pro
gos religiniai atsigaivinti, kiti gi, 
pasinaudodami žmonių susibūrimu, 
atnaujimo pažintis su ilgiau nema
tytais draugais.

Bendruomenė, atrodo, tokios ga
limybės seniai laukė, nes ypatingai 
skaitlingai dalyvavo pamaldose ir 
paskui Apylinkės Valdybos sureng
tose kukliose vaišėse.

Svečias, buvęs Hobarte daugiau 
kaip prieš dvidešimt metų, aišku, 
rado daug pasikeitimų pačiame 
mieste, apylinkėse. Daug kas pasi
keitė ir žiionių gyvenime. Vaikai, 
kuriuo? kažkada jis čia pakrikštijo, 
jau suaugę, kitų pažįstamų veidai 
beveik neatpažįstamai laiko išvago
ti, galvos nušarmojusios. Kai kurių 
jau iš viso nebėra gyvųjų tarpe.

Nors trumpa kunigb viešnagė, ta
čiau Hobartiškiams buvo labai ma
loni ir naudinga. Todėl neperdėsiu 
pasakęs, kad tautiečiai dėkingi sve
čiui ir kviečia dažniau čia lankytis.

*** , ,-r

A.a. Jonas Mockūnas
pirmą kartą Adelaidėje iškilmingai 
atšvęsta Vasario 16 šventė su 
paskaita ir menine programa, kurią 
stebėjo ir nemažas skaičius kviestų 
australų.

Jo rūpesčiu ir iniciatyva buvo 
įsteigta lietuviška biblioteka dar tuo 
metu, kai buvome biedni ir knygų ar 
knygom spintų įsigijimas buvo ne
lengva problema. Šiandie ši institu
cija yra mūsų bendruomenės pasidi
džiavimas.

Jonas ilgesnį laiką rūpinosi disku
sijų klubo įsteigimu, ir toks klubas 
jo pastangomis buvo sudarytas vos 
prieš pusmetį.

Kaip žurnalistas J.Mockūnas 
reiškėsi lietuviškoje spaudoje. Su
redagavo mūsų Patogės Adelaidės 
specialų numerį ir neseniai choro 
Lituania 25-rių metų jubiliejinį leidi
nį. Trejus metus buvo šio choro ad
ministratorius.

Sunku būtų suminėti visas 
J.Mockūno turėtas visuomenines 
pareigas, kurias jis atlikdavo rūpes
tingai ir sąžiningai visur suspėda- 
mas.

Liūdėdami netekę veiklaus savo 
bendruomenės kultūrininko reiškia
me užuojautą jo žmonai ir sūnui.

Br. Str.

Aną šeštadienį įvyko gerai pasi
sekę šokiai. Šis pasilinksminimas 
buvo suruoštas, kad uždirbus kiek 
pinigų HELLP (Help Estonian Lat
vian Lithuanian Peoples) sąjungos 
reikalams.. Ši organizacija kol kas 
sėkmingai veikia, kaldama Pabaltijo 
tautų klausimą imigrantų ir ypač 
vietos australiečių tarpe.

Visuomenės susidomėjimas atro
do tebėra gyvas, nuolatos pakursto- 
mas kokiu nors įvykiu, laikraštėliu

DĖMESIO!

LIETUVIAI TĖVAI, AR PASIRŪPINOTE, KAD JŪSŲ VAIKAI 
TURĖTŲ LIETUVIŲ KALBOS PAŽYMĮ BRANDOS ATESTATE?

LIETUVIŲ KALBOS PAŽYMYS LIUDIJA TĖVŲ TAUTINĮ 
SĄMONINGUMĄ IR VAIKO TAUTINĮ SUBRENDIMĄ. LIETUVIŲ 
KALBA AUSTRALIJOS UNIVERSITETŲ PRIPAŽĮSTAMA KAIP 
LYGIAVERTIS MOKOMASIS DALYKAS. ŠITĄ PRIPAŽINIMĄ 
TURIME NE TIK IŠNAUDOTI, BET JĮ IR IŠLAIKYTI.

KAM NEPRIEINAMI LIETUVIŲ KALBOS KURSAI MEL
BOURNE, TESIKREIPIA Į ALB KRAŠTO VALDYBOS ŠVIETIMO 
VADOVĄ p. P.SUNGAILĄ:

20 Lisbon St.,
Glen Waverley, Vic. 3150

TENEBŪNA NĖ VIENO ABITURIENTO AUSTRALIJOJE BE 
LIETUVIŲ KALBOS BRANDOS ATESTATE!

A.A.
JONUI MOCKŪNUI

mirus, jo žmoną Bronę ir sūnų Joną giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

J.B.A. Tamošiūnai
R.V. Mačiulaičiai

Joną Mockūną, Adelaidės Jaunimo S-gos skyr. Pirmininką, jo tėveliui 
JONUI MOCKŪNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame.
A.L.B.Krašto V-bos narys jaunimo reikalams

(ir) Melb. J.S-gos Skyriaus Valdyba

A.A.
JONUI MOCKŪNUI

mirus, P.L.J. S. Adelaidės Skyriaus pirmininką Joną ir jo mamytę giliai 
užjaučiame šioje skausmo valandoje.

P.L.J. Adelaidės Skyrius

Staiga mirus žymiam visuomenės veikėjui ir nuoširdžiam skautų rėmėjui
A. A. JONUI MOCKŪNUI, 

t 

liūdinčius: žmoną - fil. Bronę Mockūnienę ir sūnų - senj. pi. Joną Mockūną 
daug prisidėjusius prie ’’Trakų” stovyklos pasisekimo, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Vilniaus tuntas

Staiga širdžiai sustojus plakti ASS Adelaidės Skyriaus mecenato -
A. A. JONO MOCKŪNO,

likusius liūdesyje žmoną - fil. Bronę Mockūnienę ir sūnų - senj. pi. Joną 
Mockūną nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje.

ASS Adelaidės Skyrius.

ar informacija. Kad ir šie šokiai, ku
riuose dalyvavo daug mūsų draugų 
australų, Valstijos turizmo ir imig
racijos ministeris, miesto burmist
ras ir kitokių, nors ir labai privatiš- 
koje nuotaikoje, visgi mūsų bylai 
buvo labai naudingi.

Lietuvių bendruomenė. HELLP 
organizaciją remia netik materialiai 
ir moraliai, bet teikia jai ir veikliau
sius darbininkus. Būtų įdomu paly
ginti, kaip kitose lietuvių kolonijose 
Pabaltijo tragedijos byla stumiasi. 
Paskutinį kartą būdamas čia Hobar
te Mr. B.Snedden labai nustebo pa
matęs būrelį žmonių su plakatais dėl 
Estijos, Latvijos ir Lietuvių teisių ir 
skriaudų, nes esą didžiojoj Australi
jos saloje, jau to klausimo niekas 
nebekelia. Gal tai buvo tik jo toks 
nevjsai teisingas pastebėjimas, o gal 
ir kartais apsileidžiame...

***
Dar truputį pletkų: Neseniai bai

gusi medicinos mokslus Dr. Jūratė 
Kantvilaitė pasiryžo rimtam gyve
nimo žygiui - susižiedavo su Patrick 
Flanagan ir ruošiasi vestuvėms ge- 
gūžės viduryje. A.Kantvilas

DĖMESIO!

Į v y k i a ■
Pietų Afrika yra pasiruošusi iš

stoti iš Jungtinių Tautų Organizaci
jos, anksčiau, negu bus prievarta iš- 
sturrita. Jungtinėse Tautose ji kalti
nama dėl aparteido politikos.***

Revoliucinė Portugalijos vyriau
sybė pradėjo vykdyti krašte radika
lias socialines reformas: nacionali
zavo bankus ir ketina įvesti eilę kitų 
socialinių reformų. Vyriausybė yra 
prokomunistinio nusistatymo. Ne
seniai įvykęs karinis sąmokslas nu
versti šią vyriausybę nepavyko.**♦

Anglijos, Prancūzijos ir JAV 
atstovai įteikė Sov. Sąjungai atskiras 
notas dėl įvestų Rytų Vokietijos sie
nos kontrolės varžymų su Berlynu su
sisiekimo keliuose. Notose primena
ma, kad Sov. Sąjunga, kaip 1971 m. 
4 valstybių Berlyno susitarimo signa
taras yra atsakinga už nekliudomą su
sisiekimą su Vak. Berlynu. Tuojau po 
šios notos Vak. ir Rytų Vokietijų 
pareigūnai susitiko Rytų Berlyne tuo 
reikalu tartis.

Londono požeminio traukinio katastro
fa, kurioje žuvo daugiau kaip 40 žmonių 
ir kuri įvyko aklai uždarame tunelyje, 
skaitoma viena iš didžiausių ir žiauriausių 
katastrofų Londone. Vienas gydytojas, 
gelbėjęs neatpažįstamai sužalotas aukas 
daugiau kaip 100 F temperatūroje, išėjęs 
iš tunelio pareiškė: „Jeigu yra pragaras, 
tai aš per jį perėjau“...

Mokytojas: — Mes galime 
lengvai. kvėpuoti tik dėka gau
saus deguonio kiekio. Jis yra bū
tinas augalų, gyvūnų ir Žmo
nių gyvybei. Ar žinote, kad de
guonis buvo surastas tik prieš 
300 metų?

Jonukas: — O kuomi, ponas 
mokytojau, kvėpuota anksčiau?
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SUDIE ADELAIDĖS ’’VYČIUI
Perskaičius B.Nemeikos skau

džius žodžius, liečiančius Adei. Vy
ties klubo teisišką užsddarymą ir 
susijungimą su latviais, man, kaip 
senam sporto veteranui lietuviui ir 
dar turėjusiam garbės taip pat ginti 
priš daugelį metų žalias - geltonas 
’’VytiėŠ” spalvas, norėjosi tuoj pat 
sėstis į lėktuvą ir, nuskridus į Ade
laidę, Lietuvių Klube sušaukti visus 

buvusius šio klubo steigėjus, 
veteranus, per 25-rius metus gynu- 
sius lietuvišką ’’Vyties” klubą ne tik 
savose, bet ir įvairiose svetimtaučių 
varžybose, tuo pačiu garsinant ir 
mūsų lietuvio sportininko vardą ir 
visus šio klubo lietuviškus draugus, 
kad galėtume, gal ir kartėlio ašarą 
nubraukę, ’’atšvęsti” šio buvusio 
puikaus lietuviško sporto klubo 
PAKASYNAS.

Negaliu ir tikrai negaliu suprasti, 
iš kur ir kaip galėjo lietuviškai klubo 
valdybai ateiti mintis savąjį stiprų 
ir taip gražiai bei gerai veikiantį, 
lietuviško jaunimo sportinį židinį 
taip staiga ir taip greitai sujungti 
su, kad ir brolių tautos, kitu klubu. 
Dar būnant per mūsų Jubiliejinę 
sporto šventę Adelaidėje, buvau 
girdėjęs, kad norima sujungti tik 
I-ją krepšinio komandą, kad tuo bū
tų atsiekta galimybė žaisti aukš
čiausioje ’’District” grupėje. Šį da
lyką aš pilnai supratau ir pateisinau, 
tačiau, kad dėl šios vienos komandos 
ir dar, kaip B.Nemeika rašo, kurioje 
žaidžia tik trys žaidėjai ir iš jų tik 
vienas pirmame penketuke, buvo 
galima po 25-rių metų jau atsiektų 
savo tradicijų, savo taip daug pada
rytų iškilių darbų visame ne -tik 
sportiniame, bet ir bendruomeni
niame gyvenime, taip lengvai, kaip 
aštraus kardo smūgiu nukirsti mūsų 
ir taip jau nedidelio lietuviško me
džio tą jauną ir gražiai žaliuojančią

O
KĄ

TU

MANAI?
Apie žmones, apie jų santykius 

namie, darbe, mokykloje - šitai mes 
norėtume patirti.

Mūsų uždaviniai Karališkoje Ko
misijoje Žmonių Santykiams Tirti 
yra: surinkti žinias apie vyro ir mo
ters visokeriopą bendravimą, vedy
bas ir seksą, apie tarnybą, šeimyninį 
gyvenimą, taip pat apie šeimos pla
navimą, abortus, seksualinius nusi
kaltimus ir taipogi sekso piktnaudo- 
jimą.

,.Ar iširimas kyla iš užkulisinių 
skirtybių, iš socialinių įtampų, ga
vusiu pagrindo dėl ištikimybės tei
sėtumui, auklėjimui norimoms, ku
rias nubrėžė vakarykštis pasaulis?

Ką galvoji?

Rašyk:

The Royal Commission 
on Human Relationships, 
P.O. Box 58, 
Kings Cross 2011.

HRCI.gO1.35 

šaką, man yra ir dabar labai neaišku 
ir visai nesuprantama.

Neaišku taip pat man, kaip galima 
buvo dėl jaunių trūkumo krepšinio 
sekcijoje, palaidoti savo klubą? Gi 
Adelaidės ’’Vytį” sudaro ne vien 
krepšininkai, bet yra taip pat ir ki
tos gerai veikiančios sekcijos. Kur gi 
buvo visi kiti lietuviškojo sporto 
mėgėjai ir rėmėjai šio visuotinio su
sirinkimo metu?

Jaunių problema jaučiama visur. 
Sydnejuje, kur didžiuliai nuotoliai 
yra pati didžiausia mūsų darbo kliū
tis, būna laikas, kai jaunių turime 
labai daug, bet būna laikas, kada ir 
mes jų pasigendame. Aš nemanau, 
kad dėl to reiktų kaltinti lietuvių 
bendruomenę, ar paskirus tėvus. 
Gal kartais priežastis yra kur nors 
kitur paslėpta ir, ją bendrai ir gra
žiai suradus ir išsiaiškinus, grei
čiausiai, atsirastų ir vėl užtenkamai 
jaunių, ypatingai tokioje Adelaidėje. 
Tačiau jokiu būdu ši priežastis ne
galėjo būti pasiteisinimas lietuviško 
klubo mirčiai.

Labai teisingai B.N. straipsnyje 
yra sakoma, kad susijungimas atneš 
tautinio ^aspekto dingimą, dėl ko ir 
buvo ne tik ’’Vytis”, bet ir kiti mūsų 
klubai įsteigti ir, kiek tik sąlygos

Kovo”
KOVO KLUBE.

Balandžio 20"dieną (sekmadienį) 2 
vai. Lietuvių Klubo mažojoje salėje 
įvyks Sydnejaus Lietuvių Sporto 
Klubo ’’Kovo” visuotinis-metinis na
rių ir narių rėmėjų susirinkimas. 
Visiems klubo nariams ir rėmėjams 
dalyvavimas būtinas. Jauniams su
sirinkimo salėje ir valgykloje taip 
pat galima būti.
SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo rinkimas.
3. Praeitų metų visuotinio susirin
kimo protokolo skaitymas.
4. Iždininko pranešimas.
5. Pirminįnko pranešimas.
6. Revizijos komisijos pranešimas.
7. Protokolų ir pranešimų patvirti
nimas.
8. Klubo Amžinųjų ir Garbės narių 
pristatymas.
9. Klausimai ir sumanymai.
10. Valdybos ir Revizijos komisijos 
rinkimai.
11. Susirinkimo uždarymas.

Valdyba.

Koviečių pergalės

Šiuo metu Kovo vyrų I-ji krepši
nio komanda žaidžia už Nepean 
Distriktą Il-je divizijoje ir A klasės 
pirmenybėse Parramatta. Šiose 
abiejose varžybose iki šiol koviečiai 
dar neturėjo nei vieno pralaimėjimo. 
Kovo komanda pastiprinta dviem 
latvių žaidėjais G.Kalnis ir J.Duse- 
lis.

Kovo komanda yra pakviesta 
žaisti iškritimo varžybose, kurių lai
mėtojas galės žaisti I-je divizijoje. 
Vyrų komanda turės susitikti su la
bai stipribmis Parramatta, Manly ir 
St.George komandomis ir, reik tikė
tis, kad į šias rungtynes atsilankys 
kiek galima daugiau koviečių rėmė
jų lietuvių paraginti savuosius žai
dėjus prieš ūgiu didesnius prieši- 

RENATAI STARINSKIENEI 
mirus, giliausios užuojautos reiškiame jos vyrui Kajetonui, tėveliams 
p.p. Akeniams, seseriai Ritai ir artimiesiems.

mums leido, per ta 25-tį mes sten
gėmės ši lietuviškumo jausmą išlai
kyti. Ir aš garantuoju, kad be šio 
lietuviško sportinio pagrindo, be 
mūsų lietuvių asmeninės ir bend
ruomeninės paramos, mes jokiu bū
du nebūtume nei paskiruose savo 
klubuose, nei bendroje lietuviškų 
sporto švenčių aplinkumoje, išsilai
kę. Ir aš esu tikras, kol dar bent ko
kia lietuviška. dvasia degs mūsų 
sporto klubuose, tol ir mes gyvensi
me ir lietuviškai sportiniai veiksime. 
Kitu atveju, padaryti tokie staigūs 
ir gerai neapgalvoti susijungimo žy
giai, kaip kad pądarė dabartinė bu
vusios ’’Vyties” valdyba su jų su
šauktu ir, gal per daug vienašališkai 
galvojančiu, susirinkimu, labai ir la
bai greitai visa lietuviškąjį sportą 
Australijoje palaidos.

Mano asmenine nuomone, geriau 
turėti vieną ar dvi, nesvarbu kokio 
lygio komandas ir žaidžiančias ne 
čempionų, bet eilinių žaidėjų klasė
se, bet kad jos būtų lietuviškos, kaip 
kad ir patys klubai teturi būti lietu
viškame pagrinde ir lietuviškoje 
dvasioje.

fronte
ninkus. Žiūrovai turės progos pa
matyti šiuo metu labai gerai žai
džiančiu koviečius, kurie turi labai 
daug galimybių, kaip lietuviai, pa
tekti į aukščiausią N.S.W. krepšinio 
I-ją diviziją.

Iki šiol žaistų Aleksandrijos sta
dione rungtynių rezultatai:

Kovas : Ryde-Eastwood 37:20. 
Taškus laimėjo: Lukoševičius 6, 
Gulbinas 9, Čerkesas 6, Eidintas, 
Mikalauskas, Dulinskas po 4, Šlio
geris 2, Karkowski, Veiss po 1.

Kovas : Canterb.-Bankstown 
32-32. Taškai: Gulbinas, Čerkesas po 
9, Lukoševičius, Gustafson, Dulins
kas po 4, Eidintas 2.

Kovas : Sutherland 37:32. Taškai: 
Čerkesas 10, Gulbinas 7, Kalnis, Lu
koševičius po 6, Duselis 4, Dulins
kas, Pačenka po 2.

Kovas : Eastern Suburbs 41:26. 
Taškai: Gulbinas 8, Mikalauskas 7, 
Kalnis, Lukoševičius po 6, Duselis 5, 
Dulinskas 4, Gustafson 2.

Kovas : Western Suburbs 64:30. 
Taškai: Gulbinas 17, Mikalauskas 
16, Kalnis 7, Gustafson, Dulinskas 
po 6, Eidintas, Duselis po 4, Šlioge
ris, Čerkesą po 2.

R.G.
PAŠVENTINTAS V.KOŽE
NIAUSKO ANTKAPIS

Jau praėjo virš dviejų metų, kai 
Sporto klubas ’’Kovas”, artimi ir to
limesni giminės Lietuvoje ir Aust
ralijoje, neteko buvusio žymaus 
sportininko Vytauto Koženiausko. 
Jis buvo iškilusis Melbourno ’’Var
po”, Sydnejaus ’’Kovo” ir Australi
jos lietuvių krepšinio rinktinių žai
dėjas, kai vėliau krepšinį pakeitęs į 
protinį šachmatų sportą, jis ne vieną 
kartą buvo Sydnejaus ir \ustralijos 
lietuvių meisteris, turėdamas gerą 
taškų įvertinimą ir australų tarpe.

Nepalikus testamento, virš dvejų 
metų užtruko, kol buvo, iš jo paliktų 
pinigų, gautas leidimas jo pačio

Geelongo Sporto Klubas Vytis
V aldyba ir sportininkai

Sydnejuje mes gal turime dau
giausiai mišrių šeimų narių ne tik 
komandose, bet ir valdyboje, lygiai 
kaip ir dabar mes priėmėme du ge
rus latvius žaisti mūsų pirmoje ko
mandoje, kuri ir, greičiausiai, žais 
šios valstijos aukščiausioje I-je divi
zijoje. Tačiau, kad jeigu kam nors iš 
valdybos ar paskirų žaidėjų, bei na
rių, kiltų mintis mūsų senąjį ’’Kovą” 
sujungti su bent kuriuo latvių, estų 
ar australų klubu, tai aš pirmas tam 
asmeniui pasiūlyčiau nuvažiuoti pas 
psichiatrą ir pasitikrinti savo prote
lį-

Nežinau ar dar Adelaidėje nėra 
per vėlu, tačiau mano draugiškas ir 
sportinis patarimas savo bičiuliams 
sportininkams Adelaidėje yra at
šaukti šį klubinį su bent kuo susi
jungimą, paliekant ir toliau šį puikų 
’’Vyties” klubą grynai tik lietuviš
kuose rėmuose, nes kitu atveju nu
matau labai ir labai liūdną sportinę 
lietuvišką ateitį Adelaidėje.

Antanas Laukaitis

antkapiui. Kovo 9 dieną, po gedulin
gų pamaldų, gausi jo draugų auto
mobilių vilkstinė, pasipylė į lietuvių 
kapinių skyrių. Dalyvaujant netoli 
šimtui žmonių, asistuojant kun. 
P.Mortūzui, šventinimo apeigas at
liko kun. P.Butkus, pasakydamas 
apie velionį ir jautrų žodį.

Po religinių apeigų, Lietuvių Klu
be, prie labai gražiai paruoštų stalų, 
šventinimo ir velionies prisiminimo 
pietuose, dalyvavo apie 60 Vytauto 
artimųjų.Šiltus pagarbos žodžius 
pasakė ’’Kovo” pirmininkas A.Lau
kaitis, klebonas kun. P.Butkus ir 
Lietuvių Klubo pirmininkas V.Sim- 
niškis. A T,

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI balandžio mėn. MA nariams sky
rė šias intencijas:
bendrąją - Kad moderniškosios so
cialinio susisiekimo priemonės 
(mass media) padėtų tinkamai at
švęsti Jubiliejinius Metus.
misijų - Kad socialinio susisiekimo 
priemonės puoselėtų žmonių širdžių 
paruošimą našiam pasinaudojimui 
Šventųjų Metų atlaidais.

Trumpas rytmetinis aukojimas: VI
SA AUKOJU TAU, ŠVENČIAU
SIOJI JĖZAU ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!

Ryšiams palaikyti ir žinioms 
paskleisti bendruomenėje vieni iš 
efektingiausiųjų priemonių mūsų 
dienomis yra taip vadinamieji - mass 
media - spauda, radio ir televizija. 
Savaime suprantama, šias priemo
nes tuoj ryžtasi panaudoti ir popu
liarinant Šventųjų Metų idėją bei jų 
reikšmę. Aišku, nelengva paminė
tomis priemonėmis perduoti mi
nioms tokias idėjas ir dvasinio po
būdžio parengimus. Vis tik tai yra 
labai girtinas užsimojimas. Jis pati
kėtas savo srities specialistams, ku
rie deda visas pastangas, kad religi
nės apeigos ir antgamtiškosios tie
sos būtų nušviestos ir pristatytos 
viso pasaulio žiūrovams galimai ge
riausiu būdu.

Balandžio mėnesyje maldaukime 
Viešpatį, kad Jis duotų mums tikrus 
apaštalus šiai mūsų moderniškųjų 
laikų sričiai ir padėtų jiems atlikti 
šią svarbiąją misiją įmanomai sėk
mingiausiu ir efektyvingiausiu bū
du.
.ailyami-1 Kun. S.Gaidelis, S.J.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE
GERA ŽINIA

Labai palankiomis sąlygomis Val
dybos pirm. Alf. Šernas padarė su 
Good Neighbour Council susitarimą 
naudotis lietuvių reikalams Good 
Neighbour House, 17 Murray St., 
Hamilton ištisus metus šeštadieniais 
nuo 5 vai. iki 8 vai. p.p.

Šie namai yra centriniame New- 
kastelio priemiestyje ir iš visų pusių 
geras susisiekimas autobusais ir 
traukiniais.

Ši žinia buvo maloniai sutikta 
Newkastelio Choro vedėjo p. Stasio 
Žuko ir tautinių šokių grupės ’’Vai
va” vadovės p. Zinos Zakarauskie
nės. Namuose yra geras pianinas ir 
pakankamai vietos choro ir ’’Vaivos” 
repeticijoms bei treniruotei. Taip 
pat šiomis patalpomis galės pasi
naudoti ir Jaunimo Komitetas bei 
diskusijų klubas susitarus su choro 
ir ’’Vaivos” vadovais.

Neturint savų namų čia Newkas- 
tėlyje gerai turėti nuolatinę buvei
nę, kuri pirmoje eilėje bus naudoja
ma choro ir ’’Vaivos”.
KAS VEŽA, TAM KRAUNA

Cituojamas priežodis pasitvirtina 
p. Jono Lizdenio asmenyje. Perei
tais metais J.Lizdenis atšventė 70 
m. sukaktuves, tačiau yra labai 
veiklus ir darbštus. Švelniu išlavin-

Pasitarimo rezultatai nežinomi. Pa
tirta, kad lenkų pirm, ir mūsų, daly
vaudami įvairiose organizacijose 
palaiko viens kitą. Alf. Šernas buvo 
pakviestas svečiu į didelių lenkų na
mų atidarymą ir organizuojamas 
tautinių šokių vakaras būtų šiuose 
namuose.

Lenkai vis turi sentimentų lietu
viams ir tai matosi ir jų jaunime, nes 
pereitais metais į mūsų šventę sve
čiais atvyko apie 30 lenkų, tautinės 
grupės šokėjų, ir tuo labai pagyvino 
pobūvį.
NEWCASTELIO CHORAS 
RENGIASI ATEIČIAI.

Vasario 1 d. choras turėjo savo 
metinį susirinkimą. Į valdybą iš
rinkti šie asmenys: Henrikas Zaka
rauskas - seniūnu, Emilija Daugė
lienė - seniūne, Jonas Lizdenis - sek
retorium ir Morta Zakarauskienė - 
kasininke (ji šiose pareigose nepa
keičiama ir jas eina jau keletą metų 
iš eilės).

Su pasitenkinimu sužinota, kad 
šio susirinkimo metu choras padidė
jo septyniais dainininkais ir pasiry
žęs dalyvauti ateinančiose Lietuvių 
Dienose Melbourne. Taip pat choras 
turi pakvietimą dalyvauti Newcast
le Arts Society rengiamame kon
certe.

LATROBE VALLEY

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS I
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

PROGRAMOS SEKMADIENIAIS:

Kovo 30 d. JACK CARMELO - ispanas dainininkas

DĖMESIO!

Balandžio 5 d., šeštadienį -

UKRAINIEČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS
Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvių Klube!

“IN SET*’ KVARTETO ŠOKIŲ MUZIKA:

Šeštadieniais nuo 8 iki* 12 vai., sekmadieniais nuo 7 iki 11 vaL vak.

• Trečiadienių vakarais vyksta šachmatų lošimai.

• Ketvirtadieniafa mokami dvigubi “jackpotaF. «

Klubas veikia: pirmad. — ketvirtad. nuo 4 vai. p.p.; penktad. nuo 4 vaL 
šeštad. nuo 12 dienos iki 1 vai. nakties, sekmad. nuo 12.30 iki 11.;

Valgykla veikla: pirmad. — penktad. nuo 5 iki 9 v. v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v. 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vaL vak.

šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

tu tenoro balsu yra nepamainomas 
chore, atstovauja Tautos Fondą ir 
Australijos Lietuvių Fondą, New- 
kastelyje. Šiais metais eina tris, sek
retoriaus pareigas: Apylinkės Val
dybos, Choro ir Diskusijų Klubo.

Jo rankraštis gražus ir redakcija 
raštų gera, taip pat gerai vedama 
raštinė. Prie to turi savo namuose 
telefoną ir jo namai yra viso lietu
viško veikimo nervų centru - štabu. 
Vienintelis jo nusiskundimas, kad 
Valdybos rašoma mašinėlė nešo
kanti taip, kaip jis groja.

MOKOSI IŠ LIETUVIŲ.

Norvegų vadovas čia Newkaste- 
lyje patyręs, kad lietuviai jau eilę 
metų rengia tradicinę eglutę vai
kams ir kartu Kalėdinį pobūvį suau
gusiems pasekė mūsų pavyzdžiu ir 
jau pereitų metų pabaigoje norvegai 
ir švedai turėjo panašų parengimą 
pagal savo tradicijas.

Nepriklausomybės Šventėje da
lyvavo vokiečių bendruomenės sek
retorius Kurt Sigmund. Pamatęs 
įteikiant dovanas mokslus baigu
siems pareiškė, kad tai yra labai 
gražus dalykas ir sekančiais metais 
būtinai tai bus įvesta ir vokiečių 
bendruomenėje Newkastelyje.

LENKAI NORI BENDRADAR-

BIAUTI.

Pereitos Nepriklausomybės 
šventės pobūvio metu ’’Grandinė
lės” vadovas G.Sauka buvo kalbina
mas lenkų pirmininko F.Dudek su
rengti bendrą lenkų ir lietuvių va
karą ir užtikrino didelį pasisekimą.

Melbourne ir apylinkių tautiečiai su savo svečiais maloniai kviečiami į

Margučių pobūvį
kuris įvyks balandžio 5 d. Lietuvių Namuose. Pradžia 7 vai.

Margučių varžybos, šokių muzika, pasivaišinimai...
Pakvietimus įsigyti ir stalus užsisakyti iš anksto pas p. V.Žiogą tel. 
456 2666.

Melb. Liet. Klubas
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Nepriklausomybės Šventės minė
jimas L.Valley seniūnijoj įvyko va
sario 22 d. Morwell mieste. Daly
vaujant Sale seniūnijos tautiečiams 
ir kitiems svečiams, susidarė gražus 
būrys minėjimo dalyvių. Oficialioje 
dalyje kalbas pasakė Latrobe ir Sale 
seniūnės, o J.Mikštas paskaitė pa
triotinių eilėraščių. Minėjimas baig
tas Tautos Himnu.

Vaišės vyko prie bendro stalo, 
kurių metu, seniūnijos kasai sustip
rinti, p. A.Šabrinskienė pravedė 
rinkliavą ir loteriją, o Vytautas

Pranešimai
PRANEŠIMAS

’’Aušros” tuntas balandžio 6 d., 
sekmadienį, skautų žemėje Bensley 
Rd. Ingleburn, ruošia Velykų Mar
gučio dieną. Atvyksta Velykų Bo
butė.

Visi kviečiami skaitlingai atsilan
kyti ir atsivežti savo margučius. 
Pradžia 10 vai.

Visi tunto skautai atvyksta uni
formuoti.

Tuntininkas

JAUNIMAS RIKIUOJASI

Kovo 9 d. įvyko P.L.Jaunimo 
S-gos Sydnėjaus Skyriaus susirin
kimas. Nors dalyvių skaičius susi
rinkime nebuvo didelis, bet diskusi
jos ir susidomėjimas ne tik artėjan
čiu trečiu Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresu, bet ir bendrai vieti
nėm jaunimo problemom buvo gana 

Šabrinskas demonstravo savo gra
žių plokštelių rinkinį. Trumpą žodį 
tarė svečias iš Melbourno ramovė- 
nas S.Lipčius.

Sekmadienį, Yallourn Šv. Teresės 
bažnyčioje kun. P.Dauknys laikė 
pamaldas už Lietuvą. Jo patriotinis 
pamokslas, pamaldų dalyvius su
stiprino ne tik dvasiniai, bet ir tau
tiniai. J.Mikštas jautriai ir įspūdin
gai paskaitė progai pritaikintą eilė
raštį. Pamaldos baigtos Tautos 
Himnu.

a.a.

intensyvios ir vaisingos. Susirinki
me išrinkta nauja skyriaus valdyba, 
kurią sudaro: pirmininkė Regina 
Laukaitytė, vicepirm. Alma Kava
liauskaitė, iždn. Darius Gečiauskas, 
sekret. Violeta Maksvytytė ir narys 
Jeronimas Belkus. Sekretorės ad
resas: V.Maksvytytė, 7 Flemington 
St., Carlingford, N.S.W. Tel. 
871 6269.

Buvusioji skyriaus valdyba šiltai 
pasveikino naują valdybą ir perdavė 
kasą - likutį iš antrojo Jaunimo 
Kongreso ruošos $ 231.47.

Tikimės, kad naujoji valdyba iš
vystys savo veiklą sėkmingai.

Inf.

SYDNEJAUS LIETUVIU 
KLUBE

Balandžio 5 d., šeštadienį Sydne- 
jaus lietuvių Klubas rengia klubo 
nariams ir lankytojams didelę staig
meną: tą vakarą klube pasirodys 
ukrainiečių tautinių šokių ansablis. 
Pirmas ir vienintelis pasirodymas 
Lietuvių Klube. Pradžia 8 vai. vak. 
Svečiai kviečiami iš anksto užimti 
vietas.

***
Kovo 16 d. Klubo patalpose įvyko1 

vieša Dr. A.Viliūno paskaita - viešoji 
ir privati moralė. Prelegentas pa
skleidė tuo klausimu įdomių ir ori
ginalių minčių, kas sukėlė gausių 
klausytojų tarpe gyvų diskusijų. 
Parengimą suorganizavo Plunksnos 
Klubas. Sekančiame Plunksnos klu
bo parengime numatoma lietuviškos 
operos ’’Jūratė ir Kastytis” de-

SKAITYTOJAMS
Perspėjame gerb. skaitytojus, 

kad sąryšyje su Velykų šventėmis šį 
Mūsų Pastogės numerį išleidžiame 
su dviguba numeracija, o sekantis 
numeris pasirodys balandžio 7. d. 
data. Ta pačia proga linkime visiems 
džiaugsmingų Velykų švenčių.

Mūsų Pastogės Redakcija ir
Administracija

monstracija balandžio 13 d. Opera 
bus perduota iš plokštelių su vaiz
dais iš jos pastatymo skaidrėse ir 
adelaidiškės p. A.Gučiuvienės in
terpretacijomis. ***

Sydnėjaus Lietuvių Klubo biblio
tekos rėmėjas p. Jonas Macijauskas 
bibliotekai padovanojo dvi vertingas 
knygas: gen. V .Nagevičiaus mono
grafiją ir tautinių juostų albumą. 
Klubo valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką.

DĖMESIO!
Canberros Lietuvių - Australų 

Klubui reikalingas
KLUBO VEDĖJAS

Pareiškimus iki balandžio 9 d. 
siųsti:

President of Australian - Lithu
anian Club A. Čeičys, P.O. 19, Ly- 
neham, A.C.T.
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i M Ū S U PASTOGĖ
E LITHUANIAN AUSTRALIAN 
= WEEKLY “OUR HAVEN“
Z Australijos Lietuvių bendruomenės
■ laikraštis
Z Leidžia A LB Krašto Valdyba
Z Redaktorius V.Kazokas
5 Redakcijos Patariamoji Komisija:
Z J.Maksvytis, A.Reisgys.
Z Redakcijos adresas: 13 Percy S.,
- Bankstown,N.S.W. 2200;
E Tel. 7098395
Z Leidėjo ir Administracijos adressas: 
Z Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Z Administracijos Tel. 6499062
= Prenumerata: metams $15.00 

6mėn. $ 8.00
S Užsieny metams $18.00
Z Oro paštu užsieny $37.00
Z Atskiras numeris $00.35
S Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
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