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Jei pažvelgsime į gyvąją gam

tų, pvz., bites, pamatysime jų gy
venimo nuostabia tvarkų: čia 
kiekvienas sutvėrimėlis turi savo 
pareigas. Apei tai priraySta net 
storų knygų.

Jei pažiūrėsime į žmonių gy
venimą, įvairų jų susigrupavimą, 
į šeimas, tautas, valstybes, religi
jas, organizacijas — čia taip pat 
rasime, kad kiekvienas asmuo turi 
pareigų šeimai, pareigų tautai, 
pareigų valstybei, pareigų bažny
čiai ir t.t.

Mes Australijos lietuviai nesa
me jokia išimtis: vieni priklauso
me vienai, kiti kitai religijai, vie
ni priklausome vienoms, kiti ki
toms organizacijoms. Tačiau visi 
be išimties priklausome vienai 
bendrinei organizacijai — Lietu
vių Bendruomenei per vietos apy
linkės.

Mums visiems ne vis tiek, koks 
ir kaip bendruomeninis darbas 
yra dirbamas. Mes visi norime, 
kad jis būtų atliktas gerai, kad 
lietuvio vardas ir garbė nebūtų 
pažeista. To norėdami ir siekda
mi mes visi turime bendruomenės 
organizacijai ir pareigų. Čia būtų 
galima išvardinti visą eilę jų, jei 
tik imsime nagrinėti visas lietu
vių bendruomenės veiklos sritis.

Šiuo kartu visų nenagrinėsiu, 
bet tik noriu atkreipti dėmesį į 
mūsų pareigas, kurios liečia ben
druomenės organizacinį veiklą.

Viena iš pareigų — aktingas 
dalyvavimas bendruomenės susi
rinkimuose aptariant atliktus dar
bus ir nustatant gaires ateities 
veiklai. Be pykčio ir priekaištų 
kelkime aikštėn visus reikalus, 
kurie dar neatlikti, kelkime reika
lus, kurie pirmoje vietoje turėtų 
būti atlikti, nuoširdžiai įvertinki
me įdėtą darbą ir pastangas už at
liktus darbus. Iš šių diskusijų iš
ryškės gairės ateities bendruome
ninio darbo. Visų mūsų nuošir
dus rūpestis ir aktyvus dalyvavi
mas aptariant bendruomenės dar
bus yra tikras laidas, kad ben
druomenės gyvenimas stiprės ir 
eis daugumos pageidaujama link
me.

Kita mūsų bendruomeninė pa
reiga — sudarymas vadovybės: 
valdybų, kurioms patikėsime atei
nančių metų bendruomenės veik
lą. Iš šios pareigos seka, kad mes 
patys, kas tik pajėgiame, turime 
imtis to darbo, o taip pat skatinti 
ir kitus, kad jo nesikratytų. At
minkime, kad čia yra mūsų pa
reiga, ir joks svetmasis nepava
duos!

ŽINIOS
Skelbiama, kad Izraeliui bom

barduojant karinius taikinius 
Egipte žuvo mažiausia penki so
vietų kariai, kurių nemažai dar
buojasi Egipte ir kituose arabų 
kraštuose kaip kariniai instrukto
riai

x x
Kipro saloje suimta 14 graikų, 

kurie įtariami kesinęsi nužudyti 
Kipro prezidentų arkivyskupą 
Makarios.

x x
Australija ketina naujai ap

ginkluoti savo vandens, oro ir 
sausumos kariuomenę visai nau
jais ginklais, kas kaštuotų apie 
165 milijonus dolerių.

x x
Rytų Berlyne jauna vokiečių 

pora norėjusi prievarta nukreipti 
lėktuvą jų norima kryptimi, bet 
nepavykus patys nusišovė. Kuria 
kryptimi jie norėję perėmus sa
vo kontrolėn lėktuvą nukreipti 
taip ir liko nežinoma.

x x
Arabų teroristų frontas, kovo

jąs prieš Izraelį savo teroristi
niais veiksmais siekia labai toli. 
Jau kelintas keleivinis lėktuvas tų 
teroristų išsprogdinamas net Eu
ropoje. Antai aną savaitę sprogo 
šveicarų lėktuvas ir žuvo 47 ke
leiviai, jų tarpe 13 žydų. Arabų 
kai kurie kraštai ginasi nepalaiką 
tokios teroristinės akcijos bijoda
mi žydų keršto.

x x
Užsienio spauda skelbia, kad 

JAV — Kinijos derybos vykstan
čios palankia prasme ir kad esąs 
galimas abiejų kraštų santykių 
sunormavimas.
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Dabartinis metas — naujų me
tų pradžia, kada anksčiau ar vė
liau bus renkamos apylinkių val
dybos. Todėl visi eikime į susirin
kimus, visi nuoširdžiai diskutuo
kime bendruomenės veiklą, visi 
rinkime vaidybas, kurios mums 
vadovaus.

Ir dar viena reikšminga mūsų 
pareiga — visu nuoširdumu ir 
vieningumu padėkime mūsų rink
toms valdyboms jų darbuose, ka
da tik jos prašys vienokias ar ki
tokios mūsų paramos.

Bitės atlieka pareigas savo ben
druomenei, mes visi atlikime pa
reigas savajai.

Kęstutis Daumantas

Pirmas lietuvis profesorius Australijoje
Pereitą savaitę mus pasiekė 

džiugi ir visiems lietuviams pasi
didžiavimą kelianti naujiena, kad 
vos prieš porą savaičių grįžusį 
iš Europos Dr. Algį Kabailą New 
South Wales universitetas Sydne- 
juje pakėlė į profesorius. Turi
momis žiniomis tai bene pirmas 
lietuvis Australijoje pasiekęs to
kį aukštą lygį aukštojoje mokslo 
institucijoje.

Prof. Dr. Algis Kabaila šiame 
universitete lektoriavo jau nuo 
1963 metų čia įgijęs magistro 
(1959) ir doktorato (1967) laips
nius. Ištisus pereitus metus jis 
su šeima buvo išvykęs į Belgiją, 
kur dirbo gilindamas savo žinias.

Nežiūrint jo aukštų mokslinių 
kvalifikacijų prof. Dr. A. Kabaila 
tiek anksčiau, tiek ir dabar yra 
aktyvus mūsų bendruomenės na
rys visuomeniniame ir kultūrinia
me gyvenime. Dar būdamas Mel
bourne jis gyvai reiškėsi lietuvių 
studentų tarpe vėliau lietuviško
je visuomenėje, net vienu metu 
buvo Melbourne Lietuvių Klubo 
Tarybos pirmininku ir jam va
dovaujant buvo įteisinti Melbour
ne Liet. Namai valdžios įstaigose.

Sydnejuje prof. A. Kabaila gy
vai reiškėsi vietos filisterių bū
relyje, šviesoje ar tai skaityda
mas paskaitas, ar pravesdamas 
viešus simpoziumus. 1966 m. jis 
išrenkamas į Krašto Tarybą ir pa
čiame suvažiavime ALB Krašto 
Tarybos pirmininku šios pareigo
se išbuvęs dvejus metus. 1968 
metų pabaigoje jis su visa šeima 
išvyko į Belgiją ir jam iš kelionės 
grįžus universiteto vadovybės bu
vo pakeltas į profesorius.

A. Kabaila gimė 1925 m. Kau
ne, 1943 m. baigė Šiaulių gimna-
ziją, 1946-48 m. studijavo Stutt- 
garto aukštojoje technikos mo
kykloje, o atvykęs į Australiją 
1950-51 m. Melbourne technikos 
koledže, kurį baigus buvo po ke- 
lerių metų pakviestas lektoriautL

Mums lietuviams tai ypač ma
lonus ir džiaugsmingas įvykis, kad 
vienas iš mūsų ir pirmasis iškilo 
j tokias mokslo aukštumas. Tiesa, 
su pasididžiavimu turime primin
ti, kad per visą Australiją yra 
jau visa eilė lietuvių, dirbančių 
universitetuose, kurie vieną die
ną taip pat pasieks profesūrą,

Nuoširdžiai sveikiname mūsų apylinkės narį
Dr. ALGĮ KABAILĄ

pasiekusį N.S.W. universitete profesoriaus titulą ir 
kartu džiaugdamiesi linkime geriausios sėkmės ir 
kūrybingo darbo.

ALB Sydney Apylinkės Valdyba

Mielą kolegą inžinierių
Dr. ALGĮ KABAILĄ

nuoširdžiai sveikiname pakėlimo į New South Wales 
universiteto profesorius proga ir linkime sėkmingo 
ir kūrybingo darbo.

Sydnejaus lietuviai inžinieriai ir architektai

Studijų Dienos Melbourne
Greitu laiku suvažiuosime į STUDIJŲ DIENAS Melbourne. 

Jomis susidomėjimas yra gana didelis.
Kovo 27-30 d.d. ALB Krašto Kultūros Taryba šaukia nepa

prastą kultūrininkų suvažiavimą — Australijos Liet. Bendruomenės 
Kultūrinės Veiklos Studijų Dienas. Suvažiavimas įvyksta Melbour
ne Lietuvių Namuose 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051.

Studijų Dienose prelegentais pakviesti tautiečiai iš įvairių 
Australijos vietovių, daugumoje jauni ar vidutinio amžiaus.

Į šias Studijų Dienas kviečiami visi lietuviai kur jie begyven
tų, kurie sielojasi ir domisi ateities lietuvių kultūriniu gyvenimu 
Australijoje. Visi bus mielai laukiami.

Gal ne vienas iš jūsų atvyksite su originaliom mintim ir idė
jom, kurias galėsite diskusijų metu iškelti ir pristatyti. Jausime ta

da, kad visiems mums rūpi lietuviška ateitis Australijoje.
Dalyviai, vykstą mašinomis į Studijų Dienas, maloniai prašo

mi pagal sąlygas priimti ir kitus lietuvius, vykstančius į Melboumą.
Nakvynių reikalu dalyviai kreipiasi į Studijų Dienų Rengimo 

Komiteto pirmininką p. A. Seiki 54 Davison St., Richmond, Vic. 
3121, tel. 42 2367.

Įėjimas į Studijų Dienų posėdžius visiems atviras.

STUDIJŲ DIENŲ PROGRAMA
Penktadienis, kovo 27 d.

1.00 — 2.00 vai. Dalyvių registracija.
2.00 — 2.30 vai. Sveikinimai.

LIETUVIO ATEITIS AUSTRALIJOJE
Moderatorius Albertas Zubras

2.30 — 3.00 vai. Dr. K. Kemežys (Canberra): Australijos lietu
vių veiklos organizacija ateityje.

3.00 — 3.30 Dr. A. Mauragis (Sydney): Lietuvybės išlaikymo 
prasmė.

3.30 — 4.00 Dr. A. Stepanas (Adelaide):
4.00 — 4.30 Dr. K. Zdanavičius (Geelong).
4.30 — 5.00 M. Didžys (Melbourne): Lietuvis namie ir pašau-

lyje.
5.00 — 6.00 Diskusijos.

Šeštadienis, kovo 28 d.
LITUANISTINIS ŠVIETIMAS
Moderatorius Antanas Mikaila

9.00 — 9.30 D. Simankevičienė (Melb.): Sunkiai beišvengia- 
mos kliūtys mokinant vaiką lietuvių kalbos.

9.30 — 10.00 Jurgis Janavičius (Sydney).
10.00 — 10.30 Vytautas Straukas (Adelaide).
10.30 — 11.00 Valentinas Cižauskas (Melb.): Šeimos įtaka trem

ties mokykloje.
11.00 — 12.30 Diskusijos.

12.30 — 2.00 Pietūs
SPAUDOS REIKALAI

Moderatorius Vaclovas Saudargas
2.00 — 2.30 Vincas Kazokas (Sydney): Gyvoji lietuvybė ir gy

voji spauda.
2.30 — 3.00 Kun. Pranas Vaseris (Melb.).
3.00 — 3.30 Vladas Radzevičius (Adelaide).
3.30 — 4.00 Andrius Garolis (Sydney): Nerealistinė mūsų pažiū

ra spaudos atžvilgiu.
4.00 — 5.00 Diskusijos
5.00 — 6.00 Klausimai ir sumanymai.
6.00 Užbaigiamasis žodis (ALB Krašto Kult. Tarybos pirmininkas, 

Liet. Dienų K-to pir-kas).
Sekmadienis, kovo 29 d.

8 vai. vakare: Putino drama “Valdovas” (stato Adelaidės Liet. 
Teatras).

Prof. Dr. Algis Kabaila savo Šeimoje. Prieky ik k. sūnus Rimas, 
prof. A. Kabaila, dukra Milda. Stovi kairėje žmona dail. Vida ir 
sūnus Paulius. Nuotrauka ik 1967 m. p. A. Kabailai gavus dok
toratų.

Tikimės, kad Studijų Dienose iškeltos idėjos ir mintys bus ne 
tik įdomios mums, bet ir naudingos ateities lietuviškam darbui.

Didesnis Studijų Dienomis susidomėjimas bei gausesnis daly
vavimas duos mums pasiryžimo, noro ir paskatinimo surengti pa
našias Studijų Dienas ir ateity. Čia galėtume gvildenti įvairias ki
tas problemas, surištas su lietuvių gyvenimu Australijoje.

Primename, kad programoje bus laikomasi punktualumo!
ALB Krašto Kultūros Taryba

bet prof. Dr. A. Kabaila yra pir
masis.

Sveikindami naująjį profesorių 
linkime jam daug jėgų ir kūrybi
nių polėkių dirbti žmonijos ge
rovei ir lietuvių tautos garbei.

Prof. Dr. A. Kabaila kasdieni
niame gyvenime yra labai kuklus 
ir nuoširdus, šia proga sveikina
mas susirinkusių artimųjų drau
gų ir bičiulių prof. A. Kabaila dė
kodamas kukliai prasitarė — kad 
gal tuo ir lietuvybei būsiu nau
dingesnis...

Išreikšdami visų Australijos lietuvių džiaugsmą ir 
pasididžiavimą nuoširdžiai sveikiname buvusį Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos 
pirmininką

Dr. ALGĮ KABAILĄ

jo pakėlimo į New South Wales Universiteto pro
fesorius proga.

ALB Krašto Valdyba

KITI APIE MUS

Melbourniškio Tygodnik Polski 
š.m. Nr. 22/7 patalpintas Lenkų 
Organizacijų Federacijos Austra
lijoje pranešimas, kad iš Amerikos 
į Australiją atvyksta talentingas, 
tarptautinio masto solistas lietu
vis Stasys Baras, kuris vasario 
28 d. Adelaidėje ruošiamame jo 
koncerte išpildys lietuviškų dainų 
ir operų arijų programą.

Sąryšyje su besimezgančiais su 
lietuvių grupe kultūriniai ry 
šiais, turint vilties, kad jie išpil
dys ir kitose veiklos srityse, apie 
tai pranešant apeliuojama į len

kų bendruomenės narius Adelaidė
je ir visoje Australijoje raginant 
juos šį koncertą paremti.

Drauge pažymima, kad šio gar
so solisto koncertu bus lyg prade
damas Adelaidėje ruošiamas Me
no Festivalis.

_  * _

Paryžiuje leidžiamas lenkų žur
nalas Kidtūra, 1970 m. Nr 1/368- 
2/269 rašo apie lietuvių-lenkų rei
kalus 1968 m. (Iš straipsnyje mi
nimų citatų, visa tai vyko ne 1968 
bet 1969 metais. Koresp.)

Esą Kultūroje paskelbtas 
straipsnis apie “Litwie wspolczes- 
nej” sulaukęs atgarsio lietuvių 
spaudoje. Straipsnyje cituojama 
Amerikoje leidžiamos Dirvos minė
tu klausimu pasisakymų ištrau
kos ir dėl jų autoriaus komenta
rai. Taip pat pacituota trejeto 
straipsnių, lietusių lietuvių — len
kų klausimus, ištraukos iš sydnė- 
jiškės Mūsų Pastogės.

Komentuojant reikalus, dėl ku
rių istorinės praeities esama skir
tingų nuomonių, lenkai laikosi iš- 
seno įprasto neobjektyvumo ir ne-
mėgsta daromų teisingų pastabų. 
Tačiau dėl jų spaudoje paskelbto 
Vilniaus prie rytinės Lenkijos da
lies paskyrimo, tarsi apgailestau
jamai, pasisako — esą: “Kaip ma
tyti užtenka mažos kibirkštėlės se
nos nesantaikos liepsnai sukelti.”

Mūsų supratimu, Lietuvos sos
tinės savmimosi klausimą negali
ma laikyti “maža” ’kibirkštėle!

1b.
_  ♦ _

Tarptautiniame vaikų piešinių 
konkurse, kuris buvo surengtas 
Jugoslavijoje pereitų metų pabai
goje, aukso medalį laimėjo Klai
pėdos V vidurinės mokyklos moks
leivis Algimantas Išnarauskas už 
akvarelę. Konkurse buvo patiekta 
1382 darbai iš 39 kraštų.
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JONAS SOLIONAS

KONSP1RATORIAI NUTEISTI
Neseniai Chicagoje baigėsi teismas prieš vadinamuosius kon- 

spiratorius, kurie buvo kaltinami revoliucijos ir netvarkos kėlimu. 
Iš dabar kaltinamųjų septynių (vienam — B. Sealc byla atidėta jj 
nnbaudus kalėjimu už teismo įžeidinėjimą), penki buvo rasti kal
tais, o du išteisinti.

Tiek pats teismas, tiek ir sprendimas buvo triukšmingi: spau
da plačiai rašė dažnai reikšdama net simpatijų kaltinamiesiems, o 
patys kaltinamieji nerimo teismo salėje nuolatos įžeidinėdami ne 
tik šio krašto prokurorus, bet ir teisėją. Žinoma, toks jų elgesys ne
galėjo būti toleruojamas, ir vos teismo eigai pasibaigus visi kalti
namieji ir abu jų advokatai (!) tapo nubausti už teismo įžeidimą.

Pagal esamą krašto teisinę struktūrą kaltinamieji galėjo būti 
paleisti už užstatą iki apeliacinio teismo sprendimo. Tačiau teisė
jas Julius Hoffman viso teismo metu labai griežtai elgėsi, atsisakė 
kaltinamuosius paleisti už užstatą dėl “jų pavojingumo visuome
nei”. Žinoma, tai teisėjo valia, tačiau spaudoje kilo daug balsų 
prieš tokį teisėjo griežtumą.

Konspirątoriai buvo išteisinti už kaltinimą kėlus revoliuciją. 
Prisiekusiųjų teismas nusprendė, kad krašto prokurorai neįrodė, 
jog kaltinamieji ruošėsi revoliuciniu keliu perimti krašto valdymą. 
Įdomu, kad toks kaltinimas buvo įmanomas tik dėl neseniai praves
to įstatymo. Šio naujo įstatymo konstitucinis legalumas dar nebuvo 
išbandytas. Nebuvo išbandyta aukštesniuose teismuose nė toji įsta
tymo dalis, kuria pasinaudojus (esą kaltinamieji važinėjo po kraštą 
kurstydami netvarka) buvo nuteisti kaltinamieji. Šitas naujas įstaty
mas ar jis yra konstitucinis ar ne — bus išbandytas apeliaciniame 
teisme.

Ne vienas Australijos lietuvis pagalvos, iš kur pagaliau atsi
rado tie kaltinamieji. Kodėl taip greit, vos įstatymą išleidus, kraš
to valdžia apkaltino grupes asmenų revoliucijos ir nesantvarkos 
kėlimu. Dėl priežasčių, privedusių prie šio teismo, turime grįžti 
į paskutiniųjų prezidentinių rinkimų laikus. Mat, demokratų par
tijos suvažiavimo metu Chicaga virto chaoso jūra. Buvo protes
tuojama ne tik suvažiavimo salėje, bet ir gatvėse. Va, čia ir pra
sidėjo velniava. Daugumoje masė pasidavė kelių asmenų kursty
mui. Buvo pradėta daužyti langai, erzinti policija, trukdyti susi
siekimas. Visai tai netvarkai, anot krašto prokurorų, vadovavo 
kaltinamieji. Už tai jie buvo nubausti penketu metų kalėjimo ir 
5000 dolerių bauda.

Dėl kaltinamųjų nubaudimo ypatingai pasipiktino jų pasekė
jai įvairiaplaukiai hipiai ir radikalusis jaunimas. Teismui pasibai
gus prasidėjo demonstracijos, reikalaujama kuo skubiausiai išleis
ti nuteistuosius ligi apeliacinio teismo. Šio triukšmo nepabūgo nei 
krašto valdža, nei nuteistuosius teisęs teisėjas. Būdinga, kad dau
gumui kaltinamųjų esant žydais teisėjas buvo paskirtas taip pat 
žydas. Tačiau tai neatbaidė kaltinamųjų vadinti teisėją fašistu bei 
Hitlerio tarnu. Deja, šitam įžeidinėjimui net ir krašto visuomenė 
nepritarė, o priešingai net nepaprastai pasipiktino, kad taip įžei
dinėjamas teisėjas.

Kas toliau? Kuriuo keliu pasuks nenuoramos — radikalusis 
šio krašto elementas. Spėjama, kad demonstracijoms priežasčių 
ir vėl bus surasta. Tačiau dabar jau aišku, kad demonstracijų 
kurstytojai bus daug atsargesni panaudodami priemones.

Nėra abejonės, kad riaušininkų nuteisimas sutvirtino dabar
tinės valdžios — respublikonų partijos pozicijas. Dauguma krašto 
gyventojų pasisako už griežtesni įstatymų pildymą ir prieš avan- 
tūristinius radikalų išsišokimus. Žinia, radikalusis krašto elemen
tas nenurims, nors jo vadai ir tupi cypėje. Atsiras naujų “vadų", 
kurie ir vėl bandys kelti neramumus. Atrodo, kad net ir įvairių 
universitetų vadovybės yra nutarusios daug griežčiau elgtis su 
tvarkos laužytojais, nes revoliucijų atmosferoje mokslinis darbas 
labai sunkus, o kartais ir visai neįmanomas.

aukos
MIRUSIOS DAILININKĖS 

GRAŽINOS FIRINAUSKIENĖS 
ŠEIMAI AUKOJO:

Praėjusių metų “Tėviškės Aidų” 
Nr. 31 ir “Mūsų Pastogės” Nr. 32 
pakvitavimo tikslu buvo paskelb
tas aukojusių sąrašas Nr. 1., ku
rio bendra suma siekė $871 ir 50 
centų, šiandien skelbiamas pasku
tinis aukojusių sąrašas — 

Sąrašas Nr. 2.
$221.50, $362.40, $98.00 — LK 

Moterų draugijos suurinkta Mel
bourne.

$100.00 — Melbourne Soc. Mote
rų Globos Dr-jos Valdyba.
$50.00 — kun. P. Butkus (NSW).

$45.80 — surinkta Geelonge.
$21.93 — dr. L. Kriaučeliūnas 

(Chicago).
$20.00 — Geelongo Moterų 

Draugija, P. Urmonas.
$17.59 — I. Vainorienė (Chica

go).
$16.39 — A. Puida (Canada).
$15.00 — K. B. Dičiūnai, dr. K. 

A. Zdanavičius (Geelong).
$12.76 — P. Meškauskas (Chi

cago).
$10.00 — V. Vokietaitis, P. 

Smolskis, M. Vanagienė, J.A. Ste- 
panai, D.S. Urnevičiai, K.D. Dun- 
dai, V. Bogušauskas, Geelongo Ap. 
V-ba.

$8.59 — T. Serapinienė — (Chi
cago).

$7.00 — S. Speičys.
$5.00 — p.p. Bernaičiai, K.S. 

Valinčiai, P. Urmonas, S. Naru
šis (NSW), Balsys (Canberra), 
Gudiškiai, Keruliai, R. Andrekus, 
L.P. Snarskiai, J.A. Jūra gi s (N.
S.W.), A.M. Norkus, iš Papuos 
bė parašo, B. Baikauskas, Pata
šius.

$4.82 — V. Pasukaitė (Cana
da). •

$4.00 — J. Velioniškis, P. Kui
sys, p. Sinickas, p.p. Venciai.

$2.50 — dr. A. Stepanas.
$2.00 — J. Juospaitis, p. Petkū- 

nienė, J. Gudaitis, p. Skobeika 
(pakartotinai), J. Birbilas, A. Ja
nušauskas.

$1.00 — S. Račiūga (Mt. Gamb
ier).

Iš viso surinkta $2089.78.
Sausio mėn 6 d. Alliance Accept

ance Co. Ltd. jmokėta $2086.00 su
ma ir ja galutinai baigtas išmo
kėti Firinauskų šeimos namas. 
Surinktos sumos likutis $3.78 ir 
iš bnko už jame laikytus pinigus 
gauti procentai $23.86, viso $27.64 
įnešta j Firinauskų šeimos banko 
sąskaitą.

Tuo G. Firinauskienės šeimai 
remti komitetas, sudarytas 1969 
m. birželio mėn. iš A. Umevičie- 
nės, B. Dičiūno ir P. Pusdešrio, 
baigia savo darbą.

Visų aukojusių dėka Komiteto 
tikslas pilnai atsiektas — mirčiai 
išnlėšus šeimos išlaikytoją dail. G. 
Firinauskienę likusieji šeimos na
riai gali gyventi išmokėtame na
me. Savo ir Firinauskų šeimos 
vardu nuoširdžiai dėkojame vi
siems tam tikslui skyrusiems sa
vo auką.

Didžiausia Komiteto talkininkė 
buvo Melbourno Lietuvių Moterų 
Katalikių Draugija, kuri aukų la
pais surinko $681.90. Jai mūsų 
gili padėka.

Norintieji Firinauskų Šeimą ir 
toliau remti ar su ja betarpiškai 
susisiekti, prašomi kreintis sekan
čiu adresu: 23 Coppin Str.. Sema
phore, S.A., 5019, Australia.

G. Firinauskienės šeimai remti 
Komiteto vardu

A. Umevičienė

_ * —
Dalas mieste (JAV) teisėjas 

vieną vagišių nuuteisė tūkstantį 
metų kalėti, nes jis už apiplėši
mus jau buvo kiek kartų baustas 
ir ne pasitaisė.

Solisto S. Baro pasiklausius
RAŠO A. GUČIUV1ENĖ

Dideliu nekantrumu laukiamas 
JAV svečias savo viešnagę Aust
ralijoje pradėjo Adelaidėje.

Lietuviai troško netik meninin
ką išgirsti, bet ir pamatyti tad 
vos atvykus, po ilgos ir varginan
čios kelionės, jis jau pirmą die
ną buvo vežiojamas po privačius 
namus susipažint su gastrolių or
ganizatoriais ir šiaip tautiečiais. 
Kitą dieną organizacinio komiteto 
rūpesčiu buvo numatytas jo pasiro
dymas vienoje komercinėje televi
zijos stočių. Deja, gaila buvo ma
tyti ir išgirsti rimtą mūsų meni
ninką tarp pigių, meno požiūriu 
beverčių kitų programos dalyvių. 
Be to, visos valandos laukimas 
prieš pasirodymą dar labiau pri
sidėjo prie svečio nuovargio. Kai 
trečią dieną, po ilgesnių repetici
jų su pianiste, teko jį sutikti smui
kininko Pr. Matiuko namuose, 
mielas Baras, nors ir gyvai daly
vaudamas pokalbyje, pagaliau nu
siskundė nuovargiu ir tarė: “Taip 
norėčiau atsigulti ir užmigti... “Ir 
aš giliai užjaučiau!

Organizatoriai, patys nebūdami 
dainininkai, nepramato, kad voka
listai savo gyvą jautriausią mu
zikos instrumentą — vokalines sty
gas — visad turi savyje ir visur 
nešasi su savimi. Pianistas piani
no, fleitistas fleitos, ar kuris ki
tas muzikas savo instrumento juk 
nesineša eidamas j svečius... Fizi
nis nuovargis bei persistengimas, 
o net ir prie stalo pasivaišinimas 
(nuo kurio dažniausiai tenka vo
kalistams susilaikyti), gali turė
ti balsui pragaištingų pasekmių.

Laimei, mūsų brangus svečias 
“atlaikė” tuos visus “pakrovimus” 
ir vasario 28 d. vakare su malo
nia šypsena išėjo į sceną prieš 
gausingą auditoriją, sutikusią, jį

S. Baras australu akimis
I

SOLISTAS S. BARAS
AUSTRALŲ SPAUDOJE

Adelaidės dienraštyje “The 
Advertiser” Harold Tidemann 
taip pasisako apie mūsų svečią so
listą Stasį Barą:

“Pietų Australijos lietuviai su
sispietė pasiklausyti savo geriau
sių solistų Scott teatro salėje šeš
tadienio vakarą.

“Pradėdamas savo turą per 
Australiją Stasys Baras, kuris pa
garsėjęs Europoje ir Amerikoje, 
ypatingai Čikagoje, pasireiškė 
kaip itališko stiliaus tenoras su 
skambiomis aukštomis gaidomis.

“Jo operų arijos buvo atliktos 
įtikininčiai su dramatiniu forte, 
geriausia jų “Gėlių daina” iš ope
ros Carmen.

“Ištrauktas iš Giordano, Pon- 
cinielli ir Halevy operų solistas su
dainavo meistriškai europietiškų 
stiliumi, o dar pasirodė efektyves
nis atlikdamas eilę lietuviškų dai
nų.”

BARAS TOKS GERAS KAIP 
IR PLOKŠTELĖJE
Adelaidės dienraščio “The News” 

korespondentas James Renfrey 
taip rašo:

“Prieš koncertą turėjau laimės 
pasiklausyti Baro plokštelėje. Jo

ATVIRAS
LAIŠKAS

Garbingojo tautiečio svečio iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių ge
nerolo M. Rėklaičio Melbourne lan
kymosi proga Melbourno karių 
“Ramovės” pirmininkas P- V. Šal- 
kūnas savo pranešime pareiškė, 
kad ramovėnai yra nutarę ir Mel
bourno Liet, klubo Taryba jau 
paskyrusi salėje kampą įrengti 
žuvusiems už Lietuvos laisvę pa
minklą — lentą. P. V. šalkūno pa
reiškimu, kadangi Klubo Taryba 
yra užvedusi bylą gėrimų licenzi
jai gauti, tai jis nutaręs su to žu
vusiems paminklo įrengimu dar 
palaukti.

Melboumiškiai tikrai turėtų 
sveikinti šią gražią ramovėnų ini
ciatyvą, tačiau taip pat norėtų tu
rėti ir daugiau aiškesnių žinių:

1. Ar tik vieni ramovėnai to
kį žuvusiems paminklą nori įreng
ti kitų organizacijų nekviesdami 
talkon? Juk žuvusieji už Lietuvos 
laisvę visiems lygiai brangūs ir vi
sų gerbtini.

audringais sveikinimo plojimais.
Koncertą Baras pradėjo tradici

niai — klasikais. Savo galingą 
balsą liejo mezzo voice nepaprastu 
lengvumu, pasigėrėtinu tembro 
grožiu. Giliai susikaupę klausyto
jai jau nuo pat pradžios pasida
vė to balso “hipnozui”. Klasikus 
dainavo itališkai.

Sopranas G. Vasiliauskienė, pir
moje koncerto dalyje išėjo su ke
turiom dainom.

Čia turiu kiek nutolti nuo kon
certo tėkmės dėl mažos pasta
bos. Programose žymint kompozi
torių pavardes pridera pažymėti 
ir jų vardų inicialus. Vienos solis
tės Vasiliauskienės dainuotos 
dainos autorius programoje 
atspausdintas be prancūzų 
kalbos akcentinio ženkliuko, 
skaitomas For. Yra du prancūzų 
kompozitoriai: Jules Faure (tar
ti: žiul For) ir Gabriel Faurč 
(tarti: Gabriel Fore), kurio Mei
lės daina” (Chanson d’Amour) ir 
buvo atlikta. Po to, sekė Fr. Schu- 
bert’o “Gretchen am Spinnrade”, 
St. Šimkaus “Lopšinė” (ypač ge
rai atitikusi jos švelniam balsui) 
ir pabaigai V. Jakubėno “Gėlės iš 
šieno”, K. Binkio žodžiai.
Nors G. Vasiliauskienė toli gražu 
neatsvėrė svečio vokalinio ir inter
pretacinio balanso, tačiau, jos ma
lonaus tembro švelnus balsas gra
žiai nuskambėjo atskirose daino
se. Solistė turėtų ateityje žymiai 
pagerinti svetimų kalbų tarimą ir 
dikciją kuri pastaruoju metu ge
rokai šlubuoja, o taip pat susi
rūpinti ir aukšto registro gaido
mis, kuriose net ir eilinis klausy
tojas pastebi gana stipriai išsi
vysčiusią “mažakraujystę”.

Pirmos koncerto dalies pabaigai 
S. Baras įtraukė lietuvių dainas.

baisas skambėjo stebėtinai puikiai 
ir aš net įtariau, kad moderniš
kos įgrojimo priemonės įrašant 
balsą galėjo “pagerinti”.

“Bet išgirdęs Barą gyvą, įsiti
kinau, kad tai nebuvo foeus-poeus.

“Jo balsas yra galingas teno
ras, ir nors būdamas 50-ties, bet 
pažiame žydėjime.

“Klausantis Baro, dainuojančio 
iš širdies... pagalvojau, kad jo pa
ti stiprybė yra opera.”

SKAITYTOJAI KALBA
NAUJOS SALĖS 

REIKALAIS
Daugelio melbourniškių pokal

biai krypsta j naujos salės staty
bos ir įrengimo reikalus. Vieni 
kitų teiraujamės, bet maža ką aiš
kaus tesužinome. Būtų gerai, kad 
viešą platesnį paaiškinimą salės į- 
rengimo reikalais spaudoje duotų 
Klubo Taryba ar kitas kompete- 
tingas asmuo.

Mano manymu, kiekvienas mel- 
burniškis gali pareikšti suumany- 
mų ar pageidavimų, kurie Klubo 
Tarybai galėtų būti tik kaip svars
tytini klausimai: priimti, vykdyti 
ar atmesti. Kaip klubo narys ir 
dažnas Liet. Namų lankytojas no
riu pareikšti savo pageidavimus.

Pprastai apie salių įrengimą iš 
pirmo žvilgsnio sprendžiame iš jo
je esančių baldų ir efektingo sa-

2. Ar jau yra paminklo projek
tas ir kokio turinio?

3. Kas paruošė ar paruoš pro
jektą (architektas, dailininkas, ar 
kas kitas)?

4. Ar buvo arba bus paminklui 
paruošti konkursas (viešas ar tik 
pakviestųjų)?

5. Kurioje Melbourno Liet. Na
mų salėje ir kuriame “kampe” pa
minklas numatytas įrengti?

6. Ar karių “Ramovės” valdy
ba sulaikė paminklo įrengimą, ar 
tik vienas jos pirmininkas, kaip 
savo pranešime yra pareiškęs?

Kadangi žuvusiems pagerbti 
paminklo įrengimo reikalas, ma
no manymu, yra ne tik vienų ra
movėnų, bet visų Melbourno lietu
vių, tai sveikindamas šią gražią 
iniciatyvą prašau viešo paaiškini
mo.

Mažas partizanas

Čia vėl norisi įterpti savo nuomo
nę, dėl kurios dar ir anksčiau, Lie
tuvoje, tekdavo ne kartą susigin
čyti. Visad buvau karšta oponen
tė tiems, kurie tvirtindavo, kad 
mūsų liaudies dainas reikia dai
nuoti liauudiškai, be asmeninės in
terpretacijos, primityviai, lygiai 
taip, kaip kad dainuoja pati liau
dis... Koncerte mūsų balso galiū
nas Baras įrodė, kaip klysta tie, 
kurie laikėsi (o gal dar ir tebe
silaiko) tokios nuomonės. Liaudies 
dainų atlikimą jis tirštai nuspal
vino savo individualia, kūrybine 
interpretacija. M. Petrausko “Pa
vasario dainoje” jis vokaliniai su
kūrė užburiantį gamtos paveikslą, 
St. Šimkaus harmonizuota liaudies 
daina “Vai kur nežėgliuos?”, nau
dojant solisto vokalinį pajėgumą, 
pavirto tikra garsų simfonija. J. 
Tallat-Kelpšos “Liepė tėvelis” pra
bilo gyva meninio pasipasakojimo 
kalba. J. Tallat-Kelpšos dainoje 
“Ne margi sakalėliai” (originali 
kompozicija) dramatiniai išsiver
žė jaunuolio meilės ilgesys ir 
skausmas. Į A. Kačanausko harm, 
l.d. “Kur prapuolė tas kelelis” so
listas sugebėjo įterpti tiek emoci
jų, širdies ir “ašaros”, kad jos 
sužibėjo klausytojų akyse. Pabai
gai buvo atlikta K. V. Banaičio 
“Aš šią naktį”. Kaip ir visos 
K.V. Banačio kompozicijos, reika
laujančios didelio meninio įgudi
mo, buvo perteikta subrendusio vo
kalisto puikioje interpretacijoje. 
Netenka ir minėti kaip skaudėjo 
klausytojams delnai.

Po pertraukos prieš rampą išė
jo abu dalyviai: G. Vasiliauskienė 
— Mikaela ir S. Baras — Don 
Chose. “Carmen” opera yra pla
čiai žinoma, tad auditorija nudžiu
go dueto pasirinkimu. Kad ir te
ko mielajam tenorui, partnerės 
atžvilgiu, savo balsą moderuoti, o
Vasiliauskienei pirmą kartą šia
me duete pasireikšti, muzikaliai 
jis praskambėjo be sutrikimų. Mi- 
kaelos aiškiai pastebimą įtempimą 
išpirko Don Chose, pavergdamas 
auditoriją ir vaidyba.

Malonu buvo, kad tolimesnėje 
koncerto eigoje S. Baras supažin
dino klausytojus su lietuvių ope
rų arijomis, pradėdamas jas Jo
nušo arija iš J. Karnavičiaus ope
ros “Radvila Perkūnas”, (ši ope
ra buvo statoma Lietuvoje). Lyri
niu švelnumu nuskambėjo Bar
carole iš K.V. Banaičio operos 
“Jūratė ir Kastytis”, (šią operą 

lės apšvietimo. Todėl nujajai Mel
bourne Liet. Namų salei turėtų bū
ti nedelsiant įgyti nauji baldai, ku
rie turėtų būti ne niūros, bet ir 
akį nerėžiančios spalvos.
Salės apšvietimui siūlyčiau įgyti 

ne standartinius krautuvėse per
kamus sietynus (žirandėlius), ko
kių kiekvienas gali be vargo nu
sipirkti, bet pagaminti meniškus 
unikumus, kokių Melbourno Liet. 
Namuose jau turime Moterų sek
lyčioje ir Bendruomenės Reprezen
taciniame kambaryje. Pono Tamo
šiūno pagaminti ir minėtuose 
kambariuose sietynai sukelia visų 
lankytojų pasigėrėjimą ir esteti
nį pasitenkinimą. Manyčiau, kad 
ir naujosios salės sietynų reikalu 
Klubo Taryba turėtų taip pat tar
tis su p. Tamošiūnu ir tai nedel
siant turint galvoje, kad salę ma
noma atidaryti artimoje ateityje.

Patraukliai įrengta naujoji sa
lė bus mūsų pačių mielai ir daž
nai lankoma, o taip pat turės ir 
klientų — nuomininkų, iš kurių 
gautais nuompinigiais galės būti 
greičiau atremontuoti ir visi lie
tuvių namai.

Ignas Alekna 

Gilioj skausmo valandoj mylimam 
sūnui AUDRIUI tragiškai žuvus

p.p. E. J. Laurinaičius širdingai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

D. M. J. Bogušai

kompozitorius 'baigė prieš pat mir
tį JAV ir ji dar niekur nebuvo 
statyta. Arijų pabaigai dainuota 
arija iš neseniai Čikagoje pasta
tytos J. Gaidelio operos “Dana” 
(St. Santvaro tekstas) buvo ypač 
įdomu išgirsti Modernių harmoni
jų muzika čia prakalba atviru 
realizmu, lygiai kaip yra realisti
nis ir operos turinys. Iš gražiai 
perteiktos neilgos arijos galėjome 
nors kiek pajusti šios operos mu
ziką.

G. Vasiliauskienė antrajame so
lo pasirodyme atliko Pažo ariją 
iš Mozarto op. “Figaro Vestu
vės”, Dalios ariją iš B. Dvario
no op. “Dana” ir lietuviškame 
vertime Mimi ariją iš Puccini op. 
“Bohema’, kuri jai geriausiai pa
vyko.

Koncerto baigmei Baras parin
ko populiarias pasaulinių operų 
arijas ir čia buvo jo triumfas, nes 
jo meninė prigimtis yra operos 
pasaulis ir čia jis “viešpatauja”, 
plačiai išskleisdamas savo galin
gus sparnus. Garsų marėmis užlie
jo salę arija iš Ponchielli op. 
“Giaconda”. Vietoje numatytos 
programoje Gėlių arijos iš “Car
men”, solistas padainavo ariją iš 
U. Giordano op. “Andrea Che
nier”. Programą išsemianti arija 
iš Halevy op. “Žydė” — “Rachel, 
tave dangus...” daugeliui priminė 
Kauno operą, o tuo pačiu ir kitą 
mūsų vokalinį galiūną, K. Pet
rauską... Įsikarščiavusiai audito
rijai nuraminti S. Baras dar pa
dainavo paskutiniojo veiksmo ari
ją iš Pucccini op. Tosca”.

Simpatiška buvo solisto estradi
nė laikysena, nors judri, bet san
tūri.

Koncertantus lydėjo įgudusi, 
jautri akompoftiatorė, Adelaidės 
Valst. Radiofono pianistė Shirley 
Hicks.

Salėje buvo ir kviestinių aukš
tų pareigūnų australų, šalia kitų 
svetimų kalbų, mano manymu, tu
rėjo būti atlikta kas nors ir ang
liškai. Pasauliniams vokalistams, 
koncertuojantiems įvairiuose kraš
tuose, galioja taisyklė atlikti vo
kalinius kūrinius jų originalia kal
ba. Kiek patyriau iš mūsų užsie
nio spaudos, tos taisyklės laikosi 
ir mūsų pasižymėję solistai JAV 
viešuose koncertuose.

Šio rašinio pabaigoje noriu as
meniškai pasisakyti apie Stasį Ba
rą. Jį, kaipo menininką, stebėjau, 
jei taip galima išsireikšti, trijose 
brendimo stadijose. Pirmą kartą 
jį išgirdau Kaune kažkuriam jau
nųjų koncerte. Tada jis dar ne
buvo: “O! Baras!”, bet kuklus, 
mažai žinomas jaunuolis Stasys 
Baranauskas. Tačiau išgirdus jį 
dainuojant buvau nustebinta jo fe
nomenalia vokaline “žaliava”. 
Daug praeities įvykių šiandieną 
nuskendo užmiršties jūrose, bet jo 
vardas ir balsas ilgam išliko at
mintyje. Kai Vokietijoje S. Baras 
koncertavo stovyklose su savo bu
vusiu mokytoju, operos solistu .J. 
Butėnu ir op. soliste A. Damb
rauskaite, didžiai susidomėjus 
ėjau pasiklausyti ypač Baro. Ta
da jo balsas vis dar buvo voka
linio lyginimo stadijoje, nors jau 
žymiai pažengęs gerąja kryptimi. 
Po daugelio metų dabar teko jį 
išgirsti Adelaidėje, jau kaip su
brendusį menininką, Amerikos lie
tuvių operos pažibą. Džiaugiuosi, 
kad mano padarytas šiam jaunuo
liui meninis “diagnozas” pirmą 
kartą išgirdus, taip ryškiai dabar 
pasitvirtino, šiandien statau sau 
vien klausimą: kodėl mūsų pasidi
džiavimas — Stasys Baras, atsver- 
damas tokius vardus, kaip: Ri
chard Tucker, Giuseppe de Stefa
no, Franco Corelli ir kt, nestojo 
lygiagrečiai su jais pasaulinėje ri
kiuotėje? Vargu, ar jis pats savy
je rastų atsakymą.

Ryšium su Lietuvos Nepriklau
somybės švente apie Lietuvą ir 
Lietuvos reikalais pasisakė Ame
rikoje įvairiose vietose 75 kongre
so nariai, senatoriai ir aukštųjų 
rūmų nariai.

2



MŪSŲ PASTOGĖ S1970 m. kovo 16 d.

Pasiryžimo, valios ir darbo!

Redaguoja Gintautas Kaminskas
Adresas: Mannix College, Wellington Rd.,

Clayton, Vic. 3168

Naujas S.Z. redaktorius
GINTAUTAS KAMINSKAS

Ginta/utas Kaminskas gimė Miin- 
chene 1948 vasario 15 d. Vos su
laukęs dvejų metų jis su šeima 
išvgko į. Kanadą ir įsikūrė Fort 
William, (dabar žinoma kaip 
Thunder Bay) šalia lake Super
ior. Jis ten lankė pradžios mo
kyklą. 1959 metais visa šeima iš
sikėlė į Auckland, Naujoj Zea- 
landijoj, kur Gintautas lankė St. 
Peters College gimnaziją. Teko už
baigti gimnaziją Australijoj, nes 
1964 metais Kaminskų šeima atsi
kėlė gyventi į Adelaidę.

Užbaigęs igimna&iją Gintautas 
įstojo į Flinders Universitetą 1966 
metais. Užbaigė 1969 gaudamas 
B A. (Honours) iš lingvistinių 
mokslų. Šiais metais jis studijuoja 
ruošdamasis magistro laipsniui 
Monash universitete Melbourne.

Jo interesai platūs. Įdomauja
si muzika — pats smuikuoja ir 
yra priklausęs 'Lituania' chorui ir 
Adelaidės Philharmonic chorui. 
Jis taip pat domisi literatūra. Bu
vęs skautas trijuose kontinentuo
se. Gintautas yra didelis gamtos 
mėgėjas.

Būdamas studentu Flinders uni
versitete, Gintis pasižymėjo kaip 
studentas veikėjas, universiteto 
bei viešoje spaudoje kovodamas 
prieš SDA ir SDS kraštutinumus.

Lietuvio studento rolė taip pat 
svarbi. Jo atsakomybė išlaikyti lie
tuvių bendruomenes, nes jeigu stu-

kyklos yra labai reikalingos. Mes 
visi tai galime lengvai suprasti 
ir jas vertiname. Bet dar naudin
gesni būtų lituanistiniai kursai, 
skirti vyresniems studentams. 
Adelaidėje prieš keletą metų ku
nigai mėgino įsteigti tokius kur
sus, bet jų pastangos liko be pa
sekmių. Gaila, taip ir nėra kur
sų Adelaidėje. Mano manymu, 
šitokie kursai yra būtinai reika
lingi, jeigu mes norime, kad mū
sų kalba išsilaikytų Australijoj. 
Kodėl paliekame lietuvišką 
mokslą tik baigę pradžios mo
kyklą ir nesigilinam toliau? Jei
gu tam sugebą žmonės nedarys 
nieko ir leis mūsų kalbos stan
dartui slysti žemyn ir žemyn, tai 
mes pagaliau nuslysim į tokią 
padėtį, kaip tie Sons of Ireland, 
kurie turi dart matches on every 
other Thursday at the local pub.

Gyvenime komprimisas yra ne
išvengiamas: aš asmeniškai ti
kiu, kad turėti pusę kepalo yra 
geriau, negu likti viškai be duo
nos. Todėl aš manau, kad pavo
jinga persistengti su tokiu kal
bos reikalu. Jeigu, taip sakant,

suprasti kiekvieną žodį. Sukaup
kite visą patriotizmą ir idealiz
mą. Sakykite “Už tėvynę!" ar 
kentėkit, ir kovokit.

Aš tikiu, kad mūsų tarpe yra 
kylančių žvaigždžių literatūroj, ti 
kiu, kad yra tokių studentų, ku
rie mėgsta rašyti poeziją ar pro
zą. Jie tepabando rašyti lietu
viškai. Galbūt iš pradžios nepri
prasta kalba apsunkins ir numal
šins kūrybinį Įkvėpimą. Bet ne
nusiminkite: jeigu prmos pastan
gos bus grubios ir nesudėtingos, 
tai tik turėkite užsispyrimo ir 
stenkitės toliau. Pasiryžę laimė
site. Ir jeigu norite skaitytojų sa
vai kūrybai — neužmirškite Stu
dentų Žodžio!

Grįžę iš Melbourno adelaidiš- 
kiai studentai pradėsim ruošti 
lietuvišką vaidinimą pasirody
mui Vasario 16-sios programoje.

nimo ir kurią turėtume pilnai iš
naudoti: viešose vietose, kur vi
sa kita publika nesupranta lietu
viškai. Tada galima kalbėti apie 
kitus žmones ir papasakoti viso
kių dalykų ir nieks neklausys. 
Dar kartą pabrėžiu, kad tokias 
progas reikia pilnai išnaudoti, 

tautiniai šokiau dainos, kulinari- nes jos kaip tik duoda paskati
nimų kalbėti lietuviškai, kas vė
liau per vargą pasidarys net ma
lonumas. 
Svarbiausia stengtis visada kal
bėti lietuviškai su tėvais ir kitais 
vyresniais žmonėmis, ir net 
mokintis iš jųjų. Nereikia pra
leisti nežinomų žodžių ar tik spė
ti jų prasmę, bet reikia sustab
dyt visą pokalbį ir paprašyti, kad 
tokius žodžius paaiškintų ir tada 
stengtis juos atsiminti ir pačiam 
vartoti. Tokiu būdu galime tobu
lintis lietuvių kalboje.

Antras dalykas — skaitymas Šitokia veikla turi dvigubą nau- mes nukąsime dau’gaiu negu ga- 
.......... . .  1 ■' ~'x" |jmc sukramtyt, tai mes nusivil- 

sim ir atmesime tą pareigą. Mes 
visi kalbame angliškai daug ge
niau, negu lietuviškai. Todėl man 
atrodo dovanotina, jeigu kalbėsi
me apie politiką, mokslą ir kitus 
techniškus dalykus angliškai, bet 
man atrodo, visiškai nedovanoti
na kalbėti apie orą ar kitus kas
dieninius dalykus angliškai. 
Svarbiausia, kad lietuviškos jau
navedžių porelės kalbėtų lietu
viškai savo vaikų akivaizdoje, 
kad ir tie išmoktų lietuviškai pir
moj eilėj, o tik antroj eilėj ang
ly-

Trumpai suvedant nėra leng
vos išeities iš šitos padėties, kaip 
tarė tas turkas, pamautas ant 
kuolo. Reikia sunkių pastangų 
tobulintis gimtojoj kalboj, kad 
toji kalba klestėtų tarp mūsų 
paklydusių lietuvių Australijos 
dykumose taip toli nuo Lietu
vos žalių ar snieguotų laukų, kur 
mūsų tėvai ją išmoko ir ja di
džiavosi.

Tad kibkite j žodynus ir gra
matikas, mieli kolegos, nes vis
kas, kas yra brangu, uždirbama 
tik per pasiryžimą, tvirtą valią ir 
sunkų darbą.

Manau visi sutinkam, kad mū
sų lietuviškos tradicijos turi tam 
tikrą vertę ir kad verta jas išlai
kyti ir perduoti mūsų vaikams. 
Mūsų tradicijų pamatai yra mū
sų gražioji senoji kalba. Didelę 
dalį mūsų kultūrinio palikimo 
lengva ir smagu išlaikyti, kaip

G. Kaminskas

dentai to nedarys, ko galime rei
kalauti iš kitų. Už tai Studentų 
Žodis yra toks svarbus, nes per 
jį, studentai jungiasi į vieną gru
pę. Per S-Ž. vystosi tautinė sąmo
nė ir jis žadina studentus savo 
lietuvišką uždavinį atlikti.

Gintautas stoja į savo naujas 
pareigas su viltim ir pasiryžimu. 
Linkime jam pasisekimo ir tikimės 
kad studentai rems jo pastangas.

VB.

ja ir pobūviai su lietuviškais 
draugais. Bet deja! išlaikyti mū
sų kalbą nėra jau taip lengva — 
reikalinga daug darbo. Ir tai ne
maloni teisybė: neturint lengvos 
išeities tai vienintelė išeitis sun
kus darbas. Mes turime šią tei
sybę pažinti ir prisimint pareigą, 
turime pabusti iš letargijos ir 
dirbti sunkiai tobulinantis savoje 
lietuviškoje kalboje, kad būtume 
'pajėgūs perduoti šią kalbą ir sa
vo vaikams.

Jeigu norime išlikti lietuviais, 
tai turime mokėti savą kalbą; ki
taip būtų absurdas, kurį drįsčiau 
palyginti su dauguma australiš
kų upelių, kurie tik vadinasi upė
mis, o neturi nė lašelio vandens. 
Taip ir lietuvis, kuris nemoka 
;avo kalbos yra lyg upė be van
dens. Ir ypatingai mes studentai, 
mokyti žmonės, turime prisiimti 
šią lietuvių kalbos išlaikymo pa
reigą, nes jeigu mes to nepada- 
rysirn, tai ko galime tikėtis iš ki
tų.

Kalbų mokytojai sutinka, kad 
geriausias būdas išmokti kalbas 
yra jomis kalbėti. Tai aišku ir 
be įrodymų. Mes gyvename Aus
tralijoje ir dėl įvairių aiškių prie
žasčių (aš beveik sakiau pažas
čių!) čia dažniausiai kalbamasi 
angliškai, ne lietuviškai. Todėl 
mūsų gimtoji kalba yra beveik 
anglų, o ne lietuvių, ir kaip gi 
bebūtų — gali ginčytis, kas no
ri — faktas yra, kad mums jau
nuoliams yra daug lengviau ir 
daug natūraliau kalbėti angliškai, 
ir kaip tik taip darome: tarp sa
vęs kalbame angliškai. Mes tu
rėtume stengtis kalbėti daugiau 
lietuviškai. Jaučiasi kiek keisto
kai, bet turėtume prie to pripras
ti, nes kada ateis laikas auklė
ti vaikus, tai šito labai prireiks.

Dažniausia trūksta paskatini
mo. Tad aš noriu primint vieną 
progą, kuri duoda šito paskati-

lietuviškų knygų ir laikraščių, dą: riša lietuvišką jaunimą ben- 
Visai atvirai reikia prisipažinti, drame darbe ir pratina kalbėti 
kad tai mums sunkus ir kartais lietuviškai maloniu būdu. Šią 
nuobodus darbas. Aš pats gyve- antrą pusę ypatingai noriu pa
nų taip sakant stikliniame na
me ir neturėčiau mėtyti akmenų, 
bet vis dėl to norėčiau paraginti 
visus, kad kartas nuo karto pri
sėstų prie "Mūsų Pastogės” ar 
kito lietuviško rašto su žodynu
ir gramatika ir pakentėtų valan- dalyką, kurį mes visi jau žinome: 
dėlę skaitydami ir stengdamiesi būtent, tai, kad lietuviškos tno-

brėžti, kad reikia rasti būdų 
praktikuoti mūsų kalbą su malo
numu, o ne su tuo nenoru, kuris 
dažniausiai atstumia mus nuo 
sunkaus darbo.

Pagaliau noriu pakartoti vieną

Iš studentų suvažiavimo Melbour-

G. Kaminskas

Lietuviai studentai svetur
ne 1969 m. pabaigoje. Viršuje: 
posėdžio metu kalba buv. pirmi
ninkas H. Antanaitis. Dešinėje 
studentai išvykoje.

Rašo Jurgis Žalkauskas

Lietuviai, įvertindami mokslo Petrapilio, Varšuvos, Krokuvos, sąvoką apie valstybinį tvarkymą- 
svarbą, nuo neatmenamų laikų Karaliaučiaus ir Kijevo universite- si, sužadino pavergtų tautų atsi
sekė aukšto mokslo. Atskleidus tuose. Lietuviai studentai nepap- kūrimo norus, siekė net individua- 
istonjos puslapius pamatysime, rastai aktyviai dalyvavo studentiš* lios laisvės ir išsireiškimo, net 
kad Lietuvos valdovai ir didikai koše organizacijose. Lietuvoje ir ir laisvės savai tautai. Ypač Vo- 
buvo mokslus baigę žmonės. Tik Lenkijoje tokios organizacijos bu- kietijoje studentai aktyviai ir sėk- 
paimkime, pavz., Radvilų, Pacų, v o vadinamos bursomis arba bur- m ingai reiškėsi politiniame gyve- 
Sapiegų, Oginskių šeimų istori- sijomis (nuo lotyniško žodžio bur- nime siekdami visos Vokietijos su- 
jas ir pamatysime, kad svarbiau- aa — bendrabutis, bendra pragy- sivienijimo.
si jų atstovai, ypač tie, kurie buvo venimo kasa)), o studentai — bur- Jenos universiteto buršijų šarfų 
rengiami krašto valdymui, jaunys- gaiš. Nereikia maišyti su vokišku spalvos juoda, raudona su auksi- 
tėje studijavo jei ne savame Vii- žodžiu der Bursche — berniukas, niu raikščiu vėliau pasidarė su
maus universitete, tai Vokietijos, jaunuolis. Kiekviename viršminėto vienytos Vokietijos tautinės vė- 
Lenkijos, Čekijos, Italijos, aukšto- universiteto archyve net ir dabar liavos spalvos.
se mokslo įstaigose. Grįžę namo įje]. metų randame lietuviškų Nuo 1815 m. buršijos vakarų 
jie skleisdavo svetur įgytas žinias pavardžių ir lietuvių studentų vei- Vokietijoje išsivystė į studentų 
rūpindamiesi švietimu statė mo- kjmo pėdsakų. Studentų buršijos korporacijas su spalvomis, kepu- 
kyklas kviesdami iš užsienio mo- Lietuvoje ir Lenkijoje buvo slap- raitėmis, satisfakcijos su ginklu 
kytus žmones. Ne veltui Vilniaus tos. slaptumas juk buvo svarbu (dvikovos) ir nario menzūros prin 
universitetas prieš uždarymą 1832 dirbairt politinj darbąt nau- cipais. Paskiros korporacijos jun- 
metais spindėjo ir garsėjo profeso- narių priėmimas, tradicijos ir gėsi į didesnius vienetus — kon- 
riais ir jų paruoštais mokiniais. ceremOnijos buvo paremtos paslap- ventus, iš kurių vienas iš skaitlin- 
Tačiau deja, dažnai jauni lietu- tingumu jr pasitikėjimu, draugys- giausių buvo Deutsche Burschen- 
viai, baigę mokslus svetimame te. Pats žodis bursa pirmą kartą schaft su 9,449 buršais ir 32,490 
universitete negrįždavo į gimtąjį buvo panaudotas Vokietijoje 1791 filisterių! Kai kurie konventai 
kraštą, o savo patyrimą ir~ ži- metajSj 0 i9-jo amžiaus pradžio- apjungdavo net dviejų valstybių 
nias atiduodavo svetimam kraštui. -e žodjg rej§kė tam tikrą stu- korporacijas kaip pavz., Weinhei-

Krokuvos universitete, įkurtame dentų judėjimą su nauja studentiš- mer Senioren Konvent, apjungęs 
Kazimiero Didžiojo 1364 metais ųa dvasja lr studentišku sočia- Šveicarijos ir Vokietijos studen- 
yien tik iki 1430 metų studijavo Hniu -r politiniu gyvenimu, na- tus.
31 lietuvis bajoraitis. Jų tarpe remtu senoviškomis studentiško Varšuvos universiteto studentai 
vienas iš pirmųjų, baigęs Kroku- gyvenimo tradicijomis. mėgdavo susirinkti aludėse, kavi-
vos universitetą buvo Kęs- Studentai po napoleoninių karų, nėse, pavadintose “po Saturnu”, 
tučio anūkas Vaidotas Butautai- kurje pagrindų Euro- “Po avinu” ir panašiai. Išsirinkę
tis. Universitetas, vos pradėjęs pog žemėlapį, intelektų galvoseną, vakaro maršalką senjoną ir jo va- 
veikti nusmuko ir susilygino su
paprasta katedros mokykla iki Jo
gaila vėl atkūrė jį 1400 metais, pa
vadinęs savo vardu (ir iki šių die
nų žinomas kaip Jogailos univer
sitetas). Pirmuoju universiteto 
rektorium tapo minėtas Kęstučio 
anūkas Vaidotas Butautaitis.

1832 metais uždarus Vilniaus 
universitetą lietuviai studijavo 
kaimyniniuose Tartu, Maskvos,

dovaujami linksmindavosi. Tokie jd 
vakarai vadindavosi komeršais, ir** 
juose studentai dainuodavo stu-Į 
dentiškas ir patriotiškas dainas/ 
pravesdavo studentiškas tradici-1 
jas ir ceremonijas.

1820 m. išsinuomavo Bžeziskosj 
namuose trijų kambarių patalpas 
ir įkūrė “akademinę arbati'nę”. 
Vienas iš jos steigėjų buvo nenuo
rama studentų herojus raseiniškis 
Benediktas Kalinauskas (nemaišy
ti su Kostu Kalinausku). Net da
bar Varšuvos universiteto biblote-l 
ka saugoja dvi knygas apie Be-!

(Nukelta į psl. 4)

K R O N K A

Tragiškai mirus
AUDRIUI LAURINAIČIUI 

visą jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

ALSS Centrinė Valdyba
ALSS Adelaidės Skyriaus Valdyba

NAUJA ALLS 
CENTRINĖ VALDYBA

Nauja Australijos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Centrinė Valdyba 
išrinkta. Ją sudaro: pirmininkas 
R. Sipavičius, vicepirm. R. Bu- 
žinskaitė, sekretorė R. Žiogaitė, 
iždininkas G1, ^bmkalnis, fuksų 
atstovas J. Meiliūnas.

Revizijos komisijos sąstatas be
veik nepakitęs: Z. Jokūbaitis ir 
D. Antanaitienė. R. Žiogaitė, kaip 
išrinkta į valdybą, iš revizijos ko
misijos pasitraukė.

Rugsėjo 14 d. Chicagoje, J.A.V. 
susituokė buvęs A.L.S.S. narys ir 
pirmininkas inž. Algis Kazlauskas 
iš Melbourno ir Teresė Prunsky- 
tė iš Čikagoje, J.A.V.

Algis gerai pažįstamas melbour- 
niškiams bei Australijos lietu
viams. Jis čia baigė Technikos mo
kyklą ir technologijos institutą, 
o 1964 m. baigė Melbourno Uni
versitete inžinerijos fakultetą,

gaudamas mechanikos inžinieriaus 
laipsnį.

Melbourne Algis buvo labai ak
tyvus lietuvių veikloje. Dirbo su 
skautais, vadovaudamas įvairiems 
skautų vienetams ir buvo pakeltas 
į paskautininko laisnį. Melbourne 
Algis pdalyvavo chore ir tautinių 
šokių ratelyje. Išėjo lituanistikos 
kursą ir baigė lietuvių surengtus 
žurnalistikos kursus.

Algis buvo aktyvus A.L.S.S. na
rys, Melbourno skyriaus pirmi
ninkas, pirmininkavo Jaunimo 
kongresui rengti komitetui, ir bu
vo išvykęs į Ameriką, Jaunimo 
Kongreso metu. Po koncerto buvo 
nuvykęs į Europą o taip pat lan
kėsi Lietuvoje. Dirbo 8 mėn. Vo
kietijoje kaip inžinierius ir stu
dijavo vokiečių kalbą. Grįžęs į 
Ameriką, vakarais studijavo vers
lo administraciją, North-Western 
universitete siekldamas magistro 
laipsnio.

Teresė Prunskytė-Kazlauskienė,

gimusi Vokietijoje, yra baigusi Lo
jolos universitete biologijos stu
dijas gaudama bakalaureato laips
nį ir tada Illinois universitete 
ėmėsi medicinos studijų kurias 
baigs už pusantrų metų.

R. Š.

ŠYPSNIAI
PAVEIKSLAS IR DROBĖ 

Dailininkas pasiūlė savo paveiks
lą drobės pardavėjui. Pirklys mie
lai sutiko ir davė jam $10.

— Tik dešimt? — supyko daili
ninkas. — Vien už drobę aš jums 
sumokėjau penkis.

— Bet tada ji buvo švari, — 
atsakė pardavėjas.

_ ♦ __
Prie sergančio milijonieriaus lo

vos susirinko giminės, laukdami 
palikimo.

—Pone daktare, — nebeištvė
ręs paklausė vienas tų laukian
čiųjų, — ar dar yra kiek nors 
vilties?

— Jokios, — atsakė gydytojas. 
— Jis serga tik lengvos formos 
gripu.
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Pareigas pradedant
Pirmiausia norėčiau savo ir vi

sų LSS Australijos rajono lietu
vių skautų-čių vardu išreikšti šir
dingų padėkų v .s. Vytautui Neve- 
rauskui už nenuilstamų darbų ir 
pasiaukojimų Lietuvių Skautų Są
jungai, einant net 9 metus Aust
ralijos Rajono Vado pareigas.

Skautiškas ačiū visiems vado
vams — sesėms ir broliams — 
už parodytų pasitikėjimų, išren
kant mane LSS Australijos Ra
jono Vadu.

skautiško gyvenimo, grįžti atgal: 
stoti į senųjų židinius, vyr. skau
čių ir skautų vyčių būrelius, ne
vengti prisiimti pareigų skautiš
kuose vienetuose.

Stengkimės įjungti visų lietu
viškų jaunimų į skautų organiza
cijos eiles, ypatingai atkreipdami 
dėmesį j pačius jaunuosius: vil
kiukus ir paukštytes — iš jų 
išaugs skautai-tės, vyr. skautai- 
tės ir vadovai-vės, kurie su laiku

užims mūsų vietas.
Mielos sesės ir mieli broliai — 

laiko turime nedaug. Todėl ne
laukime, neatidėliokime, bet sto
kime į vieningų skautiškų dar
bų!

Budėkime! 
Sydney, 5.3.1970.

s. A. Jakštas, 
LSS Australijos Rajono vadas

Rajono vado adresas:
s. A. Jakštas,

Vila 8 Wentworth Rd., 
Eastwood, N.S.W., 2122.

Tel.: 858-2198. Xauujasis Australijos Rajono

DEVYNERIUS UŽBAIGUS
Pasibaigus LSS Koresponden- 

ciniam Suvažiavimui ir Jūsų bal
sų dauguma išrinkus rajono va
du s- A. Jakštą, jaučiu pareigą 
pasakyti keletą atsisveikinimo žo
džių.

Per 9 metus vadovaudamas ra
jonui įdėjau daug pastangų, lai
ko ir sveikatos. Dažnai atrodo, 
kad toli gražu nepasiekiau tų re
zultatų, kurių norėjau. Per tą lai
ką įsigijau daug gerų draugų iš

Jūsų visų tarpo ir su didele vilti
mi tikiuosiu, kad pasitraukdamas 
nepalieku priešų.

Dėkoju visiems už bendradar
biavimą, pastangas ir skautišką, 
brolišką dvasią.

Naujam rajono vadui linkiu di
delės ištvermės ir sėkmės. Jums 
visiems, sesės ir broliai — lietuviš
kos skautybės, nuoširdumo ir 
darbštumo.

Budėdamas,
vs. V. Noverauskas 

buvęs LSS Auustralijos rajono 
vadas

Manau, kad Jūsų man parody
tas pasitikėjimas tuo nesibaigs ir, 
nežiūrint skautiško laipsnio, paty
rimo, nuomonių skirtumo ir am
žiaus, visi stosite į vieningų skau
tiškų darbų.

Nuo mūsų visų sugebėjimo įsi
jungti į skautiškų veiklų, ir nuo 
mūsų visų bendrų pastangų ir no
ro vienas kitam padėti, priklau
sys Lietuviškosios Skautijos išlai
kymas išeivijoje (imant mūsų 
mastu — LSS Australijos rajone).

Kreipiuos į visus vadovus-ves, 
kurie dėl vienų ar kitų priežas
čių buvo pasitraukę iš aktyvaus

RAJONO
Naujai išrinktasis LSS Australi

jos rajono vadas, s. Aleksandras 
Jakštas, šiuo metu jau baigia su
daryti rajono vadi jų, kuri šiai, 
trimetinei kadencijai yra smar
kiai praplėsta. Be statutiniai nu
matytų rajono vado, dvasios vado
vo, Seserijos, Brolijos ir Akade
minio Skautų Sųjūdžio vadeivų, į 
vadijų papildomai yra pakviesti 
paskirų šakų vedėjai ir visi, ra
jone veikiančių tuntų-vietininkijų,

VADIJA
tuntininkai-vietininkai.

Rajone vadją šiuo metu sudaro:
Rajono vadas — s. A. Jakštas, 
Rajono vadeiva s. B. Žalys, 
Rajono dvasios vadovas — s.

kun. P. Butkus,
Rajono Seserijos vadeivė — s. 

Laurinaitienė,
Rajono A SS vadeivos pareigas 

laikinai eina ps. S. Pacevičienė.
Kiti pareigūnai-.
Rajono iždininkas — s. J. Zin-

vadns s. Aleksandras Jakštas

kus,
Vadovų ruošimo sk. vedėjas ps. 

A. Dudaitis,
Spaudos sk. vedėjas — s. T. 

Rotcas,
Tiekimo sk. vedėjas — s.v.v^l. 

V. Stasiliūnas, ir “Aušros”, “Džu- 
go”, “Šatrijos” ir “Vilniaus’ tun
tų tuntininkai ir “Ventos” vieti- 
ninkijos vietininkė.
J vakuojančias vietas neužilgo bus 
paskirti atitinkami pareigūnai.

Inf.

STUDENTŲ ŽODIS

Lietuviai studentai...
(atkelta w pel. 3)

nedikto Kalinausko studentiškų 
veiklų ir odisėjiškus nuotykius 
(Kraushar Aleksander: Sprawa 
studentą Benedykta Kalinauskie- 
go, ir Laubert, M.: Benedikt Ka
linowski in Breslau 1820-1830).

Benediktas Kalinauskas, baigęs 
pijorų mokyklų Raseiniuose stu
dijavo Vilniaus, Waršuvos, Bres
lau ir Heidelbergo universitetuo
se. Grįžęs Lietuvon 1831 sukilimo 
metu buvo paskirtas apskrities su
kilėlių vadu, vėliau vadovavo 
“Žemaitijos pasiutėlių” pulkui, ku
rį sudarė Raseinių raitininkai.

Tartu arba Dorpato (Estijoje) 
universitetas, įsteigtas 1802 me
tais, yra lietuviams ypatingai 
brangus. Uždarus Vilniaus univer
sitetų jis buvo lietuvių ypatingai 
gausiai lankomas. Vien tik tarp 
1841-1889 metų jame mokėsi ir 
baigę dirbo Lietuvoje 472 buvę 
studentai. XIX amžiaus pradžio
je Tartu ir Vilniaus universitetų 
profesoriai tampriai bendradar
biavo ir dalinosi mokslinėmis ži
niomis. Kai kurie Tartu profeso
riai nelietuviai domėjosi lietuvių 
kalba, kaip O. Widemanas, 1889 
m. apgynęs disertaciją visų moks
linę veiklų paskyrė lietuvių kalbos 
gramatikos tyrinėjimui. Prof. J. 
Boudoin de Courtenay taip pat do
mėjosi lietuvių kalba ir tautosa
ka ir tarp 1883-1893 metų reda
gavo Juškų dainų vokiškų j į ver
timų. Prof. A. Aleksandrovas ap
gynė magistro disertacijų apie K. 
Donelaičio kalbų, vėliau dėstė lie
tuvių kalbų tame pačiame uni
versitete, o 1888 m. iš lietuvių 
kalbos parašė ir doktorato diser
tacijų.

Tartu universitete buvo ypač 
stiprus medicinos fakultetas. Ne
nuostabu, kad daugumas nepri
klausomos Lietuvos senesnės kar
tos gydytojų buvo Tartu un-to 
auklėtiniai — daktarai Girdvainis, 
Jundzilas, Kuzma, Lašas, Juška, 
Avižonis ir kt- Tartu universitetų 
baigė taip pat žymus mokslinin
kas Kauno universiteto profeso
rius Korp. Romuvos garbės narys 
prof. E. Volteris, šiame universi
tete trumpai studijavo ir rašyto
jas Jonas Biliūnas.

Lietuviai studentai Tartu uni
versitete priklausė studentų drau
gijom ir korporacijom. Korporaci
jos buvo ypatingai respektuojamos

ir buuvo registruojamos vidaus 
reikalų ministerijos organų ir jos 
nariai turėjo juridinio asmens tei
ses. Lietuviai nuomuodavo orga
nizaciniam veikimui keturių kam
barių butų ir net turėjo savo bib
liotekų. 1895 m. veikė slapta lie
tuvių studentų organizacija, jos 
nariai išsirašydavo iš Tilžės ir pla
tindavo lietuuvių tarpe “Varpą” 
ir “Ūkininkų”. 1898-1900 organi
zacijai vadovavo vėliau tapęs gar
sus akių ligų specialistas prof. 
P. Avižonis.

19 amžiuje Tartu universiteto 
socialiniame studentų gyvenime 
smarkiai reiškėsi pabalti jo vokie
čiai, turėję iki 20-jo amžiaus pra
džios net tris stuudentiškas kor
poracijas. Daug savitų tradicijų 
ir studentiškų papročių, kurie iki 
pat antrojo pasaulinio karo buvo 
naudojami visose trijose Pabalti
jo valstybėse, kilo kaip tik iš to 
meto minėtų trijų vokiškų korpo
racijų. Tuo metu daugiatautinia- 
me Dorpato universitete, kuriame 
tarp kitko buvo dėstoma ir vokie
čių kalba, virė gyvas politinis 
gyvenimas, nukreiptas prieš Rusi
jos imperiją. Ta kova ir bendras 
priešas lyg ir apjungė mažumas 
ir pavienius studentus iš neskait
lingų tautų. Panašus politinis gy
venimas vyko ir Rigos politechni
kos mokykloje, įkurtoje 1891 me
tais. Lietuvių kontaktas su vokiš
komis Dorpato ir Rigos korpora
cijomis daug mažesnis negu latvių 
ir estų.

Pabaltijo valstybėms po pirmo
jo pasaulinio karo atgavus ne
priklausomybes vaizdas pasikeitė 
iš pagrindų — dominavo vietinės 
tautinės korporacijos, o vokiečiai 
pasidarė mažuma. Vyko gyvas ir 
nuoširdžius bendradarbiavimas, o 
daugelis korporacijų net pasirašė 
draugiškumo sutartis arba karte
lius, kaip “Fraternitas Baltien- 
sis” (liet.) su “Rotalia” (estų), 
“Neo Lituania” (liet.) su “Esti- 
ca” (estų) ir “Lettonia” (lat.), 
“Romuva” (liet.) su “Beveronia” 
(lat).

Lietuvių studentų studijų sveti
muose kraštuose, jų sukurtų stu
dentiškų organizacijų, kurios ieš
kojo tautos pripažinimo, žadino 
tautinį jausmą, patirtis atnešė ge
riausių vaisių, kaip mes patys 
matėme nepriklausomoje Lietuvoj.

Lietuvių Studentų Korp! "Romuvos” prezidiumas Melbour
ne. Iš k.: sp. Henrikas Kaladė, vicesenj., sp. Jurgis Zaikauskas, 
senj„ sp. Zigmas Jokūbaitis, scriba.

SESIŲ ĮSKYLA
Sausio 31 d. Jūratės draugovė 

susirinko prie Adelaidės Lietuvių 
Namų. Iš ča jaunosios sesės ma
šinomis išvažiavo praleisti savait
galį Mt- Crawford’o apylinkėse.

Buvom išsinuomavusios jaunimo 
hostelį. Čia atsiradome apie 11 vai. 
ir tiesiai visos sukibome ruošti lo
vas ir valyti patalpas. Apsitvar
kiusios sėdome pietų valgyti.

Po pietų padarėme trumpą iš
kylą į Mt. Crawford’o kalną, čia 
mokinomės rišti mazgus ir kelio
nės ženklus. Vėliau trys sesės, 
naudodamos visus naujai išmok
tuosius ženklus, jais nužymėjo ta
ką, o mes turėjome jais sekti ir 
atpažinti. Kai grįžome i savo “ba
kūžę” iš medžio šakų rišome Vy
čio kryžių. Dieną norėjome užbaig
ti besimaudydamos. Nelaimei, tik 
pavažiavus gabaliuka nuo namu
ko. nukrito mašinos dujų išmeta
masis vamzdis. Taip ta dieną ir 
nebesimaudėme...

Po vakarienės visos ėjome pasi
vaikščioti po apylinkės kalnelius. 
Tik čia teko gana smarkiai išsi
gąsti. Lipant mums pakalnėn prieš 
mus pasirodė banda jaučių. Pra
ėjus beveik visai kaimenei ir mes 
pradėjom judėti. Staiga vienas 
jautis atsisukęs pradėjo mus vy
tis, o mes, kiek tik kojos neša, 
bėgti!

Grįžusios į savo būstinę mergai
tės nuėjo j savo kambarius ir ten 
paruošė po trumpą vaidinimą. Vė
liau, susirinkusios vaidinom, ir 
dainavom, o apie pusę dešimtos 
sugiedojom “Ateina naktis” ir su
gulėm.

Sekmadienį kėlėmės septintą va
landą. pasimankštinom. pavalgė
me pusryčius, po kurių įvyko in
spekcija ir užsiėmimai. Daugumas 
draugovės sesių yra skautės kandi-

Buvęs Rajono vadas 
s. Vytautas Neverauskas

datės, tai jos ruošėsi iš savo prog
ramų.

Popiet, persirengusios vykome 
pasimaudyti. Grįžusios, užkandom, 
susipakavom, pažaidėm ir penktą 
valanda išvykom atgl i Adelaidę. 
Ją pasiekėme septintą valandą. 
Kadangi buvome labai išvargusios 
tai tuojau išsiskirstėme į namus.

Sesi.

Bibliografija:
Prof. V. Lašas: Pro domo sua 

(ištraukos).
Mokslas ir Gyvenimas. Lietuvos 

TSR “Žinijos Draugijos žurnalas.

Hans von Rimscha: Baltisches 
Burschentum.

Straipsnio autoriaus laiškai su- 
sirašinėjant su Waršuvos univer
siteto biblioteka.

“People of the Amberland”
“Džiugu paėmus šį leidinį į ran

kas priminti, kad Australijoje yra 
tokia maža lietuvių kolonija, o į- 
stengė duoti taip rūpestingai pa
ruoštą reikalą, čia konspektiniu 
būdu duodamos informacijos apie 
tautas ir valstybes prie Baltijos 
jūros.

— Matyti, kad autorius A. Zub- 
ras yra rūpestingai pasidarbavęs; 
panadoja naujausią literatūrą, ra
šo suglaustai, nepraskiesdamas 
lengvu vandenėliu.”

Taip Draugas (kovo mėn. 1969, 
No. 63) aprašė knygą “People of 
the Amberland” (autorius A. 
Zubras). šią knygą, kurią išlei
do užpraeitais metais A.L.S.S. 
Melbourne skyrius, jau yra per
plaukusi per vandenynus ir pa
siekusi J A. V. Net ir pakliuvo pas 
Tėvus Marijonus, Chicagoje, kurie 
aprašė apie “People of the Amber 
land” jų leidinyje — The Ma
rian 1969 m. balandžio mėn.).

“— A concise political history 
with comparative linguistic studies

of Lithuania, Latvia, Estonia and 
Finland.

— The author cleverly uses new 
literature on this subject. This 
book indicates the succesful 
achievements of these nations in 
the cultuural and economic fields. 
This work contains some impress
ive information and the author 
gives interesting historical notes 
on the amber found on the shores 
of the Baltic Sea.

— In the book Mr. Zubras for- 
sees hoe for Lithuania and other 
subjugated countries.”

Tai kaip matome iš šių recen
zijų knyga yra labai įdomiai pa
rašyta, pilna mažai žinomų infor
macijų anglų kalboje. “People of 
the Amberland” knyga yra tin
kama dovana svetimtaučiams bi
čiuliams ir gaunama už $2.00 pas 
A.L.S.S. narius Melbourne ar pas 
lietuviškų knygų platintojus visuo
se didiesniuose Australijos mies
tuose.

R. š.

Adelaidėje
Generolo Rėklaičio Apsilankymas.

1947 metais pradėję plūsti lietu
viai į tolimąją Australiją nesuge
bėjo atsigabenti daugiau įžymių 
vyrų. Sakysime, iš karininkijos, 
kiti miestai turi pasitenkinti tik
tai majorais, kapitonais bei leite
nantais.

Nenuostabu tad, jog pavyzdžiui, 
1966 metais j Adelaidę atsilankęs 
pulkininkas V. Šliogeris (iš Syd- 
nėjaus) buvo visaip gerbiamas.

O 1970 metų sausio 17 dienos 
apsilankymas Adelaidėje tiesiog 
visus ramovėnus sukėlė ant kojų, 
taip pat sujudino nemažai ir “ci
vilių” tautiečių. Iš Čikagos pas 
mus atskrido pats generolas M. 
Rėklaitis, vienas iš aukščiausio 
laipsnio pareigūnų mūsų kariuo
menėje. Ant rytojaus jau važiuo
ja i šv. Kazimiero koplyčią, ap
suptas tautiečių minios šventoriu
je, po pamaldų kviečiamas kun. 
A. Kazlausko pietų, čia susitin
ka čikagiškį kun. Spurgj MIC, 
pavakariais i ateitininkų sendrau
gių pobūvy p.p. Dičiūnų sodyboje, 
sveikinimai, kalbos, aiškinimai...

Sausio 25 d. Vyties sporto klubo 
gegužinė.

Gekrerolui atvykus suskambėjo 
lietuviška sutartinė: “Kur lygūs 
laukai”... Pasirodo, čia ne vien 
tik sportininkų būta! Dainavo bu
vę kariai, šauliai, policijos parei
gūnai, ramovėnai, laipsniuoti ir ne 
laipsniuoti vyrai, apsidžiaugę to
kio reto svečio atsilankymu. “Ka
rio” žurnalo platintojas L. Vasi
liūnas supažindino miško daininin
kus su aukštuoju svečiu, rinkosi 
būrin buvę Lietuvos gynėjai pas
pausti rankos generolui, persimes
ti žodeliu. Svečias sujaudintas to
kio priėmimo bei susidomėjimo, 
senuosius ir naujuosius pažįsta
mus pakvietė prie bufeto po dide
liu medžiu ir buvo išlenkta po stik
lelį generolo sveikatom Vis be
sisvečiuojant, ilgainiui nebeliko nė 
vieno, kuris nebūtų susipažinęs 
su garbinguoju atvyklėliu.

Vasario I d. įvyksta ypatingas 
karių ramovėnų susirinkimas. 
Ypatingas dėl to, kad atvyko net 
ir ramovėnai, kurie niekur nesi
rodė net per visą paskutinį de
šimtmetį. Ramovės pirmininkas 
kap. V. Patašius supažindino ra
movėnus su svečiu, po to genero
las buvo pakviestas susirinkimui 
pirmininkauti. Susirinkimui pa
geidaujant ir svečiui pritariant 
palikta senoji valdyba eiti parei
gų: Kap. V. Patašius, pirminio-

šviesiau...
kas, I. Taunys, sekretorius ir Ber
naitis iždininkas.

Pravedęs susirinkimą dar tarė 
ramovėnams žodį. Po to skaitė vie
šą pranešimą apie Amerikos or
ganizacijas Adelaidės lietuvių na
mų didžiojoje salėje, dalyvavo ne
maža klausytojų. Adelaidėje tuo 
parengimai dar nesibaigia. Prieš 
saulei leidžiantis, publika pro šo
nines duris žygiuoja į kiemą, kur 
įrengtas žuvusiems už Lietuvos 
laisvę kariams paminklas, nulei
džiama tautinė vėliava, giedamas 
himnas ir Marijos giesmė kaip 
Kauno muzėjaus sodelyje. Šį pa
minklą ramovėnai pastatydino sa
vaitgalio laisvalaikiais. Prie jo ge
nerolas padėjo vainiką, prieš tai 
taręs žodį j susirinkusius. Po to, 
ramovės pirmininkas kap. Pata
šius paprašė svetį ir ramovėnus 
į salę, kur dar buvo kartu su ge
nerolu išgerta po alutį.

Trys savaitės viešnagės, bet 
kiek atlikta, apeita, apžiūrėta, ap
kalbėta! Svečias išnaudojo ne tik 
savaitgalius, kai visi ilsisi, bet net 
ir šiokiadienius, vakarais lankyda
mas karius ir kitus tautiečius. 
Vasario 7 d. su garbinguoju sve
čiu atsisveikinome.

Leonas Vasiliūnas

VISAIP
Vokietis prof. Wiktor Falken- 

han, nuolat gyvenąs Berlyne, Šių 
metų pradžioje lankėsi Druskinin
kų kurorte. Apžiūrėjęs M.K. Čiur
lionio muziejų, nustebo neradęs 
dokumentų apie Čiurlionio studi
jas Leipcige. Vėliau Falkenhahn, 
Lietuvoje apsilankęs jau ne pir
mą kartą, prisiuntė kai kuriuos 
dokumentus. Vokiečiai profesoriai, 
Čiurlioniui studijavus Leipcige, 
anuomet pažymėjo, Čiurlionį turė
jus “labai didelių muzikinių ga
bumų”.

_ ♦ _
Britų karališkoji šeima jau ko

vo 20 d. pasieks Australiją, kur 
dalyvaus Australijos 200 metų su
kakties iškilmėse. Ta proga Syd- 
nėjuje organizuojama plati atei
vių tautybių paroda, kurioje da
lyvauja ir lietuviai su savo tau
todailės darbais. Lietuvių paroda 
rūpinasi p. G. Kazokienė.
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APE VETERANUS IR ŠVENTES

VW 1 • . A. EconomidisPasaulio —
== arenoje

Praeitame numeryje, mūsų se
nas sporto veteranas ir šio sky
riaus bendradarbis P. Pilka, trum
pais žodžiais prisiminė praėjusią 
ją XX-ją Sporto šventę Geelonge 
ir, džiaugdamasis mūsų išaugu
sia sportine dvidešimtmečio veikla, 
kartu lyg ir apgailestavo, jog šio
je XX-čio Jubiliejinėje šventėje 
dalyvavo tik penki I-sios šventės 
dalyviai.

Būdamas taip pat tos I-sios 
šventės dalyvis, kurioje kartu su 
P. Pilka (Pipu) prieš 20-tį metų 
Melbourne gynėme Sydnėjaus Lie
tuvių Sporto Klubo spalvas (Ko
vas įsisteigė tik pusmečiu vėliau) 
aš, su apgailestavimu, turėjau dėl 
negaunamų iš darbovietės atosto
gų, atsisakyti vykimo į Geelongą. 
Nežinau kas atsitiko su kitais mū
sų I-sios šventės dalyviais, kad jie 
negalėjo šioje šventėje dalyvauti, 
bet, manau, kad tas įvyko ne iš 
blogos valios, bet tik dėl darbo, 
šeimų ir pan. Tikrai gaila, kad ši 
šventė nesupuolė kartu su mūsų 
Australijos Lietuvių Kultūras ir 
Meno dienomis, per kurias visuo
met yra daugiau galimybių vi
siems atvažiuoti.

Kaip man, taip ir kitiems šio 
mūsų bendrojo Australijos lietu
vių sportinio gyvenimo pradinin
kams, o ypatingai mūsų gerbia
mam L. Baltrūnui, kuris tada ir 
vėliau, buvo mūsų didysis sporti
nio gyvenimo ramstis, šiandien tik 
tenka džiaugtis tuometine gerai 
pasėta sportine sėkla iš kurios per 
dvidešimtį išaugo gražūs ir pui

Sporto nuotrupos
Praeitą savaitę Sydnėjuje iš Či

kagos viešėjo buvęs Lietuvos Krep
šinio Rinktinės žaidėjas dr. Pra
nas Mažeika, kuris Čia buvo apsis
tojęs taip pat pas Sydnėjuje gy
venantį irgi buvusį Lietuvos Rink
tinės žaidėją dr. Leoną Petraus
ką. Nors svečias iš Amerikos šiuo 
metu ir nutraukė visą savo akty
vųjį sportinį gyvenimą, atsiduo
damas vien medicinai ir keliavi
mui po pasaulį, tačiau jam miela 
ir malonu buvo sutikti mūsų rink
tinės veteraną dr. Petrauską, ku
ris, nors ir ne krepšinyje, bet 
yra aktyvus sportininkas ir šian
dien, žaisdamas golfą ir sklandy
damas ore (apie tai bus vėliau pla
čiau parašyta) Dr. P. Mažeikai 
ir jo žmonai Australija padarė ge
rą įspūdį.

x x
Kas sako kad sportas kenkia 

mokslui tegul pasižiūri į Sydnė
jaus Kovo iškilųjį jaunį Gedimi
ną Mikalauską, kuris yra ne tik 
kad geras mokinys, bet taip pat 
ir vienas iš geriausių sportininkų 
Fairfieldo Patrician Brothers’ Col
lege. Ne vien tik būdamas jau
nių ir vyrų Kovo komandų pa
grindiniu krepšinio žaidėju, jis 
taip pat žaidžia australišką fot- 
bolą (rugby league) ir yra čem
pionas atletas. Jo kambario sie
nos tuoj pritruks vietos laimėtų 
vėliavėlių ir trofėjų apkalbinėji
mui, kai taurėms ir kitoms dova- 
noms jaus dabar kambaryje trūks
ta vietos, žaidžiant rugby, pagal 
savo trenerio brolio Aengus žo
džius, jis su sviediniu tiesiog 
skrenda. Jis yra 18 metų amžiaus, 
sveria 131 “stono” bet 100 jardų 
nuotolį lengvai bėga per 11 se
kundžių. Jis per paskutinius 8-nis 
metus buvo savo amžiaus grupės 
kapitonas. Prieš trejus metus jis, 
reprezentuodamas katalikų gimna
zijas, važinėjo ir žaidė N. Ze
landijoj. Praeitais metais jis bu
vo išrinktas į garsiąją Parama- 
tos iki 17 m. “Jersey Flegg” rug
by komandą, žaidžiant už savo 
gimnazijos rugby rinktinę jis vi
dutiniai per rungtynes atsiekia 3- 
4 “tries”. Atletikoje jis turi du 
katalikų gimnazijų rekordus, tai

kūs vaisiai. Kartu su mumis, taip 
pat mūsų pasisekimais džiaugiasi 
ir Australijos lietuviams sporti
ninkams geriausius linkėjimus 
siunčia, buvę tuometiniai mūsų 
krepšinio “žvaigždės”, dabar gy
veną Amerikoje, tai Stasys Dar- 
ginavičius ir Rimas Gasiūnas. Jie 
visuomet prisimena tas puikias 
sportines Austra/hjos dienas ir 
džiaugiasi mūsų dabartiniais at
siektais laimėjimais.

Jeigu praėjusi XX-ji sporto 
šventė buvo vien tik sportininkų 
atšvęsta ir gal mažesniu mastu, 
tai aš norėčiau siūlyti, kad šių 
metų 21-ji, įvykstanti kartu su 
mūsų Meno Dienomis, galėtų bū
ti daug plačiau ir iškilmingiau 
paminėta, prisistatant mūsų lie
tuviškąjį sportinį darbą visiems 
Australijos lietuviams, suvažia
vusiems į šias Kultūros ir Meno 
dienas jau ne kaip bręstantį jau
nuolį, bet tvirtą, savim pasiti
kintį ir atsparų 21-jų metų vyrą. 
Kaip tik šia proga galima būtų 
gražiose iškilmėse perduoti mūsų 
veteranams tą sportinį 21-jų me
tų raktą mūsų jauniesiems sporti
ninkams, juos plačiau supažindi
nant su visais kitais buvusiais ve
teranais. Jeigu tas rengėjų AL
FAS v-bos būtų numatyta, tai, 
mano manymu, neužtektų vien tik 
pakvietimo per spaudą, bet reikėtų 
kiekvienam veteranui ar I-sios 
šventės dalyviui pasiųsti asmeniš
kus kvietimus ir, aš garantuoju, 
pasekmės būtų daug geresnės.

Aš taip pat siūlau, jeigu dar bū- 

rutulio stūmime ir 200 metrų bė
gime — 22.9 sek. Prieš pat pra
eitų metų pabaigą jis buvo iš
rinktas į iki 18 metų jaunii] N. 
S.W. krepšinio rinktinę ir atsto
vavo šią valstiją Australijos iki 
18 metų jaunių pirmenybėse Ade
laidėje.

Sveikinant šį iškilųjį kovietį 
tenka jam palinkėti ateityje dar 
geresnės sportinės sėkmės, neuž
mirštant priminti, kad jo tėveliai, 
be visų kitų yra patys didžiausi 
jo dvasios rėmėjai, šiuo metu stip
riai įsijungę ir į Kovo jaunių Tė
vų Komitetą.

x x
Šių metų I-jo pusmečio svar

besnių pasaulinių varžybų lente
lė KOVO MtĖ'N. 2-8 dien. Pasau
linio dailiojo čiuožimo pirmenybės 
Liublianoj e (Jugoslavi j a)., Kovo 
mėn. 9-18 d- Kaphenberge (Austri
ja) įvyks Europos lengvosios at
letikos pirmenybės uždarose patal
pose, Kovo 12-26 — dviračių lenk
tynės Praha-Varšuva-Berlynas, 
Kovo 11-24 d. Vyrų pasaulio krep
šinio pirmenybės Liublianoje (Ju- 
goslavijoja), Kovo 21-24 d. — Eu
ropos dziudo imtynių pirmenybės 
Berlyne, Gegužės 31 iki birželio 
21 d. — Pasaulio futbolo pirmeny
bės Meksikoje.

Birželio mėn. 8-15 d., Europos 
klasikinių ir laisvųjų imtynių 
pirmenybės Berlyne, Birželio 22- 
28 d. Pasaulio jojimo pirmenybės
Achene V. Vokietija. Birželio 15 
Europos sunkumų kilnojimo pir
menybės Vengrijoje.

x x
Buvęs sunkaus svorio čempio

nas negras dabartinis Muhammad 
Ali sporto pasauliui paskelbė, kad 
jis dabar rašo savo gyvenimo atsi
minimus, sakydamas, kad dabar
tiniam boksui tai jis tikrai yra 
reikalingas, nors boksas jam tai 
visai ne, nes jau dabar avanso už 
savo atsiminimus jis gavo $200.000 
ir filmų pasaulis jam pasiūlė gra
žią sumą už teisę iš jo knygos 
statyti filmą.

x x
Praeitą mėnesį į Koelną (Vo

kietijoj) atvyko Maroko karališko
jo kavalerijos batalijono raiteliai

Geelongo Vyties klubo sportininkė Irena Skėrytė po sutuok
tuvių su R eg. Luscombe sausio mėn. Vietos sportininkai ir 
Vyties valdyba linki šviesaus laimingo šeimyninio gyveni
mo.

tų likę XX-čio programos ir žen
kliukų, juos prisiminimui pasiųs
ti mūsų buvusiems aktyviems 
sportininkams, dabar gyvenan
tiems kituose kraštuose, o taip 
pat ir mūsų draugams buv. Ame
rikos Lietuvių, viešėjusių Austra
lijoj, Krepšinio Rinktinės daly
viams, vadovams ir spaudos atsto
vams. Jie taip pat dar mūsų nepa
miršta ir, manau, kad jie labai 

kurie čia dalyvavo kupranugarių 
lenktynėse. Neįprastų lenktynių 
nugalėtoju ir “Sidabro Gaublio” 
savininku tapo marokietis S. Du- 
lat.

x x
1972 metų žiemos “Baltojo Spor

to” olimpiados rengėjai susirūpi
no ja, todėl jau dabar “Hokaido 
Takusoku” bankas elektroninėmis 
mašinomis apskaičiavo ar bus ver
ta rengti šią olimpiadą ir ar ji 
duos pelno ar nuostolio. Mašinos 
davė pelno atsakymą ir, pasiro
do, kad jis sieks net 370 milijo
nų jenų (400 jenų maždaug 1 do
leris). Mašina skaičiavo, kad šių 
olimpinių žaidynių sostinę aplan
kys 1 milijonas 260 tūkst. turistų, 
jų tarpe 15.000 užsieniečių ir jie 
krautuvėse, viešbučiuose ir stadi- 
jonuose paliks virš 3 milijardų je
nų.

X X
Žinomasis filmų artistas Tony 

Curtis pasisakė neseniai kodėl jis 
metė rūkyti: Matot, sako jis, aš 
viską galvoju paprasčiausiais gy
venimo terminais. Juk visi žino, 
kas daugumoje yra ir medicinos 
įrodyta, kad rūkymas žmogaus gy
venimą sutrumpina, aštuoniais me
tais, o aš, mėgdamas televizijoj 
stebėti futbolą, jeigu tik toliau rū
kysiu, savo gyvenime prarasiu 300 
gerų rungtynių, už ką niekaip 
sau negalėčiau dovanoti.

, L.

KOVO KLUBE
JAUNIŲ TĖVŲ 

KOMITETAS
Kovo valdyba, matydama savų

jų jaunių plėtimąsi ir norėdama 
kartu per dabartinius savo jau
nius daugiau sueiti į kontaktą su 
jų tėvais, praeitą sekmadienį bu
vo sušaukę jaunių tėvų susirinki
mą, į kurį gana nemažai atvyko 
suinteresuotų savo sportininkais 
vaikais tėvų.

Klubo pirmininkui V. Dauda- 
rui ir mergaičių treneriui V. Bin
kiui plačiau papasakojus visą esa
mą treniruočių ir žaidynių padėtį, 
buvo gana plačiai ir, galima sa
kyti, šeimyniškai, apsvarstyta vi

apsidžiaugtų, matydami, kad ir 
mes juos dar prisimename ir no
rime palaikyti artimus ryšius.

Baigdamas noriu kviesti mūsų 
sporto veteranus, kurie jau eilę 
metų “atostogavo” ir buvo atsi
traukę nuo mūsų sportinio gyve
nimo, vėl vienokiu ar kitokiu bū
du įsijungti į mūsų lietuviškąjį 
sportinį darbą trenerių, valdybtj 
narių, spaudos darbuotojų ar kt. 
pareigose, nes darbo yra visiems.

A. Laukaitis

U. Kazokaitės piešinys.

sų jaunių ir , su jais susijusių 
padėtis. Ateityje numatyta daug 
artimiau bendradarbiauti su vi
sais jaunių tėvais ir naujai iš
rinktuoju komitetu į kuri įėjo: 
p.p. V. Gulbinas, J. Kasperaitis, 
A. Kataržis, Mikalauskienė, dr. 
J. Miknius ir S. Rimkus.

Šio, naujai išrinktojo komiteto 
pagrindinis darbas bus padėti val
dybai rengiant įvairius parengi
mus ir sportinius paruošimus, ku
rie yra kuone vienintelis pajamų 
šaltinis apmokėjimui brangiai kai
nuojančių treniravimosi salių, uni
formų ir kt.

Kovo valdyba jaunių tėvų ko
mitetui linki geros sėkmė® ir tiki
si gražaus bendradarbiavimo.

EUROPOS KREPŠINIO ČEM
PIONŲ PIRMENYBĖS. Italijos 
IGNIS VERESE išsikovojo sau 
teisę žaisti šių pirmenybių pusiau 
finaluose nugalėdami Belgrado 
Red Star komandą 75:74. šios 
rungtynės buvo žaistos Jugoslavi
jos sostinėje Belgrade. Italų prie
šininkais bus Ispanijos REAL- 
MADRID su kuriais pirmąsias 
rungtynes jie žais 11 kovo Madri
de ir antrąsias Italijos Varese 
mieste kovo 25 dieną. Šių rungty
nių laimėtojai žais finaluose su 
laimėtojais tarp rusų RAUDONO
JI ARMIJA ir čekoslovakų PRA
GOS SLAVIJA.

EUROPOS KREPŠINIO TAU
RĖS PIRMENYBĖS. Praeitą sa
vaitę Graikijoje krepšinio koman
da A.E.K. ATHENS laimėjo prieš 
Ispanijos IUVENTUS of BADA- 
LONA 74:46, tuo papuldami į pu
siau finalus. Šios rungtynės buvo 
žaistos garsiajame Atėnų Marmu
ro Stadijone (šiame stadijone vis
kas, įskaitant ir sėdimas vietas 
yra padaryta iš balto marmuro) 
ir jas stebėjo rekordinis 40,000 
žiūrovų skaičius. Tolimesnes rung
tynes graikai žais kovo 11 dieną 
Prancūzijoje prieš VICHY of 
FRANCE, kai revanšinės rungty
nės įvyks Atėnuose kovo 19 die
ną.

ROMA. Italijos krepšinio pir
menybėse pirmauja su 28 taškais 
IGNIS VARESE, kai jų įkandin 
seka SIMMENTHAL — 22 tšk. ir 
FIDES NAPOLI — 20 tšk.

FUTBOLAS, Viešėjusi Austra
lijoje MASKVOS DINAMO futbo
lo komanda čia išsinešė eilę lai
mėjimų, būtent: prieš Vak. Aust
raliją 5:0, prieš N.S.W. — 2:1, 
A.C.T. (Canberra) — 6:0, šiau
rės N.S.W. (Newcastle) — 6:1, 
N.S.W. — 3:3, Pietų Australija 
— 3:1, ir Victoriją 7:1.

VELYKINĖ GEGUŽINĖ.
Kovo valdyba, kartu su naujai 

išrinktuoju tėvų komitetu Velykų 
pirmąją dieną tuoj po pamaldų 
rengia Skautų Žemėje Ingleburne 
jaukią linksmą ir sportinę Velykų 
gegužinę, čia prie velykinių mar
gučių, šalto bačkinio alaus ir ska
nių užkandžių, iešminių ir B-B-Q- 
inių, bus galima atvirame ore sma
giai pasilinksminti. Todėl kovie- 
čiai jau dabar visus jaunus ir 
senus kviečia atsilankyti per Ve
lykas į sportinę gegužinę skautų 
žemėje.

KVIEČIAMI JAUNIAI.
Šiuo metu kiekvieną šeštadienio 

rytą nuo 9 iki 12 vai. Burwood 
Girls Highschool, kampas Queen

LONDONAS. Anglijos futbo
lo Lygos finaluose MANCHEST
ER CITY nugalėjo WEST BROM
WICH ALBION 2:1. Normaliam 
laikui pasibaigus lygiomis, laimė
jimas buvo atsiektas tik po pra
tęsimo. Reikia paminėti, kad ši 
Manchester City komanda per 
paskutinius trejus metus laimėjo 
šias svarbias trejas pirmenybes: 
1968. — Lygos čempionatą, 1969 
m. nugalėdami Leicester City 1:0 
iškovojo svarbią F.A. taurę ir 
šiais metais vėl Anglijos Lygos 
pirmenybes.

SYDNĖJAUS AMPOL CUP. 
“A” grupėje šių metų pusiau fi
nalininkai yra Sth. Coast ir Apia, 
kai “B” grupėje papuolė Hakoah 
ir St. George. Praeitos savaitės 
rezultatai: Melita Eagles-Pan Hel
lenic 4-2, Canterbury — Yugal 
5:2, Croatia — Marconi 3:2, St. 
George — Hakoah 2:2, Sth. Coast 
— Apia 3:1. Pirmenybių taškai: 
Sth. Coast — 69, Apia — 60. “B” 
grupėje: St. George — 63 tšk. ir 
Hakoah — 59 tšk.

MELBOURNAS Futbolas. 
“AMPOL CUP” futbolo finaluo
se žaistuose praeitą penktadienį 
STH. MELBOURNE HELLAS ir 
JUST baigėsi lygiomis 1:1. Šią sa
vaitę bus peržaista šios rungty
nės.

BOKSAS. Buvęs australas abo- 
ridžius pasaulio čempionas gaidžio 
svoryje L. Rose laimėjo Melbourne 
taškais prieš veteraną Amerikos 
negrą D. JOHNSON.

DVIRAČIŲ SPORTAS. Belgų 
čempijonas dviratininkas PAT
RICK SERCU liamėjo pirmąjį šių 
metų ilgojo važiavimą čempionatą 
Italijoje “TOUR OF SARDI
NIA”. Antras taip pat buvo bel
gas EDY MERCKX ir trečias ita
las BITOSSI.

ir Cheltenham St. vyksta jaunių 
berniukų ir mergaičių treniruotės.

Visi jauniai berniukai ir mer
gaitės, kurie norėtų pradėti mo
kintis ir toliau žaisti lietuviškame 
klube su lietuviais draugais, pra
šomi atvykti ir susipažinti. Syd
nėjaus lietuviai tėvai prašomi pa
dėti ii- paraginti savo jaunąjį prie
auglį įsijungti į mūsų lietuvišką
jį sportinį gyvenimą. Jaunių mer
gaičių treneris yra V. Binkis ir 
berniukų G. Sauka.

Stalo teniso treniruotės vyksta 
kiekvieną pirmadienį Table Ten
nis Centre, Liverpool Rd., Summer 
Hill. Norintieji žaisti prašome at
vykti 7 vai. į šį modernišką sta
lo teniso centrą.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

DAINAVOS SUSIRINKIMAS
Kovo 8 d. buvo sušauktas Syd- 

nėjaus Liet. Bendruomenės Namų 
Dainavos narių metinis susirinki
mas, kurio metu senoji valdyba 
patiekė metinės veiklos apyskai
tą ir buvo renkama nauja val
dyba. Susirinkimui pirmininkavo 
p. A. Dudaitis ir sekretoriavo p. 
B. Stašionis.

Dainavos namų ‘pirmininkas p. 
M. Šumskas suglaustai nušvietė 
Dainavos padėtį ir kur gausūs da
lyviai susidarė vaizdą, kad valdy
ba rūpestingai tvarkė namų rei
kalus ir kiek tik buvo įmanoma, 
juos gerino.

Ir renkant naują valdybą dide
lių sunkumų nebuvo, nes kandi
datų netrūko, o ir senoji valdyba 
buvo sutikusi būti perrenkama ir 
kitai kadencijai, kas praktiškai ir 
įvyko. Naują Dainavos Namų val
dybą sudaro: Mindaugas Šumskas, 
J. Kurlinskas, K. Stašionis, A. 
Makaras, M. Nakutis. Kandida
tais liko P. Sakalauskas ir Šums
kas senj. Revizijos Komisijon iš
rinkti: V. Zakarevičius, J. Zinkus 
ir B. Stašionis.

Kol buvo skaičiuojami balsai 
susirinkime buvo apkalbėta ir Dai
navą liečią kiti reikalai. Bene dau
giausia sustota prie klausimo 
jungtis su Sydnėjaus Liet. Klu
bu ir bendromis jėgomis kurti vie
ną lietuvių centrą Sydnėjuje, ar 
ne. Tuo reikalu buvo visa eilė pa
sisakymų, kurie visi buvo už su
sijungimą. Kai klausimas buvo 
atiduotas balsavimui, tai beveik 
visi, išskyrus porą susilaikiusių 
pasisakė už susijungimą. Iš tikrų
jų tuo susijungimo reikalu seno
ji Dainavos valdyba jau vedė pa
sitarimus su Sydnėjaus Liet. Klu
bu ir net visas reikalas buvo pa
vestas spręsti prityrusiam advo
katui, kaip geriau tą susivieniji
mą įgyvendinus. Susirinkimas įga
liojo naują valdybą vesti riša rei
kalą prie abiejų egzistuojančių 
Sydnėjuje liet, namų vienybės.

Antras labai svarbus reikalas 
nutarta, kad įvedamas nario mo
kestis 4 doleriai metams ir Daina
vos valdyba galės ateityje remtis 
tais nariais, kurie apsimoka nario 
mokestį.

Suusirinkamas praėjo labai pa
kilioje ir darbingoje nuotaikoje. 
Visi labai džiaugėsi, kad pagaliau 
ledai pralaužti ir anksčiau ar vė
liau namų vienybė Sydnėjuje bus 
įgyvendinta.

NERIES 
ŠEIMYNINIS VAKARAS
Kovo 7 d. Dainavos salėje 

Banfcstowne įvyko sporto Klubo 
narių ir bičiulių bei rėmėjų jau
kus šeimyninis vakaras. Vakaras 
praėjo tikrai labai jaukiai tik gal 
kiek skystokai, nes dalyvių tą va
karą nebuvo pergausu. Greičiau
sia, kad tą vakarą daugelis bu
vo susimetę privačiuose pobūviuo
se švęsdami Kazimierines, nes Ka
zimierų Sydnėjutfe palyginamai 
gana apstu. Grojo pačių neriečių 
jau Sydnėjuje populiaria tapusi 
kapela, užkandžius paruošė nerie
čių sportininkų mamytės.

n.

IŠLEISTUVĖS
Kartais atrodo, kad jau po dvi

dešimt metų čia kengūrų žemėje 
jaučiamės gan tvirtai prigiję. Ta
čiau vis tik atsiranda viena kita 
šeima, /kuri surizikuoja palikti šį 
kraštą ieškodami naujo gyvenimo 
ir naujų galimybių. Ypatingai yra 
skaudu atsisveikinti tokius žmo
nes, kurie čia mūsų bendruome
nėje užpildė nemažas spragas.

Štai kovo 21 d. išvyksta į Ka
nadą p.p. Valė ir Jonas Lėveriai. 
Ten jų laukia anksčiau išvykusi 
mokytojauti jų vienturtė dukrelė 
Gražina. Jaunoji Gražina išvyko i 
Kanadą, kaip ir daugumas moky
tojų geresnių uždarbių ir sąlygų 
paieškoti. Jaunoji Gražina sura
do nuvykusi Kanadon viską ko 
ieškojo, plus sutiko jauną lietu
viuką, buvusio melbourniškio p. 
Račkausko sūnų. Iš patikimų šal
tinių sužinota, kad ir vestuvių 
varpai žada suskambėti apie vidu
rį gegužio.

Jonas ir Valė Lėveriai buvo la
bai gražiai įsikūrę St. Marys mies
telyje apie 30 mylių nuo Sydnė
jaus.

Brangius p.p. Laurinaičius, netekusius vienintelio 
sūnaus

AUDRIAUS,
gilaus skausmo valandoje drauge liūdi ir už

jaučia
J. Milla ir šeima

Brangiam sūnui

A. A.
AUDRIUI LAURINAIČIUI

mirus, liūdinčius sesę Laurinaitienę ir p. Laurinaitį 
giliai užjaučia

Senųjų Skautų Židinys

Nežiūrint gana didelio nuotolio 
p.p. Lėeveriai įsijungė į Sydney 
lietuvių “Dainos” chorą ir jį 
laikrodžio tikslumu lankė ne tik 
patys atvažiuodami į repeticijas, 
bet ir kitus St mariečius, netu
rinčius nuosamų trasporto prie
monių ateždami.

“Dainos” choro dainininkai ko
vo 8 d. atsisveikino šiuos nuošir
džius, suusipratusius lietuvius su- 
ruošdami kuklias išleistuves Lid- 
combės Lietuvių Namų patalpo
se.

Jautrų atsisveikinimo žodį tarė 
choro v-bos pirm. Pranas Nagys. 
Susumavęs p.p. Lėverių įnašą 
“Dainos” chorui ir Lietuvių ben
druomenei Sydnėjuj palinkėjo lai
mingai pasiekti Kanados žemyną 
ir ten įsikurti.

Kaip simbolinę dovanėlę “Dai
nos” choro dirigentas Bronius Ki
veris įteikė Australijos Lietuvių 
Metraštį. Kun. P. Butkus Sydney 
lietuvių kapelionas atsidėkodamas 
už p.p. Lėverių paslaugumą ir nuo
širdumą. kaip simbolinę dovanėlę 
įteikė savo knygą “Tautų Švento
vėse”.

Bon voyage Valei ir Jonui!
a.k.

GYVENIMAS MELBOURNE
GERA NAUJIENA

Melburniškiai matėme ir girdė
jome Adelaidės “Klajūnų” pasta
tytą operetę. Buvome gausiai su
sirinkę svečių pasiklausyti. Pasi
rodo, Melbourne Dainos Sambūris 
žengia dar toliau ir ryžtasi staty
ti (improvizuotą) operą Fauustą.

Žinodami p. A. čelnos muziki
nį pajėgumą tikime, kad Dainos 
Sambūris mus vėl žavės nauju sa
vo darbu. Dainos Sambūrio akto
riams linkėdami sėkmingo ir kū
rybingo darbo laukiame Fausto 
Melbourne Lietuvių Namų sceno-

DOVANA LIET. KULTŪROS 
FONDO BIBLIOTEKAI

Lietuviškos knygos mylėtojas p. 
Kazys Paškevičius neseniai atvy
kęs gyventi į Melbourną ne tik 
įsijungė į bibliotekos klientų — 
knygų skaitytojų gretas, bet savo 
dovana (17 knygų) pačią bibliote
ką praturtino vertingais veika
lais.

L.K. Fondas nuoširdžiai dėko
ja p. K. Paškevičiui už dovaną 
ir linki sėkmės besikuriant Mel
bourne.

L.K. Fondas

POLITIKOS
TINGIUOSE

V. BERNOTAS

TAIKOS SUTARTYS 
VEDA PRIE KARO

Pereitų metų pabaigoje į Hel
sinkį suvažiavo J.A.V. ir Sov. Są
jungos atstovai pirmiems strate
ginių ginklų pasitarimams. Visų 
kalbų tikslas apims planavimą, 
ribojantį branduolinių ginklų ga
mybą ir galbūt ateity, taip gal
vojama vakarų, mažinimą turimą 
atominių ginklų arsenalą.

Žiūrint objektyviai į strategi
nių ginklų kalbas lyg atrodytų, 
kad siekiami motyvai yra realūs 
realiai galvojantiems žmonėms. 
Deja taip nėra, nes kaip tik čia 
ir glūdi ironija, kurioje vakarai 
save laiko realistais, rytai deda
si amžinais pasaulio taikos saugo
tojais. Iš tiesų J.A.V-bės nesiruo
šia pulti nei Sov. Sąjungos, nei 
vaduoti Mao Tsetungo Kinijos. 
Amerikos atominės bombos gami
namos gynybai, militarinės galios 
balanso išlaikymui ir priedo re- 
taliacijai netikėtam “taikos skel
bėjų” užpuolimui. Amerikos mili
taristines pažiūras gerai žino 
Maskva ir apie tai neblogiau in

NEWCASTLE
Kovo 7 d. Niukasteliečių sie

lų apvalyti ir priešvelykines re
kolekcijas pravesti atvyko du ku
nigai: kun. Martuzas ir kun. Spur- 
gis. Gaila, kad mieli Dvasios va
dovai nežinojo, jog niukastelie- 
čiai nedaro nuodėmių. Jeigu kokia 
mažytė nuodėmėlė ir pasitaiko, tai 
niuktestelietis lietuvis jokiu būdu 
savo kaltės neprisipažins. Todėl, 
labai puikiai paruoštų kun. Spur
go pamokslų pasiklausyti atėjo 
tik didžiausi nusidėjėliai. Tokių 
prisirinko net visas tuzinas. Mūsų 
Valdybos pirmininkas sukinėjosi 
nusidėjėlių tarpe.*

Kalbant apie šios dienos Niu- 
kastelio liet apl. valdybos pir
mininką p. S. Žuką, turiu prisipa
žinti, kad už Jį ateinančiuose val
dybos rinkimuose balandžio 4 d. 
sekmadienį, nebalsuosiu!

Mano manymu, jis nesirūpina 
niukasteliečių lietuvių gerbūviu, 
štai susirinkę valdybininkai nuta
rė Velykų metu suruošti tradici
nes velykinių margučių varžybas, 
gegužinę, sportines ir sutartinių 
dainų varžybas ir tt Sekretorius

KURIAMĖS VASARVIETĖSE
Melbourne lietuviai įsigiję ir 

jau pilnai sutvarkę savo sodybas 
jau kuriasi artimesnėse ar tolimes
nėse vasarvietėse: Portsea, Soren
to, Dromana, Mt. Eliza, Mt. Mar
tha ir kitur. Tačiau melburniškių 
tarpe populiariausia “Phillip Is
land”, kurioje savo vasarnamius 
turi p.p. Adomavičiai, Baltokai, 
Baltrukoniai, Valaičiai ir Šmitai, 
o sklypus vasarnamiams statytis 
įsigijo p.p. Bosikis. Kalnėnai, Ma- 
tukevičiai, Mieldažiai, Prokapavi- 
čiai ir kai kurie jau turintieji te
nai vasarnamius

Phillip sala tuo įdomi, kad joje 
gyvena pingvinai, kurie kas vaka
rą saulei leidžiantis grįžta iš van
denyno į savo lizdus tvarkingomis 
šeimų rikiuotėmis. Daug turistų 
vyksta į tą salą pamatyti tos ne
paprastos pingvinų vakarinės pro
cesijos.

IGA

ĮGYTA PUOŠNI VYTIS
Melbourno Apylinkės Valdyba 

įgijo puošnią stilizuotą Vytį, ku
rią iškabino Melbourno Liet Na
mų koncertų salėje. Tai darbas 
žinomo Melbourne meniškų medžio 
dirbinių kūrėjo p. J. Tamošiūno.

formuota Kinija.
Atomo lenktynių įkarštyje kaž 

kodėl vis bandoma surasti išeitį 
ir išspręsti viso pasaulio proble
mas kelių signatarų parašais. Kal
bėti šiandieną apie strateginių 
ginklų mažinimą ar jų draudimą 
būtų didžiausia vakarų klaida, ka
dangi jokių taikos žestų Maskva 
nerodo Vietname, Korėjoje, Arti
muose Rytuose ar Europoje.

Kalbos Helsinkyje tai dar vie
nas aiškus vakarų mulkinimas, 
kuriuo Maskva tikisi dar kartą 
apgauti vakarus savanaudiškomis 
ir menkavertėmis sutartimis. Ne
tolima praeitis rodo, kad Maskva 
kalbasi ir derisi tik tada, kai su
tartys dirba jų naudai. Maskva 
skelbia taiką, bet nusisuka nuo jos 
Vietname, intriguoja karo veiks
mus Korėjoje, Artimuose Rytuo
se bei nuolatos gąsdina Berlyną. 
Tiesa, 1963 metais Kruščiovui at
likus pagrindinius branduolinių 
ginklų bandymus atmosferoje be 
didelių ceremonijų su Washingto- 
nu pasirašyta ir uždrausta toli
mesni atominių ginklų bandymai 
atmosferoje. Žinoma, tokia sutar
timi Amerika pati sau užkirto ke
lią neišbandytų ginklų pritaikyme. 
Po penkerių metų abu blokai vėl 
susitiko kitam pasitarimui, iš ku
rio kilo garsioji “non proliferation 
treaty” — sutartis draudžianti 
perleisti atominius ginklus jų ne
turintiems. Pastaroji sutartis tai 
klasiškas pavyzdys, kur sovietišku 
gudrumu užšakuota vak. Vokieti
jai ir dalinai Japonijai branduo
linių ginklų įsigijimas. Vak. Vo
kietija, viena pajėgiausių N.A.T. 
O. partnerių Europoje taip ir li
ko Amerikos apsaugos malonėje. 
Galimas dalykas, kad Washingto- 
nas savo žodžio laikysis ir karo 
atveju ne tiek gins Vokietijos in
teresus kiek ten prilaikomą Ame
rikos armiją kuri garantuos vak. 

p. J. Lizdenis išspausdino pakvie
timus ir kai kam jau pasiuntė 
ar išdalino. Staiga Sidniejuje gy
veną p.p. Burokai pakvietė mūsų 
pirmininką į jauniausio sūnaus 
krikštynas. Krikštynos įvyks Ve
lykų sekmadienį... Mūsų p. Stasys 
su kitais Valdybos nariais ((sėb
rai!) ir nutarė Velykinę geguži
nę nukelti į Atvelykį. Mums rei
kia Niukastelyje turėti apl. Val
dybos pirmininką, kuris čia gy
ventų ne vien darbadieniais bet ir 
šventadieniais.

Šnekutis

Tenka pastebėti, kad p. J. Tamo
šiūno meniški sietynai puošia Mo
terų Seklyčią ir Bendruomenės re
prezentacinį kambarį. Taip pat jo 
įdomiais medžio darbais nemaža 
melburniškių papuošė savo svetai-

MELBOURNO 
LI/ESTUVIŲ NAMAI

Melbourno Lietuvių Namų nau
josios salės statybai aukavusių są
rašas Nr. 3.

Skaitlinė sklaiusteliuose reiškia 
prieš tai aukotą sumą.

Po 50 dol. A. Baltutis (120), 
Dr. K. Juozapavičius (165), J. 
Pelenauskas (30).

Po 40 dol. I. & E. Sasnaičiai 
(60).

Po 36 dol. A. Staugaitis..
Po 30 dol. A. Klupšas.
Po 25 dol. R. Aniulienė (201).
Po 20 dol. A. & V. Baltrukoniai 

(90) A. Bakaitis (120), J. J asin
iai tis (300), T. Kęsminas, J. Kir- 
ša, V. Lazauskas (120), J. Pie
tas (160), J. Pranckūnas (40).

Po 12 dol. V. Braniška (12).
Po 10 dol. R. Aglinskas, J. Ar- 

nastauskas (30), J. Ašmonas (10),
A. Balnionis (24), D. Baltutienė, 
Petras Baltutis (50), J. Budrevi- 
čius (2), A. Buulokas, J. Dagys 
(112), A. & J. Erminai, A. Gru
žauskas (50), A. Kęsminienė, V. 
Kalvaitis (25), T. Klupšienė (14), 
P. Leknius, R. Lipšienė, A. Paukš
tys (8), V. ir J. Rekešiai (104), 
J. Rimkus (20), P. Sulys (30), N. 
Šimonėlis, S. Tamošaitis (100), P. 
Valonis (112).

Po 5 dol. Povilas Baltutis (90),
B. česonis (20), J. Kuncaitis 
(200), V. Mačiulaitis (7), S. Pan- 
kevičienė (46), V. Prokupavičius, 
E. Šilienė, L. Šilas. M. Švažas 
(160), J. šverbas, A. Tamulevi
čius, S. Žilinskas (20).

Po 3 dol. J. Kairys, G. Kalpo
kas, ir D. Mačiulaitis.

Po 2 dol. J. Dijokas, B. Kup
činskas, M. Presiukovas, R. Pro
kupavičius ir N. Ropė.

Melbourno Leituvių Namų Ta
ryba reiškia nuoširdžią padėką vi
siems savo auka prisidėjusiems

Vokietijos apsaugą.
įdomu būtų žvilgterti kokios 

lengvatos buvo iškovotos iš sovie
tų sudarant “non proliferation” 
sutartį. Kalbant aiškiau galima 
pastatyti tokį klausimą: ką Wash- 
ingtonas laimėjo ir ko Maskva 
nustojo pasirašydama atominių 
ginklų nedalinimo sutartį? Reik
tų tikėtis kad Washingtonas turi 
popiergalį su sovietišku parašu, gi 
Maskva prilaiko garantiją, kurios 
vakarai (Amerika, Anglija su 
Prancūzija) tikrai laikysis. Mask
va niekada ir negalvojo dalytis 
atominiais ginklais su Mao Tse- 
tungu ar su nepatikimomis “socia
listinėmis broliškomis respubliko
mis”. Sovietai nėra tiek kvaili, kad 
būtų perleidę strateginius ginklus 
Waršuvos pakto signatarams — 
Novotniui, Ulbrichtui ar Gomul- 
kai. O be to kam atominiai gink
lai iš viso būtų naudingi rytų 
Europos okupuotiems kraštams, 
kada jų apsaugą nuo “revanšistų 
ir imerialistų” visad saugoja Sov. 
Sąjunga.

Uždraudus strateginių ginklų 
bandymus atmosferoje sekė kita 
sutartis, draudžianti vykdyti ato
minius tyrinėjimus jūros gelmėse, 
stratosferoje ir abiejuose žemės 
ašigaliuose. Taigi Amerikai pasi
rašius tokias sutartis teko kastis 
gilius žemės šulinius atominiams 
tyrinėjimams, šiandieną Pentago
nas pripažįsta, kad jų komplikuo
ta Šerdinei gynybos sistema jun
gianti antibalistines raketas Spar- 
tan’us ir Sprint’us su sofiskuotais 
radaro prietaisais PAR ir MSR 
(Perimeter Acquisition Radar and 
Missile Site Radar) praktiškai nė
ra išbandyti.

Dažnuose debatuose su Wash- 
ingtono administracija Pentagonas 
bergždžiai mėgino įrodyti, kad 
kiekviena sutartis silpnina Ameri
kos poziciją ir veda ne prie tai-

Pranešimai
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

JAUNIMO FESTIVALIS 
Baltų Komitetas Sydnėjuje ba

landžio 4 dieną, šeštadienį, 7 vai. 
vak., Latvių Namuose, 32 Parnell 
St., Strathfield’e rengia Baltų 
Jaunimo

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
FESTIVALĮ 

Programoje lietuvių, latvių ir 
estų tautinių šokių grupės; bus 
renkama Baltų Princesė, loterija ir 
kt. Gros gera kapela. Veiks pigus 
ir skanus bufetas.

šokėjų tėveliai prašomi prisidė
ti prie bufeto savo aukomis, sal
dumynais, pyragais, tortais o taip 
pat kviečiami savanoriškai padėti 
vakaro metu bufete.

šis vakaras rengiamas pačio 
jaunimo, o Baltų Komitetas tik 
padeda jauniesiems organizuoti ir 
finansuoja savo lėšomis.

Baltų Komiteto tikslas sudary
ti progą baltų jaunimui daugiau 
susipažinti, užmegsti glaudesnius 
ryšius, kad ateityje galėtų drą
siau įsijungti ne tik į rengiamus 
pasilinksminimus, bet ir i bendruo 
meninį Baltų Tautų darbą.

Baltų Komitetas kviečia visą 
jaunimą kaip galima skaitlingiau 
dalyvauti, o taip pat kviečia ir 
tėvelius, draugus bei pažįstamus 
ateiti, pasižiūrėti kaip jaunimas 
linksminasi ir patiems pasilinks
minti.

Baltų Komiteto vardu
V. Bukevicius

prie statybos vajaus, kas įgalino 
mus užbaigti salės statybą iš lau
ko. Mes dar kartą prašome visus 
tautiečius, nespėjusius paremti šio 
taip svarbaus reikalo, pasiskubin
ti įnešti savo aukos įnašą, nes 
pradėjus salės vidaus įrengimus 
padidėjo ir statybos išlaidos.

Liet. Namų Taryba

ŠVIESŪS PAVYZDŽIAI
Prie Melbourno Lietuvių Na

mų naujosios salės statybos prisi
deda netik vyrai su savo priva
čiomis aukomis individualiai, bet 
ateina į talką ir organizacijos.

Daug paramos susilaukta iš Soc. 
Globos Moterų D-jos ir Ko-opera- 
tyvo Talkos, štai dabar Melbour
no Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos pereitų metų nutari
mu aukojama naująjai salei gar
sinė sistema. Instiliacija jau pra
dėta. įrengimą suprojektavo ir 
jam vadovauja Inž. V. Alekna. 
Tai tikrai savotiškas ir idomus į- 
našas naująjai salei. Tikimės, kad 
ir kitos organizacijos paseks jų 
pavyzdžiu ir prisidės prie bendro 
darbo. Mūsų inžinieriams ir ar
chitektams visų nuoširdi padėka.

Nuoširdus ačiū ir Zigmui Poš- 
kaičiui, kuris paaukavo naujos sa
lės statybai visą grindų ir pa
matų armatūrą. Tai tikrai šviesūs 
pavyzdžiai bendro darbo talkoje.

Melb. Lietuvių Namų Taryba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku^ca

Daugeliui Mūsų Pastogės skaity
tojų tenka po kelis kartus siųsti 
raginimus, kad apsimokėtų kele
tą metų užvilkintą prenumeratą, 
o kiti net iš viso atsisako mokėti, 
tuo tarpu pensininkai ne tik laiku 
apsimoka, bet nuolat atitraukda
mi nuo savęs vieną kitą dolerį 
prisiunčia kaip auką.

v
Sydnėjiškis p. Vaclovas Šlioge

ris kovo 10 d. naktį vėl buvo stai
ga išvežtas į ligoninę ištikus šir
dies priepuoliui. Gydytojų teigi
mu, pavojaus nesą, bet lankyti dar 
šiuo metu neleidžiamą. Paguldy
tas Bankstowno ligoninėj. Linki
me sveikatos!

•
Neseniai Melbourne pas p.p. V. 

ir J. Rekežius vieššėjo sydnėjiškė 
p. Osinienė ta proga aplankiusi 
p.p. Klimus, Didžius, Vasarius ir 
Stankūnavičius. Pasakojo savo iš
gyvenimus Amerikoje, kur ji iš
buvo ilgesnį laiką.

•
Buvęs australietis K. Batūra iš

rinktas lietuvių skautų Kanadoje 
rajono vadu.

Argentinos lietuvis Juozas Gui
ga loterijoje laimėjo 300 milijonų 
pezų. kas atitinka apie milijoną 
amerikietiškų dolerių. Tai bent lai
mikis!

•
Dail. Leonas Urbonas su žmona 

laimingai pasiekė šiaurės Ameri
ką ir laikinai įsikūrė Toronto 
mieste Kanadoje, kur kovo 22 d.

kos, bet karo. Kiekviena nuolaida 
sovietams neatitolina, bet priarti
na karą. Strateginių ginklų gamy
bos ar tolimesnis jų vystimas ne
sumažins karo pavojaus su taip 
vadinamoms “beprotiškoms gink
lų lenktynėms”, bet įgalins Sov. 
Sąjungą pirmauti. Sovietų Sąjun
ga seniai bando išeiti į priekį ir, 
kaip atrodo, sutarčių pagalba žy
mus progresas jau padarytas.

PRANEŠIMAS

A.L.K. Kultūros Draugija kovo 
22 d., sekmadienį, tuoj po lietu
viškų pamaldų Lidcombe prie baž
nyčios parapijos salėje šaukia vi
suotinį narių ir prijaučiančių su
sirinkimą.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas. 2. Kun. P. Martuzo pra
nešimas iš A.L. Katalikų Federa
cijos suvažiavimo. 3. Valdybos pir
mininko, kasininko ir revizijos ko
misijos pranešimai. 4. Pasisaky
mai dėl pranešimų. 5. Naujos vai
dybos ir revizijos komisijos rinki
mai. 6. Klausimai ir sumanymai. 
7. Susirinkimo uždarymas.

Maloniai prašome narius ir pri
jaučiančius susirinkime dalyvauti.

A.L.K.K. Draugijos Valdyba

LAIŠKAS
REDAKCIJAI
DĖL SAVŲ REIKALŲ 

Gerbiamas Ponas Redaktoriau.
Neseniai gerų pažįstamų ir drau

gų būrelyje (visi M.P. skaitytojai) 
diskutavome M.P. Nr. 8. (2.III.70) 
tilpusį Vyt. Bernoto Politikos Vin
giuose pasisakymą savais reika
lais. Visi vieningai priėjome iš
vados, kad tai skaidrus tiesos bal
sas, kokio seniai pasigedome mūsų 
pastogėje.

Norėčiau viešai patikinti auto
rių, kad jis savo straipsniu iš
reiškė ne vien savo asmenišką nuo
monę, bet perteikė mintis, kurios 
atitinka, šių dienų terminu ta
riant, tylinčios daugumos nusista
tymui ir sutampa su mūsų politi
nių ir bendruomeninių veiksnių li
nija.

įdomu pabrėžti nežinantiems, 
kad straipsnio autorius nėra vy
resnės kartos atstovas; jis jau čia 
— Australijoje, subrendęs čia 
išėjęs vidur, ir aukštuosius moks
lus ir čia įsigijęs inžinieriaus 
laipsnį. Tai asmuo — nesivaržan
čiai einąs tėvų pėdomis.

Girdėjau pageidavimų, kad būtų 
naudinga, jei M. P-gė užangažuo- 
tų inž. Vyt. Bernotą karts nuo kar
to pasirodyti M. P-gės vedamoj’e 
skiltyje mintimis, reiškiančiomis 
tikrąją prasmę lietuviškos išeivi
jos principų, nuo kurių veržlioji 
mažuma visokiais būdais stengiasi 
mus nustumti.

Su tikra pagarba —
L. Karvelis-Lygicmietis

Banktown, NJS.W. 
1970 m. kovo m. 12 d.

atidaroma jo dailės paroda.
•

Bene pirmas lietuvių tarpe įvy
kis, kad New Yorke šiais metais 
minint Klaipėdos krašto atvadavi
mo sukaktį buvo atlaikytos bend
ros ekumeninės katalikų ir pro
testantų pamaldos, kurias prave
dė kun. P. Dagys (protestantų) ir 
kun. Dr. T. žiūraitis (katalikų). 
Visas minėjimas pravestas labai 
šiltai ir įspūdingai.

•
Dalė Sodaitytė, buv. ilgamečio 

Latrobe Valley seniūno Felikso ir 
Monikos Sodaičių dukrelė, persikė
lė iš Morwell į Melbourną dirb
ti ir studijuoti. Vietos lietuviai 
tikrai jos pasiges, nes Dalė buvo 
gražiai užsirekomendavus lietuviš
koje veikloje.

Brisbanietis ir Mūsų Pastoms 
skaitytojas bei nuoširdus rėmėjas 
p. Juozas Ruzgys buvo ištiktas 
širdies priepuolio. Paguldytas 
Princes Alexandra ligoninėje, kur 
ketina išbūti keletą savaičių. Lin
kime sveikatos!

•
Adelaidiškiai p.p. Miliauskai be

atostogaudami net buvo pasiekę 
Brisbanę. Sydnėjuje šiuos pakelei
vingus svečius globojo p.p. Belkai.

Kovo 1 d. Brisbanės lietuviams 
buvo atlaikytos iškilmingos pamal
dos Vasario 16-sios proga. Kun. 
Dr. P. Bašinskas pasakė tai die
nai pritaikintą pamokslą.

•
Antro kurso studentas Hobarto 

universitete Aleksandras Šums
kas buvo atvykęs j Bankstowną 
aplankyti savo tėvo ir giminių. Iš
vykdamas į Hobartą jis nusipirko 
Vytį savo namams papuošti ir pa
siryžęs stoti sporto klubo Perkū
no veiklon.

•
Vliko pirmininkas Dr. K. Valiū

nas buvo išvykęs kelioms savai
tėms į Europą. Jis lankėsi Vokie
tijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje ir 
Italijoje.
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