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Amerikos nuolaidos 
komunizmui

Nixono doktrina pasiruošusi legalizuoti komunistų 
kontrolę visur, kur jie yra įkelę koją

NIXONAS PEK1NGE
Vasario 21 d. visi turėjome pro

gos pamatyti per TV garsia. Nixono 
kelionę į Pekingą. Šis istorinis įvy
kis kai kuriu komentatorių vadinamas 
nauju įžengimu į naują politinę erą. 
Įvyksta didelis politinis persilauži
mas, tas persilaužimas nėra staigus, 
jo pradžia galima rasti vadinamoje 
‘Nixono doktrinoje’, kuri bazuojasi 
noru legalizuoti komunistą kontrolę 
visur ten, kur jie yra įkėlę koją arba 
okupavę po II-jo pasaulinio karo. Va
šingtono kolumnistas Paul Scott jau 
senai skelbė Morning Star skiltyse, 
kad Amerikos Vyriausybė slaptai pa
informavusi kiniečių ir sovietų vy
riausybes, kad pavergtos Europos ir 
Azijos tautos nurašomos, nors apie 
tai niekad niekas ir nekalbėjo.

Šiandien Rąudonoji Kinija yra 
Jungtinių Tauią ir Saugome Tarybos 
narys, ir JAV vesta 2b’m. politika 
prieš Kinijos įsileidimą į tarptautiną 
bendradarbiavimą paties Nixono yra 
pripažinta kaip klaidinga ir nepatei
sinama. Bet kas gali žinoti ar dabar- 
tinioji Nixono politika taip pat nėra 
klaidinga ir tas Nixono linkčiojimas 
raudonosios Kinijos vadams nėra Ame
rikos prestižo kompromitacija.

Nixonas gegužės mėnesį žada 
važiuoti ir į Maskvą. Jau dabar yra 
padaryta Amerikos didelės nuolaidos 
Sovietams. Nėra abejonių kad Sovie
tai mokės dar daugiau išgauti iš Nixo
no įvairių nuolaidų ir įsipareigojimų.

iš pasirašytos Berlyne sutarties 
matome pripažinimą komunistų domi
navimo Rytų Vokietijoje, prižadėta 
dar šiais metais ją priimti į Jungtines 
Tautas. Nixonas rūpinasi Leningrade 
įsteigti Amerikos konsulatą. Valsty
bės Departamentas, kalbėdamas kon
sulato reikalu, sutiko su sovietų pa
siūlymu, kad tas konsulatas apimtų 
ir Pabaltijo valstybes, tokiu būdu pri
pažinta, jog tų kraštų gyventojai, emi
gracijos ar kelionių reikalu bus lai
komi sovietų piliečiais.

Toliau Amerika pasiruošusi. pri
pažinti ir padalintas šalis, kaip Šiau
rės Korėją ir Siaurės Vietnamą ir įsi
leisti jas į Jungtines Tautas, jei ru
sai ir kiniečiai sutiks nevetuoti pri
imti ir Pietų Vietnamą ir Pietų Korėją.

NERVU LIGŲ KLINIKOS

Sovietų naudojama priemonė - rė
žimo priešus siųsti į nervų ligų klini
kas, ypač į Serbskio institutą Maks- 
voje vis labiau kelia JAV gydytojų, 
politikų ir šiaip visuomenės dėmesį. 
S,m. vasario 4 d. Diek Cavett televi
zijos programa apie minėtas sovietų 
‘baudimo’ priemones perdavė platų 
pasikalbėjimą su I. F. Stone.

Milijonai žiūrovų patyrė, kad to
kios klinikos, ypač gi Serbskij insti
tutas, saugojami sovietinio saugumo 
vyrų, taigi, tokios įstaigos vargiai 
laikytinos žmonių gydymo vietomis.

(Elta)
****

Visas nuolaidas komunizmui su
formulavo valstybes sekretorius Ro
gers kalbėdamas Jungtinėse tautose: 
‘Realybė reikalauja pripažinti esamą 
padėtį, kuri egzistuoja virš 20 metų’.

Mes turime priimti faktus tokius 
kokie jie yra, bet ar tos didelės aukos 
sudėtos ant taikos aukuro pateisins 
žmonijos viltis ir kaip ilgam, tai pa
rodys ateitis. am
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17 LATVIJOS KOMUNISTU SKUNDAS 
VAKARAMS

Siu metu pradžioje Vakarus, jų 
spaudą, taip pat ir Eltą (New York) 
pasiekė 17 Latvijos senųjų komunistų 
raštas, skirtas komunistų partijų va
dovybėms Rumunijoje, Jugoslavijoje, 
Prancūzijoje, Austrijoje, Ispanijoje 
ir kitoms, be to, žymesniems komu
nistams prancūzams Aragonui ir Garo- 
dy. Tai pafe.jos ar paskiri asmenys, 
kurių pažiūros ne vienu atveju skyrė
si nuo Kremliaus ir kurie kai kuriais 
atvejais nepalaikė Kremliaus veiksmų 
pvz., dėl invazijos Čekoslovakijoje.

Jie teigia: įvykiai, žalingi komu
nistų^ judėjimui

Sis 17 Latvijos komunistų raštas 
tiksliau - skundas atspausdintas lat
vių socialdemokratų biuletenyje Stock- 
holme “Briviba” (1972 m. sausis, 
nr. 1). New Yorke gautas tekstas rusų 
kalba ir juo pasinaudodama Elta pa
teikia jo ištraukas. Latviai išeiviai 
nėra visiškai tikri, ar raštas auten
tiškas, tačiau pateikti duomenys, ži
nios, faktai apie Latvijos kolonizaci
ją, rusinimą, rusų atvežtinio elemento 
vyravimą ir kt. yra patikimi bei žino
tini. Su komunistų atpasakota padėti
mi Latvijoje turėtų būti supažindinti 
Vakarų politikai, vieš.oji nuomonė, 
Jungtinių Tautų sluogsniai.

Kodėl tie 17 komunistų - latvių 
kreipėsi į Vakarus?

Jie atsako, kad dėl to, “jog ne
randame kito kelio atkreipti dėmesį 
į veiklą bei įvykius, teikiančius dide
lę žalą komunistiniam judėjimui, mark- 
sizmui-leninizmui, mūsų ir kitoms ma
žoms tautoms”.

Rašte paliestais klausimais visa 
eilė latvių komunistų buvo kreipėsi į 
vietos partines organizacijas, net ir 
į Sovietų Sąjungos Centro Komitetą, 
bet vietoje atsakymo jie susidūrę su 
represijomis.

“Mes ne oportunistai, mes ken
tėjome kalėjimuose...”

Rašto autoriai pasisakė esą ne 
oportunistai, nei “kairieji” ar “de
šinieji” ir jie esą komunistais 25-35 
metus ir ilgiau. Jie pažymėjo: “Mes 
tenorime gero socializmui-marksizmui 
-leninizmui, visai žmonijai”.

Visi jie gimę Latvijoje, dauguma 
jų, kaip jie teigia, “kentėję buržua
zinėje Latvijoje”, buvę kalėjimuose 
ar buvę ištremti. Visi jie kovoję už 
komunistinę santvarką Latvijoje ir jai 
atsiradus, jie aktyviai veikę tos san
tvarkos naudai.

“Leninizmas - didžiarusiško šo
vinizmo priedanga”

(Nukelta į 2 psl.)
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Mindaugo pilies griuvėsiai Naugarduke ir bažnyčia, kurioje Jogaila buvo 
sutuoktas su Alšėnų kunigaikštyte Sofija. (J- Grikienio nuotrauka 1958)

Rusų archeologai tyrinėja 
Naugarduko pilį

Pilis ir miestas artimai susiję su senąja Lietuvos valstybe

Naugardukas. — Senosios pi
lies griuvėsiai ir jų aplinka yra 
rusų mokslininkų jau 15 metų 
tyrinėjami. Archeologinius tyri
mus. ir šią vasarą atliko Lenin
grado, Maskvos ir Gorkio univer
sitetų mokslininkai. Būdinga, kad 
nebuvo pakviesti okup. Lietuvos 
ir Gudijos archeologai.

Naugardukas yra įsikūręs isto
rinės Lietuvos žemėse. Jo istori
jos žymi dalis susijusi su senąja 
Lietuvos valstybe. Kai kurie mū
sų ir kitų kraštų istorikai yra 
nuomonės, kad Naugarduko pi
lyje Mindaugas buvęs vainikuo
tas Lietuvos karalium.

Tyrinėjimų metu buvo kasinė
jamas šalia pilies esamas žemės 
plotas. Čia rasta XII-XIII am
žiaus turtingų pirklių sodybų lie
kanų, iškasta nemaža vertingų 
išdirbinių, kurių dauguma buvu
si atgabenta iš Bizantijos. Pasta
tų būta didelių.

Pilies kiemas buvo tiriamas, 
pradedant 1968 m. Jis yra trijų 
ketvirčių hektaro didumo, apsup
tas mūrinėmis sienomis, kurių 
akivaizdūs likučiai ir dabar tebė
ra. Nuo aukštumos pusės pilis at
skirta grioviu iki 10 m. gilumo. 
Būta ir kelių bokštų, kurių vieno 
aukštos liekanos -ir dabar tebėra. 
Pilies teritorijoje buvo susidaręs 
net 5 metrų kultūrinis sluoksnis. 
Jis priskiriamas XLXVIla.

Archeologai jau nustatė, kad 
XI a. čia būta mažesnės pilies, 

bet XII a. pilies teritorija buvusi 
išplėsta, jos pakraščiais supiltas 
naujas pylimas. XII - XIII a. 
sluoksniuose rasta sudegusių dvi
aukščių svirnų liekanų. Kai kurių 
patalpų grindys buvo padengtos 
plūktiniu moliu, ant kurio rasti 
stori sluoksniai suanglėjusių grū
dų — rugių ir žirnių. Vienoje pa
talpoje aptiktos 6 suanglėjusios 
statinės. Nustatyta, kad vienoje 
statinėje buvo laikomos kriaušės, 
kitoje slyvos. Kitose statinėse ras
ta gyvulių kaulų, o vienoje buvo 
laikomas kaž koks skystis. Mano
ma, kad svirnuose buvo laikomos 
sūdytos mėsos, grūdų, vaisių, gė
rimų atsargos, įvairus ūkio inven
torius. Greta buvo gyvenamas 
namas, kurio griuvėsiuose rasta 
stiklinių apyrankių, ąsotis, svars
tyklės, svareliai, žalvario žaliavos 
gabalas, nebaigti gaminti indai.

XIV - XV a. sluoksnyje aptik
tos nedidelės mūrinės bažnytėlė?, 
pamatų liekanos. Ji buvo sumūry
ta iš lauko akmenų, pailgų ketur
kampių plytų, čerpių. Spėjama, 
kad tai galėjo būti viename Gedi
mino laiške minima Naugarduko 
bažnytėlė.

Tyrinėjimo darbai dar nebaigti 
-ir jų duomenys tik nepilnai skel
biami. Jeigu tyrinėjimai būtų ve
dami visiškai objektyviai, Lietu
vos mokslininkams — istorikams 
ir archeologamas — dalyvaujant, 
gal būt išryškėtų ir daugiau svar
bių žinių iš Lietuvos valstybės 
kūrimosi laikų. (bk)
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MŪSŲ BIBLIOTEKOS

Turime nemaža knygų surinkę ir 
dabar dar vis pasitaiko kad vienas 
kitas surenka savo knygas ir atiduoda 
organizacijoms ar bibliotekoms. Kad 
biblioteka veiktų reikia surasti žmo
gų, kuris jomis rūpintųsi, neužtenka 
sudėti į skrynias ar spintas ir užra
kinti. Skundžiamės kad niekas knygų 
neskaito ir nesidomi jomis. Tas tiesa, 
knygų niekas nepasiteirauja ir neieš
ko, todėl ir bibliotekomis niekas ne
sirūpina.

Skaityti knygas, lankyti biblio
tekas yra Įprotis.'Galima Įprasti ir ga
lima atprasti skaityti. Mūsų tautinei 
veiklai kaip tik ir trūksta tos akcijos, 
to noro ir pastangų Įpratinti savo ben
druomenės narius skaityti lietuviškas 
knygas ir laikraščius. Šioje srityje 
mūsų veiksniai nėra nieko darę todėl 
ir mūsų knygos bibliotekose tebedūlė- 
ja dulkėm apneštos. O reikėtų kad 
kultūrines draugijos, jaunimo organi
zacijos, parapijų komitetai ir apylin
kių kultūros reikalams paskirti ar iš
rinkti žmonės tuomi imtų rūpintis. Jei 
būtų tas reikalas pilnai suprastas ir 
Įvertintas atsirastų ir žmonės ir pa
talpos, iš palengva atsirastų ir skai
tytojai. Sunku tikėtis skaitytojų iš 
jaunesnės kartos jau vien del silpno 
kalbos mokėjimo lietuviškos knygos 
darosi nebeįdomios. Tačiau ir čia bū
tų gal nevienam norinčiam geriau pra
mokti lietuvių kalbos didelė pagelba.

Turime prisipažinti kad yra mūsų 
pačių didelė klaida kad mūsų jauni
mas taip mažai skaito lietuviškai, to
dėl kad savo laiku kada vaikai moki
nosi, mes jiems neparūpinime tinka
mos vaikiškos literatūros. Bet ir dėl 
jaunimo nereikia per daug nusiminti, 
jie nebus visa laika jauni, ateis lai
kas kada jie sugrįš iš tolybių į savo 
namus t.y. i, savo papročius. Kiekvie
nas jaunas paukštelis skuba palikti 
savo lizdą ir tik subrendęs vėl grįžta 
i savo namus ir čią tėvu pavyzdžiu 
suka tuose pačiuose medžiuose savo 
lizdus.

Taip bus ir su mūsų jaunimu, jie 
sugrįš prie lietuvybės, jei tik mes pa
rodysime jiems kur ją galima rasti, 
kur yra tie šaltiniai. O tie šaltiniai 
yra lietuviškose knygose tik jas rei
kia skaityti, pažinti lietuvių tautą, 
jos gamtą, jos istorija,, kančias ir 
džiaugsmus, viską galima rasti kny
gose. Bet užtat knygas turime gerbti, 
skaityti, skaityti ir dar kartą skaityti. 
Kad jas skaityti reikia bibliotekas 
turėti, reikia rūpintis kad jos būtų tin
kamos ir pilnos. Sis didelis darbas 
dar nepradėtas. Ji reikia pradėti ir 
nesakyti, kad jau per vėlu, nes nieko 
nėra pervėlu kol mes dar tebegyvenam.

am

Adelaidės Meno Festivalio Baro 
ir Stankaitytės koncertas įvyks, Ade
laidės Town Hall kovo 18 d. Šešios 
savaitės prieš koncertą jau buvo par
duota virš 800 bilietų,salėje telpa 
apie 1300 žmonių. Tikimasi, kad visi 
bilietai koncerto dieną bus išparduoti.

Baro ir Stankaitytės koncertams ruošti komitetas posėdžiauja Adelaidėje.
Nuotraukoje iš kairės: J. Mockūnas, L Pocienė, V. Baltutis (Krašto Kultūros Ta
rybos pirm.) Jz. Lapšys, J. Jonavičius (Org. K-to p-kas), B. Straukas, J. Neve- 
rauskas, G. Vasiliauskienė, V. Opulskis ir P. Pusdešris. Nuotr. A. Budrio.
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S. Baro ir D. Stankaitytės kon
certų organizacinis komitetas Adelai
dėje yra pakvietęs solistę p. G. Va
siliauskienę būti oficialia šių kon
certų recenzente.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
(ALB Krašto Kultūros Tarybos leidinys)

Šiemet sukanka 25 metai nuo pir
mųjų, po II Pasaulinio karo, lietuvių 
atvykimo Australijon. Dešimties metų 
proga buvo išleistas metraštis. ALB 
Krašto Kultūros Taryba nutarė išleis
ti leidinį, kuris būtų paminklinis; vie
nos kartos lietuvių išeivijai į šį kraš
tą atžymėti. Kartu bus ir informacinis 
šaltinis kitur gyvenantiems lietuviams 
ir istorinis priaugantiems lietuviams 
čia ir krašte.

Siame leidinyje, reportažo formo
je, bus atvaizduotas mūsų gyvenimas; 
Įjungiant ne tik organizacinį, bet ir 
kitas mūsų gyvenimo sferas; apimant 
visus mūsų kūrimosi ir siekių aspek
tus.

Kviečiame visus Australijos, ir 
iš jos jau išvykusius lietuvius padė
ti šį leidinį išleisti. Jis bus mūsų 
25-rių gyvenimo metų Australijoje pa
minklas. Ateities kartos galės čia 
rasti savo protėvių ir tėvų pirmuosius 
žingsnius, kurie nebuvo lengvi, atsi
menant, kad tik vienas kitas mokėjo 
šio krašto kalbą.

Ypatingai prašome talkon tuos 
tautiečius, kurie šia 25 metų istoriją 
kūrė - aktyviai reiškėsi bendruomenės 
ir organizacijų formavime, joms vado
vavo, jomis domėjosi. Prašome neat
sisakyti šiame leidinyje bendradar
biauti.

Leidinį redaguoti sutiko rašyto
jas, žurnalistas A. Zubras. Jis kreip
sis į paskirus asmenis, prašydamas 
paruošti objektyvias apybraižas at
skiriems mūsų gyvenimo reiškiniams 
ir įvykiams.

Organizacijos, klubai, meno vie
netai, rateliai ir pavieniai asmenys 
yra prašomi leisti pasinaudoti jų tu
rima archyvine medžiaga, protokolais, 
laiškais, foto-nuotraukomis ir 1.1.

Darbas yra didelis, bet sutelkto
mis jėgomis ir vieningai dirbant, pa
liksime didelį istorinį veikalą apie 
musų darbus ir pastangas išlikti išti
kimais savo kraštui.

ALB Krašto Kultūros Taryba
****

T ESTAMENTAI
‘Mūsų. Pastogės’ Nr. 5 ALB Kraš

to Valdyba plačiai paminėjo testamen
tų sudarymo svarbumą ir reikalingumą, 
ragindama savo tautiečius nedelsiant 
jį sudaryti pas advokatą. Žinoma, jį 
galima sudaryti advokato įstaigoje, 
bet taip pat ir savo namuose patiems 
surašant.

Mes visi esame per daug kuklūs 
ir nedrąsūs. Nemėgstame per daug 
belstis į advokato bei daktaro duris. 
Reikalus atidėliojame ir neprisiren
giame atlikti savo gyvenime net svar
biausių ir būtiniausių dalykų. Vėliau 
uz tai tenka gailėtis ir net nukentėti. 
Antra vertus, galvojame, kad už visus 
patarnavimus reikia visiems mokėti. 
Todėl vieni ar kiti reikalai nusitęsia 
arba ir visai išblunka. Bet, ištiktųjų, 
nevisai taip yra kaip mes galvojame. 
Šiuo atveju advokatas už testamento 
sudarymą daugiausia (ne visi) jokio 
mokesčio neima. Bet, žinoma, sudary
tą testamentą tenka palikti pas jį sau
gojimui ir mirus testamentoriui tik jis 
vipnas ves visą bylą ir vėliau visos 
išlaidos bus priskaitytos prie bendros 
ir galutinos sąskaitos.

Aš noriu čia pasiūlyti savo tau
tiečiams, papildydamas Krašto Val
dybos straipsnį, testamentus sudaryti 
surašant jį savo ranka - užpildant tes
tamento formą, angliškai vadinama 
‘Will Form’, kurią galima nusipirkti 
‘Newsagent’ krautuvėse, su surašy
tais pavyzdžiais, paaiškinimais ir tai
syklėmis geriausios kokybės popiety, 
įpakuotame voke. Kainuoja tik 25-30 
centų. Toje formoje visi turto aprašy
mo skyriai, liečią gimines, tarnus, 
šelpimo organizacijas, kiln, ir nekiln. 
turto ir 1.1, ir 1.1., labai gražiai ir vi
siems lengvai suprantama, tvarkingai 
surašyti ir suformuluoti. Testamento
riui tenka tik Įrašyti pavardes, vardus, 
adresus, sumas, skaičius ir t.t.

Namuose sudarytas testamentas 
saugojamas testamentorkius banke, 
kuriame jis turi savo taupomąją arba 
čekio sąskaita^ savo advokato įstai
goje, pas gimines, testamento vykdy
tojus ir kitus testamentoriaus patikė
tinius.

Advokatai paminėtos testamento 
formos nenaudoja (nes kainuoja pini
gas), bet jų mašininkės surašo ant 
paprasto rašomo popieriaus trumpai ir 
aiškiai.

Būtų labai gerai, kad visi lietu
viškų kioskų ir knyginų vedėjai mini
mų testamentų formų laikytų savo krau

tuvėlėse ir juos pademonstravus pi
liečiams pardavinėtų. Tada, visi be 
jokių sunkumų susitvarkytų siuos vi
siems būtinus ir svarbius reikalus.

M. Zakaras 

17 LATVIJOS KOMUNISTU SKUNDAS

(Atkelta iš 1 psl.)

Tie komunistai latviai komunis
tinę santvarką Latvijoje įvedus pa
laipsniu nusivylę, nes, jų žodžiais, 
“leninizmas pas mus virto didžiarus- 
iškojo šovinizmo priedanga, pas mus 
žodžiai priešingi veiksmams ir kitų 
kraštų komunistų darbas, vietoje jį 
parėmus - apsunkinamas.

Pradžioje tie komunistai manė, 
kad tai buvusios paskiru vadų klaidos 
tačiau laikui slenkant jie įsitikinę, 
kad didžiarusiškasis šovinizmas esąs r

‘apgalvota Sovietų Sąjungos kompar* 
tijos kryptis, kad mažųjų, tautų toje 
Sąjungoje prievartinė asimiliacija 
laikoma vienu iš svarbiausių uždavi
nių krašto vidaus valdyme.

Rašto autoriai toliau pasakoja 
apie Latvijos istoriją (neišvengta ir 
šališkumo, be to, teigiama, kad ne
priklausomybė 1918 m. buvusi ‘gauta’), 
jie primena carų laikus ir pažymi, kad 
1940 metais Raudonajai armijai pade
dant, Latvija buvo įjungta į Sovietų 
Sąjungos sudėtį. Čia pat priduriama, 
kad Latvijos nepriklausomybės laik
mečių (1918 - 1940) Latvijos ūkis ir 
kultūra ture’ję geras sąlygas plėstis.

Antrojo karo metu, jie teigia, 
apie 100,000 latvių evakuavosi į Ru

sijos gilumą, gi Raudonojoje armijoje 
veikusios dvi latvių divizijos. Esą, 
vėliau “tautos dalis karui baigiantis 
emigravo į Vakarų kraštus”.

Naujieji kolonistai ir tautybių 
asimiliavimas

Pasak rašto autorių, antrajam 
pasauliniam karui pasibaigus, Sovie
tų Sąjungos kom. partijos Centro Ko
miteto vadai buvo pasiryžę visiems 
laikams Įsitvirtinti Latvijoje, Lietu
voje ir Estijoje ir dėl to jų “vestoji 
kryptis buvo: tas sritis prievartos bu- 
du apgyvendinti rusais, gudais ir u- 
krainiečiais”. Tuo tarpu latviai, lie
tuviai ir estai, kaip ir kitos mažos 
tautos Sovietų Sąjungoje, pradėtos 
asimiliuoti, neatsižvelgiant į tai, kad 
tokia politika aiškiai prieštarauja 
marksizmo-leninizmo dėsniams”.

Seka visa eilė pavyzdžių, kaip 
komunistai pažeidžia marksistinius 
dėsnius, kaip kraštas kolonizuojamas 
rusinamas, kaip visose ūkio, kultūros 
bei kt. srityse įsigali rusai-atvykeliai 
ir kaip vis smukdomas, šalinamas 
latvių elementas. Pateikiami ir sta
tistiniai duomenys ir jie byloja apie 
liūdna padėtį, pvz., kad latvių Lat
vijoje 1970 m. buvo likę 57 proc., gi 
sostinėje Rygoje latvių gyventojų 
skaičius tais metais tesiekęs vos 40 
proc.

“Nežinome, ar jūs paveiksite 
Kremlių...”

Rašto pabaigoje 17 Latvijos ko
munistų klausia: kodėl mes apie tai 
Jums rašome ir ko iš Jūsų prašome?

Jie vėl primena, kad komunistų 
veiksmai neatitinka žodžiams, prak
tika skiriasi nuo gražios teorijos.

Jie įsitikinę, kad komunistai fak
tus pateikia tendencingai, melagingai 
kad visos partinės konferencijos, su
važiavimai ar mitingai - tai iš anksto 
paruošti spektakliai ir jų tikslas - 
vaidinti “demokratiją”. O jei kas 
prieštarauja partijai, tai toks drąsuo
lis metamas iš tarnybos, suimamas, 
persekiojamas, jis patenka į kalėji
mus, stovyklas ir kartais išnyksta be 
jokios žinios.

Aišku, jie pažymi, kad tokiose 
sąlygose partiniuose susirinkimuose 
negali būti jokių diskusijų.

Jie rašo: “Jus dar ne apie viską, 
kas vyksta pas mus, žinote ir todėl 
Jums pateikėme faktus”.

“Mes žinome - toliau teigiama 
- kad Jums nelengva paveikti sovietų 
kom. partijos vadus. Juk jie veikia, į 
jėgą atsižvelgdami ir tik jėgą jie pri
pažįsta.” Autoriai baigia šiais žo
džiais: “Mes žinome, kad tenka skai
tytis ir su užsienio komunistu, parti
jos nuomone... Mes nežinome, kaip 
būtų galima paveikti Kremliaus vadus. 
Tačiau, jei jie nesiliaus nedelsiant 
stabdyti tokią jų veiklą, tektų juos 
be pasigailėjimo demaskuoti ir boiko
tuoti, nes dabartinė tų vadų politika 
yra pragaištinga viso pasaulio komu
nistiniam judėjimui”.

(ELTA)

Pasaulis skolingas 
Amerikai 50 bil. dol.

WASHINGTON AS. — Iždo 
departamentas sako, kad viso 
pasaulio valstybės Amerikai sko 
linguos 50 bil. dolerių. Vienos 
skolos susidarė po I, kitos po II 
pasaulinių karų. Daugiausia sko 
iinga Britanija: nuo I pas. karo 
dar neišmokėta 10.2 bil. dol., po 
II pas. karo — 4.1 bil. dolerių.

Ta proga verta paminėti, kad 
po I pas. karo tik du kraštai 
sąžiningai ir pavyzdingai mokė
jo skolas ir buvo Amerikos įver
tinti: Suomija ir Lietuva.

— Ir gudri višta j dilgynes įbrųn- 
da.

(Aukštaičių patarlė).
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DAR VENAS NUODAS GAMTOJE
DR. D. DEGfSYS

Prieš keletą savaičių Minne-
sotos valstijoje, vienoje kalaku
tų farmoje, buvo sunaikinta 50 
tūkstančių kalakutų, nes buvo 
surasta, kad jų mėsoje yra nuo
dinga cheminė medžiaga —- po- 
lychlorynated biphenyl, sutrum
pintai vadinama PCB. Dėl tos 
pačios priežasties praėjusią va
sarą ir kitoje pietinėje valstijo
je buvo sunaikinta 80 tūkstan
čių viščiukų.

Kas gi yra ta PCB cheminė 
medžiaga? . Tai bespalvis ir be 
kvapo tirštas skystis, vartoja
mas kai kurių plastinių medžia
gų, chemikalų ir dažų kietini- 
mui. Ji taip pat vartojama spau 
stuvėse ir kopijavimo mašinom. 
Iši medžiaga yra labai pastovi, 
atspari . aukštai temperatūrai, 
atlaiko nepakitus iki 1600 F laip 
snių ir nekinta chemiškai gam
tos aplinkoje.

Iš spaustuvių ir kitų pramo
nės vietovių ji per kanalizacijos 
vamzdžius, visai nepakitus, pa
tenka į upes ir ežerus, o iš ten 
į žuvų ir kitų vandens gyvių 
kūnus. Ežerų žuvys bei žuvų 
apdirbimo liekanos kai kada yra 
vartojamos viščiukų ir kalakutų 
mitybai. Tokiu būdu ši cheminė 
medžiaga patenka į taip lesina
mų paukščių kūną. PCB paukš
čių ir žuvų kepenyse sukelia pa- 
taloginius pakitimus, šiuo me
tu dar nėra žinoma, kiek ji y- 
ra nuodinga žmogaus organiz
mui. 1968 m. Japonijoje apie 
1000 žmonių apsinuodijo šia me
džiaga. vartodami valgomą a- 
lyvą, turinčią PCB priemaišų. 
Iš jų 5 žmonės mirė, kiti leng
viau persirgo, bet daugelis jų

Skilimo vyksmas komunistų stovykloje teberyškus. Čia matyti trys 
komunistų vadai (Brežnevas, Leninas ir Mao) ir skirtingos kryptys. 

(Iš švedų spaudos)

KRATOS, SUĖMIMAI LIETUVOJE 
UKRAINOJE

‘New York Times’ koresponden
tas Maksvoje Hedrick Smith vasario 
3 d. pranešė, kad Sovietų Rusijos 
kom. partijos Centro Komitetas praėj. 
metų gruodžio mėn. 30 d. paskelbęs 
Įsaką sustabdyti pogrindžio Jeidinį 
‘Dabartinių įvykių kronika’. Sis po
grindžio leidinys arba Samizdat lei
džiamas ir plačiai krašte paplitęs nuo 
1968 m. pradžios. Vis dėlto, to leidi
nio paskutinioji laida buvusi platina
ma vasario 3 d.^.

Žinioje, ‘N.Y.T.’ paskelbtoje š. 
m. vasario 4 d., nurodyta, kad noras 
užgniaužti pogrindžio spaudą sietinas 
su pastarosiomis savaitėmis pastebė
tais rėžimo varžymais ypatingai kul
tūros srity.

turėjo odos išbėrimus.
Paskutiniu metu spaudoje pa

sirodė žinios, kad Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse kai kurie 
maisto produktai turi šią nuo 
dingą medžiagą, kaip kai kurie 
pusryčių cereals, makaronai ir 
blynams miltų mišiniai bei corn 
meals. Tiriant paaiškėjo, kad 
PCB į išvardintus maisto pro
duktus pateko iš popieriaus, ku
ris buvo vartojamas tų maisto 
produktų pakavimui. O tas pa
kavimui popieris buvo pagamin
tas iš perdirbto seno popieriaus 
ir senų laikraščių, kurie savo 
dažuose ir turėjo šią cheminę 
medžiagą, ši medžiaga buvo pla
čiai vartojama laike praėjusių 
4 metų, bet nuo šių metų bir
želio mėnesio ji daugiausia jau 
nebevartojama spausdinimo da
žuose.

PCB savo chemine sudėtimi 
yra labai panaši į DDT. Tik 
visai neseniai buvo atrastas che
minis būdas atskirti ją nuo DDT. 
Yra manoma, kad praeityje da
ryti tyrimai, kuriuose buvo nu
statyta DDT koncentracija tiek 
gamtoje, tiek gyvuliuose ir pauk 
ščiuose buvo ne kas kita, kaip 
PCB cheminis junginys.

Britanijoje šių metų pradžio
je buvo nustatyta, kad tie paukš 
čiai, kurie maitinosi ežerų žuvi
mis, turėjo didelį kiekį PCB. Ši 
medžiaga yra randama ir plunk 
snose tų paukščių, gyvenusių 
prieš 30 metų. Taigi PCB jun 
ginys ,apie kurį išgirdome tik 
prieš keletą mėnesių, pasirodo 
jau gana seniai, mažiausiai 40 
metų, teršia mūsų aplinką.

Ryšium su partijos žygiu, pasi
priešinimo veikėjų žiniomis, nesenai 
buvo įvykusios kratos, suėmimai bei 
apklausinėjimai Maksvoje, Leningra
de, Ukrainoje ir Lietuvoje. Esą, so
vietų saugumas - KGB buvo radęs ne
maža pogrindžio medžiagos.

Ta proga dar pažymėta, jog KGB 
pareigūnai apklausinėje įvairius as
menis ne tik dėl ‘ Kronikos’, bet ir 
dėl dar dviejų pogrindžio leidinių - 
žurnalų: dvi laidas jau išleidusio ‘Ve
che’ (Tribūna) ir dėl ‘Ukrainskij Viest- 
nik’, pogrindžio žurnalo, leidžiamo 
nuo 1970 m. sausio mėn. Pats svar
biausias pogrindžio leidinys tai ‘Kro
nika’, platinama iš rankų į rankas ir 
skelbusi visus žinomuosius protestus, 
pasisakymus dėl suėmimu ir pan.

(Elta)

Miela “KOVO” šachmatininką dr. Alfredą Reni gėrį ir Danutą Kedytą, sukūrusius 
šeimą, sveikina ir daug šeimyninės laimės linki

Sporto Klubas “KOVAS”

Ilgameti vaikystės draugą
Alfredą Reni gėrį ir Danutą Kedytą

sukūrusius šeimą, sveikiname ir linkime skaidrios ateities Jūsų gyvenime
Virginija, Dalia ir Romualdas Grybukai 

iš St. įves

LIETUVOJE
Vilniuje nesenai baigtas sukti 

filmas ‘Mažoji išpažintis’, pagal ra
šytojo Vyt. Bubnio apysaką ‘Arbero- 
nas’. Vaizduojami 17-mečio pergyve
nimai, jo dvasinis pasaulis. Tėvo 
vaidmenyje Panevėžio dramos teatro 
aktorius V. Karka.

****
Indijoje, Bombėjuje išleisti lie

tuvio poeto Vacio Reimerio eilėraš
čiai, pavadinti ‘An Indian Melody’. 
V. Reimeris Indijoje lankėsi du kar
tus. Eilėraščiai versti ne iš lietuvių, 
bet iš rusų kalbos.

Vilniuje išleistas ‘Baltistica’ 
7-sis sasiuvinys (111 psl. 1500 egz.). 
Turiny: aktualios baltų, slavų kalbų 
problemos, apžvelgiami lituanizmai 
16-17 amž. ukrainiečių gramatikose 
ir žodynuose ir kt.

Vilniaus universitete veikia stu
dentų teatras, jau pastatęs visą eilę 
veikalų. Jį sudaro teatrinėje studijo
je, prie estetikos katedros atkakliau
siai dirbą studentai. To teatro reper
tuaras remiasi originaliąja dramatur
gija, jaunaisiais autoriais, nevengia
ma kamerinių spektaklių su polinkiu 
į psichologizmą, simbolius. Nors uni
versitetas teatrą remia, tačiau jis ne
turi pastovių patalpų ir daug energi
jos iššvaistoma ūkiniams reikalams.

****
Vilniuje, praėj. metų gruodžio 

mėn. vidury respublikinėje biblioteko
je įvyko V. Mačernio kūrybos vakaras. 
Apie poetą pasakojo kritikas Vyt. Ku
bilius, mpkslo draugai Pranė Jakimai- 
tienė ir poetas Eugenijus Matuzevi- 
čius, Mačernio eiles skaitė konserva
torijos studentai.

****
iš Lietuvos gauto laiško žinio

mis, maisto produktų kainos Lietuvos 
kaime, esančiame netoli miesto, šių 
metų pradžioje buvo tokios: juodos 
duonos kg. - 20 kapeikų, baltos - 25- 
35 kp., sviesto kg. - 3 rb., kiaulienos 
kg. - 2 rb., jautienos - 1 rb. 80 kp., 
gera žąsis - 5 rb., pieno litras - 20- 
30 kp.

(Elta)
****

Italijos dienraščiai Romoje bei 
kituose miestuose 1971 metų pabaigo
je skelbė plačias informacijas apie 
sovietų priverčiamojo darbo stovyklų 
devynių kalinių skundą, nukreipta į 
Tarptautinį Raudonąjį Kryžių dėl sun
kiu. sąlygų stovyklose ir dėl reikalo 
jas pagerinti. Vienas iš devynių peti
ciją pasirašiusių buvo Simas Kudirka. 
Italijos laikraščiai ta proga priminė 
1970 m. lapkričio mėn. buvusį Simo 
Kudirkos žygį, jo išdavimą ir vėliau 
buvusį teismą bei Kudirkos nuteisimą 
10 metų priverčiamų darbų bausme.

Beveik visa Italijos spauda taip 
pat informavo apie JAV-se š.m. sau
sio mėn. paskelbtas naujas taisykles 
dėl globos užsieniečiams ir vėl nuro
dė į Simo Kudirkos buvusi atvejį.

(Elta)

LIETUVIŲ KALBA

Dažnai esame klausiami, 
klausinėjami apie lietuvių 
kalbą: kas tai per kalba? 
su kuo ji gimininga? ir t.t.. 
Trumpai peržvelgsime šią 
’’papunkčiui“:

Lietuvių kalba priklauso 
baltų kalbų grupei. Baltų 
kalbų grupė priklauso indo
europiečių kalbų šeimai.

Baltų kalbų grupę suda
ro (gyvosios) lietuvių ir lat
vių kalbos ir (mirusios) prū
sų, kuršių, žemgalių ir sėlių 
kalbos.

Indoeuropiečių kalbų šei-
mą sudaro 15 kalbų grupių 
(eta kalbininkai Įvairuoja):
I. Tocharų, k., 2. Indo-Iranė
nų k., 3. Armėnų k., 4. Hiti- 
tų k., 5. Anatolijos k., 6. Fri- 
gų k., 7. Trakų k., 8. Graikų 
k., 9. Albanų k., 10. Ilyrų k.,
II, Keltų k., lz. Germanų 
k., 13. Slavų k.,' 14. Italikų 
(Romanų) ir 15. —Baltų k.

Taigi, lietuvių k. yra gi
mininga — daugiau ar ma
žiau — su visomis indoeuro
piečių kalbomis.

Lietuvių (ir baltų) k. yra 
atskirai ir. savaimingai išsi
vysčiusi iš indoeuropiečių 
prokalbės. Tik, gyvenant 
kaimynystėje, baltų k. (tai
gi, ir lietuvių) prisiskolino 
gana daug skolinių iš slavų 
(rusų, lenkų, gudų...) ir ger
manų (vokiečių) k.

Lietuvių k. yra labai svar
bi lyginamajai indoeuropie
čių kalbotyrai, nes ji ligi šiol 
yra išlaikiusi labai daug se
nų formų ir žodžių.

Kadangi lietuvių kalba 
yra išlaikiusi daug senų for
mų ir žodžių, todėl galima 
rasti panašumų tarp (dabar
tinės) lietuvių kalbos ir to
kių senų kalbų kaip indo-i
ranėnų (sanskrito), graikų, 
lotynu, tocharų kalbų. Šios 
kalbos yra senosios baltų 
(ir lietuvių) kalbos seserys“.

Mūsų Pastogė Nr.8 1972.2.28 psl.3
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MELBOURNAS METU SĄVARTOJE

Tylu, ramu, ne žodelio! Tarsi 
Melbourne lietuviai 1971-72 metų są
vartoje būtų išmirę. Bet gi taip nebuvo. 
Melbournas irgi buvo gyvas ne tik 
tautiečiais besikapstančiais savo 
daržuose, bet ir besireiškiančiais 
įvairiuose kultūriniuose, visuomeni
niuose bei pramoginiuose parengimuo
se.

Todėl trumpai apie tai, nors vis
kas jau praetyje.

Katalikų Federacijos Suvažiavi
mas. Pats pavadinimas nusako ju, vei
kėjus ir darbo styti. Suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 42 atstovai, pradė
tas pamaldomis Sv. Jono bažnyčioje. 
Posėdžiai ir paskaitos vyko Parapi
jos namuose, Kensingtone. Aptarta 
K. Federacijos veikla ir išrinkta nau
ja valdyba, kurią sudaro: pirmininkas 
V. Laukaitis, vice p-kas - „Vai. (Bi
zauskas, sekretorius V. Žemaitis, 
iždininkas - A. Kairaitis, jaunimo rei
kalams - H. Statkuvienė, nariai: V. 
Vaitiekūnienė, P. Vaičaitis, J. Jur
gelaitis.

Teatro spektaklis. Suvažiavimo 
proga Lietuvių Namuose buvo Adelai
dės Teatro “Vaidila” sjpektaklis, re
žisuotas J. Venclovaviciaus. Vaidin
ta A. Rūko “Vieno Kiemo Gyvento
jai”. Teatro spektaklį tenka vertinti 
dviem požiūrais: viena - veikalo tu
rinys ir antra - vaidintojų Įdėtas dar
bas - pats vaidinimas.

Pirmuoju požiūriu, veikalo turinys 
mūsų tremties dienoms visais atžvil
giais negatyvus - netinkamas. Čia 
nerandame pozityvių - šviesesnių idė
jų, jokių patrauklesnių - teigiamų per
sonažų, kuriais patys galėtume pasi
džiaugti, o svarbiausia, kuriuos galė
tume, kaip pavyzdžius, parodyti jau
nimui nemačiusiam Lietuvos. Gaila 
to darbo, kada naudos iš to jokios.

Vaidintojai - visiems ir kiekvie
nam atskirai pasakyčiau tik ačiū. Jūs 

visi, žinome, neprofesionalai, todėl 
atidavėte viską, ką galėjote, kaip su
gebėjote. Išimtinai įsijautęs į savo 
vaidmenį pasirodė p. A. Gutis. Tai 
Dievo apdovanotas vaidyba aktorius.

Literatūros ir dainos vakaras. 
Susidėjus aplinkybėms programoje nu
matyti iškilieji dalyviai neatvyko. 
Vakaras buvo kiek blankus.

Naujųjų Metų sutikimas įvyko 
Camberwell Civic Centre. Šis pramo
ginis parengimas, kurį organizavo 
Melbourno Apylinkės V-ba ir Jaunimo 
Kongreso Melbourno Komitetas, pats 
Įspūdingiausias metinis parengimas. 
Dalyviu, virš 400, Nemažai jų atvyko 
iš tolimesnių vietovių, kaip p. Maka- 
revičiai iš Beechwortho, p. Baltučiai 
iš Adelaidės ir dar kiti.

Salė, muzika, apranga atžymėti- 
nai gera, o nuotaika - pakili. Gaila 
tų, kurie.lyg ir ‘aukštesnės kastos’, 
bendrame visų parengime nedalyvavo. 
Apylinkės Valdyba turėtų dėti žygių, 
kad Camberwell Civic Centro salė 
Naujų Metų sutikimams neišslystų iš 
lietuvių rankų.

Skautų stovykla - jaunimo meti
nis sąskrydis gamtoje. Melbourniškiai 
šiais metais buvo lyg svečiai Geelon- 
go Skautų Tunto ‘Šatrija’ suruoštoje 
stovykloje. Praleista 10 malonių die
nų, dirbta, ruoštasis aukštesniems 
skautiškiems patyrimo laipsniams, 
pramogauta, poilsiauta. Reikia ieško
ti būdų, kad visas jaunimas, nors ir 
ne skautai, galėtų vasaros stovyklo
se dalyvauti.

Jei prie šių viešųjų parengimų 
dar pridėsime p.p. A. Duonio su E. 
Deckytei, A. Kasčiukaičio su A. Ju- 
nokaite, Z. Jokūbaičio su R. Dzukai- 
te vestuves su iškilmingiausiomis 
puotomis, kuriose dalyvavo gausingi 
būriai pakviestųjų, tai matysime, kad 
Melbournas dar gyvas.

IGA
****

1972 m. Havajų Vakaro karalaitė Zita 
Belkutė

HAVAJU VAKARAS SYDNĖJUJE
Vasario 12 d. Father O’Reilly 

salėje Auburne įvyko neriečių Tradi
cinis Havajų vakaras. Gražiai išpuoš
toje salėje palmėmis ir kitais žalumy
nais susirinko du šimtai dalyvių. Dau
guma jaunimas. Havajų vakaro skirto
je programoje, scenoje pasirodė Z. 
Belkutė ir D. Dulinskaitė, kurios pa
dainavo dvi dainas. Vakaro dalyviai 
gėrėjosi ne tik jų gražiu dainavimu, 
bet ir jų gražia havajietiška išvaizda. 
Toliau sekė seniai girdėti Sydnėjuj 

PADĖKA
„ AL3 Sydnėjaus Apylinkės valdyba nuoširdžiai dėkoja Nepriklausomybės 
Šventės minėjimo dalyviams: Teisininkui p. Ridui Daukui už turiningą paskaitą, 
p. M. Kavaliauskienei už deklamaciją, p-lei L. Apinytei ir Rimui Milašui už po
emos skaitymą, p-lėms Zitai Belkutei, Gražinai Zigaitytei ir Danai Dulinskaitei 
už harmoningas dainas, Ugnei Kazokaitei ir Kajui Kazokui už dekoracijų paruo
šimą. Ypatingas ačiū p-lei Zitai Belkutei už ‘Trakų Pilies’ muzikinį atkūrimą ir 
p-lei Liudai Apinytei už programos koordinaciją.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

linksmieji broliai. Senimo mažai ma
tėsi. Gal jie išsigando linksmųjų bro
lių? Havajų vakaro grožio karalaitė 
vakaro dalyvių išrinkta Z. Belkutė.

Sporto Klubo Neries vardu, val
dyba nuoširdžiai dėkoja ponioms O. 
Motuzienei ir P. Belkienei už turtin
gą barą. Taip pat dėkojame poniai 
Lamanauskienei už suruošta, gražiai 
skoninga, užkandžiu, bufetą.

Dėkojame D. Mickutei, ponioms 
Y. Barilienei ir P. Bernotienei už 
tortus. Dėkojame P. Geniui, P. Kur- 
linskui,_ V. Kundreckui, B. Stašioniui 
ir S. Šatkauskui, kurie nepagailėjo 
darbo ir brangaus laiko mūsų havajų 
vakarui. Nuoširdus sportiškas ačiū 
visiems vakaro dalyviams,

Sporto Klubo Neris Valdyba 
****

Su madiaradžais 
bus baigta

'NEW DELHI. — Indijos par
lamentas priėmė konstitucinę 
pataisą, kad macharadžų luo
mas panaikinamas ir 278 ma- 
charadžų privilegijos panaikina
mos, jie bus kaip ir visi priva
tūs piliečiai. Už panaikinimą 
balsavo 381 atstovas, prieš 6. 
Pakeitimą dar turi patvirtinti 
aukštieji rūmai.

MOTERIS ISTORIJOS EIGOJE
V. Kristensen2

Viduramžių fenomenas - ritieriš- 
kumas - moterį piešė kitom spalvom, 
ją idealizavo, ir tai paveikė tų laikų 
manieras, bet tiktai siauram aristokra
tų rately. Plačiose masėse ritierišku- 
mas neegzistavo.

Tačiau ir tais laikais buvo girdė
ti balsai, kurie bandė moterį užstoti: 
Dubois ir Ockham (Anglijoj) 12-13 
šimt. rašė: ‘Kadangi moteris irgi turi 
sielą, kodėl ji negalėtų turėti ir bal
są? (balsavimo teisę)’... Jie taip pat 
siūlė mokyti moteris teologijos bei 
medicinos ir siųsti į Rytus misijonie- 
riauti. Žinoma, jų niekas nepaisė.

Renesansas (atėjęs 15 šimt.) at
nešė naujų idėjų, ypač iškeldamas 
pavienio individo svarbumą. To meto 
humanistai tvirtino, kad kiekvienas 
individas turi teisę išvystyti savo as
menybę. Bet tos idėjos neturėjo dide
lių pasėkų moterų gyvenime išskyrus 
gal aukštąjį luomą. Neturėjo rimtų pa
seku ir prancūzų revoliucija, nuskam
bėjusi savo laisvės ir lygybės Šukiais. 
Moterims gi neatnešė nei vieno, nei 
kito. Jos metu pravestos skirybų ir 
nuosavybės reformos, palengvinančios 
moters pade’tį, vėl buvo panaikintos 
vėliau išleistų Napoleono kodekso 
įstatymų.

Industrinė revoliucija, įvykusi 
Anglijoj pradžioje praėjusio šimtme
čio, suteikė eilinei moteriai proga 
dirbti. Naujai įsikūrusiuose fabrikuo
se mašinų aptarnavimas nereikalavo 
fizinės jėgos, gi darbo jėgos pareika
lavimas buvo toks didelis, kad darbo 
užteko ir moterims. Darbo valandos 
buvo ilgos ir alga menka (daug ma
žesnė už vyrų), vis tiek moteris gavo 
proga Įrodyti, kad ji irgi gali atlikti 
vyro darbą. Skirtumas tarp vyro ir mo
ters algos, atliekant tą patį darbą, 
tebeegzistuoja ir šiandien, ir yra vie
na iš svarbiausių priežasčių, moty
vuojančių moterų judėjimą.
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Industrinės revoliucijos pasėko
je atsiradęs vidurinis luomas, kuriam 
priklausė turtingi fabrikantai, pirkliai, 
krautuvininkai ir t.t. darėsi, dėka nau
jai pravestų politinių reformų, kas 
kart įtakingesnis. Su laiku jo pažiū
ros ir galvosena nudažė visą to laiko 
gyvenimą. Hipokritiškas religingumas, 
siauros be kompromisų pažiūros į mo
ralę, šeimos santykius, auklėjimą bei 
švietimą, moters padėtį visuomenėje 
bei perdėtos etiketo taisyklės susiau
rino to meto gyvenimą ir ypatingai su
varžė vidurinio luomo moteris. Dirbti 
ir nors tokiu būdu tapti kiek savaranr. 
kiškesnėm, joms neleido jų turtingų 
vyrų prestižas. Jų gyvenimas buvo 
ne tik suvaržytas, bet ir neapsakomai 
tuščias; moters-mergaitės švietimas 
apsiribojo piešimo, siuvimo ir muzi
kos pamokomis, dažnai labai elemen
tarinio pobūdžio. Tapusi motina, ji 
beveik neturėjo jokios įtakos savo 
vaikų auklėjime - vyro žodis buvo ga
lutinas ir svarus. Ištekėdama moteris, 
galima sakyti, nustodavo egzistavusi; 
pagal įstatymus vyras ir žmona buvo 
vienas asmuo, legaliai vyras buvo 
šeimos galva, ergo - legaliai moteris 
neegzistavo.

Nepasitenkinimas šitaip suvar
žyta egzistencija, noras dirbti, švies
tis ir savarankiškai galvoti paskatino 
pažangesnes ir karingesnes moteris 
jungtis į grupes ir pradėti ilgą ir sun
kią kovą už moterų teises. Moterys 
suprato, kad svarbiausias dalykas - 
visų pirma gauti balsavimo teisę. Jau 
1884 m. Anglijoje visi suaugę žmonės 
turėjo teisę balsuoti, išskyrus kali
nius, bepročius ir ... moteris. Tačiau 
vyrų opozicija buvo tokia stipri, kad 
tiktai suintensyvinta moterų kova, va
dovaujant Emeline .•’’ankhurst ir I Pa
saulinis karas ją pagaliau palaužė. 
Vyrams išėjus į karą, moterys stojo 
į jų vietas įvairiose srityse, ir senie

ji argumentai, vartoti prieš jas, nu
stojo egzistavę.

Pirmosios šalys, suteikusios mo
terims balsavimo teises buvo N. Ze
landija 1893 m. ir Australija - 1902 m. 
(S.A. 1894). Atrodo, kad pionierių dva
sia šiose šalyse geriau suprato mote
rų reikalavimus ir lengviau jiems nu
sileido. Gal būt dėl to, kad moterys 
dalinosi su vyrais sunkia pionierių 
būkle. Kitos šalys, suteikusios mo
terims balsavimo teisę: Austrija, Suo
mija - 1906 m.; Norvegija - 1913 m.; 
Islandija, Olandija, Danija - 1915 m.; 
USSR - 1917 m.; Čekoslovakija, Len
kija ir Vokietija - 1919 m.; USA ir 
Vengrija - 1920 m.; Švedija ir Belgi
ja - 1921 m.

Tarp I ir II Pasaulinio karo dar 
vienuolika šalių, daugumas P. Ameri
koje ir Azijoje, suteikė balsavimo 
teises ir 1939 m. tos teisės jau buvo 
34 šalyse. Nuostabu tačiau, kad ša
lys, priklausančios kultūringajai Eu
ropai, kaip Prancūzija ir Italija, pri
pažino moterims balsavimo teisę tik 
po II Pasaulinio karo, o Šveicarijos 
moterys ir dabar jų neturi.
(Praeitais metais Šveicarijos moterys 
išsikovojo sau lygias balsavimo tei
ses su vyrais. RedjJPo II Pasaulinio 
karo dalykai ėjo greičiau ir 1960 m. 
pasaulyje buvo tik 10 saliu, nesutei- 
sių moterims balsavimo teises, dau
gumas tų šalių vidurinėje Azijoje.

Čia reikia pastebėti, kad šalyse, 
kur įvyko socialinės ar nacionalinės 
revoliucijos, įvestos naujos konsti
tucijos automatiškai suteikė moterims 
ne vien balsavimo, bet pilnas teises. 
Pav. Indonezijoje 1948 m., Rusijoje 
1917 m., Kinijoje ir, berods, E..gipte - 
1956 m. Šis faktas paaiškinamas tuo 
kad tose šalyse moterys nekovojo 
prieš vyrus, bet drauge su jais už 
bendrus idealus.

Kitas faktorius, labai padėjęs 
moterims, tai po II Pasaulinio karo 
susikūrusi JTO (1947 m.). Jų sudary
ta Jungtinių Tautų Komisija Moterų 
padėčiai spręsti (United Nations’ Co- 

mission on the Status of Women) savo 
tikslu pasistatė padėti viso pasaulio 
moterims gauti politines, ekonomines, 
socialines, administracines bei švie
timo teises - žodžiu, jas padaryti 
lygiateises su vyru. To dabar ir sie
kia minėtos moterų organizacijos, nes 
nežiūrint JTO pastangų, dar yra kraš
tų, kur moterys neturi pilnų teisių. 
Stebėtina, kad jų tarpe yra ir mūsų 
Australija, Anglija ir galingoji Ame
rika.

Iš dalies galima kaltinti ir pa
čias Vakarų moteris. Gyvendamos eko
nominiai lengvose sąlygose, jos gal 
nejaučia reikalo aktyviau dalyvauti 
šalies gyvenime ir dėl to nepasinau
doja ir jau egzistuojančiom teisėm. 
Pravesti apklausinėjimai keturiose 
Europos šalyse parodė, kad 46% mo
terų pasisako prieš moteris valdžioje. 
90% balsuoja ne savarankiškai, bet 
už vyro parinktus kandidatus - aiškus 
pasyvumas.

1952 m. JTO ‘Convention for Po
litical Rights’ priėmė šiuos punktus:
1. Moterys turi teisę balsuoti visuose 
rinkimuose lygiateisiai su vyrais;
2. Moterys turi teisę būti renkamos į 
visas valdžios vietas, egzistuojan
čias pagal šalies Įstatymus lygiatei
siai su vyrais; 3. Moterys turi teisę 
užimti valdžios vietas ir aktyviai vyk
dyti su jomis susijusias pareigas ly
giateisiai su vyrais. Jau 1959 metais 
30 šalių priėmė šios konvencijos nu
tarimus. Tai reiškia, kad šios šalys, 
pagal tarptautinę sutartį, Įsipareigoja 
garantuoti moterims tas teises ir kad 
šių šalių įstatymai neprieštarauja 
toms teisėms. Kaip minėta, Australi
jos, Anglijos ir JAV tų kraštų tarpe 
nėra, nes kai kurie šių šalių įstaty
mai prieštarauja kuriam nors punktui, 
pav., Australijos moterys turi teisę 
jau nuo 1953 m. užimti Įvairias val
džios vietas, bet nelygiateisiai su 
vyrais (skirtumas algose ir faktas, 
kad vedę moterys negali užimti šios 
vietos nuolatos).

(Bus daugiau)
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NAUJASIS 'AUŠROS’ TUNTO 
TUNTININKAS

Nuo vasario 6 d. Sydnėjaus ‘Aus
tos’ tunto vadovybę perėmė ps. Ba
lys Barkus.

Naujasis. ‘Aušros’ tunto pareigū
nas labai gerai pažįstamas vyresnie
siems tunto nariams, kaip ilgametis 
senųjų skautų židinio narys, rėmėjas 
ir talkininkas, visuomet besisielojus 
skautiškaisiais reikalais.

Brolis Balys į LSS įstojo dar 
1933 m. Kaune, Maironio d-vėn. 1936 
m. lankė skautų vadų mokyklą Karmė
lavoje. 1938-39 vadovavo Maironio 
draugovei. 1938 m. įstojo į akademi
kų skautų Krp! Vytis. Studijuodamas 
Žemės Ūkio Akademijoje, Dotnuvoje, 
steigė akademikų skautų būrelį, bet 
si darbą sutrukdė užėjusi raudonoji 
okupacija.

Tremtyje, Vokietijoje, vadovavo 
skautu vienetui Oberlenningene.

Šia proga, broliui Baliui, perė
musiam ‘Aušros’ tunto vairą į savo 
rankas, linkime gražios, skautiškos 
sėkmės Sydnėjaus skautiškojo jauni
mo gretose!

v.s.B.Ž.
****

SYDNĖJAUS 'AUŠROS’ TUNTO 
KRONIKA

Sydnėjaus ‘Aušros’ tunto tunti- 
ninku nuo vasario 6 d. patvirtintas 
ps. Balys Barkus. Jo pavaduotoju pa
skirtas ps. Vytautas Deikus.

*
Tunto sueiga, kurioje LBS Va

deiva, ps. R. Cibas pristatė naująjį 
tuntininką, įvyko vasario 2 d. Lidcom- 
bėje. Ta proga du jaunesnieji broliai 
davė įz'odį. Sueiga užbaigta labai pa
vykusiu laužu.

*
Vasario 1^ d. pamaldose ‘Aušros’ 

tuntas dalyvavo organizuotai. Susi
rinko per 50 brolių-sesių.

*
Mus pasiekusiomis žiniomis, 

skautų tėvų komiteto nuolatiniai na
riai bei rėmėjai p.p. Pranas Antanai
tis ir Adolfas Jablonskis apdovanoti 
ordenais Už Nuopelnus.

*
Sk. Vyčių Geležinio Vilko būre

lis kandidatų turi kaip grybų po lie
taus, net 9! Jų dalis, padedant būre
lio vyresniesiems nariams - skauti
ninkams, smarkiai ruošiasi vyčio eg
zaminams. Vasario 20 d. jų trečioji 
sueiga Įvyko pas s. A. Jakštą.

-x-
****

RAJONO VADUOS PALAPINĖJE
Adelaidės ‘Vilniaus’ tunto tunti- 

ninku nuo Vasario 16 d. paskirtas ps. 
Vacys Ilgūnas, vienas pirmųjų šio 
tunto vadovų.

*
Melbourne ‘Džiugo’ tunto tunti- 

ninkas ps. Vladas Stasiliūnas, Vasa
rio 16 d. proga LSB VS apdovanotas 
ordinu Už Nuopelnus.

*
LSS Australijos Rajono Vadas 

s. Aleksandras Jakštas, LSS metinių 
proga Tarybos Pirmijos pakeltas į 
vyr. skautininko laipsnį. Tai penktas 
skautininkas Australijos rajone gavęs 
šį laipsnį laike nepilnų 25 metų. (Bro
lio Aleksandro kuklumas stačiai fan
tastiškas, tai šią naujieną tesužino
jome tik po kelių mėnesių, labai ir 
labai aplinkiniais keliais!)

-x-
****

SIMO KUDIRKOS STOVYKLA
Nors ir mažas Geelong ‘Šatrijos’ 

skautų-čių tuntas, pasitaręs su Mel
bourne ‘Džiugo’ tunto vadovybe, ėmė
si atsakomybės suruošti bendrą ‘Šat
rijos’ - ‘Džiugo’ tuntų stovyklą Gee
long apylinkėje. Dar porai mėnesių 
prieš stovyklą, pats tuntininkas su 
Dvasios Vadovu s. kun. P. Daukniu 
aplankė stovyklavietes savininkus, 
gaudamas jų, leidimą, stovykįąvimui. 
Vėliau šią vietovę aplankė ‘Šatrijos’ 
tunto štabo nariai bei ‘Džiugo’ tunto 
atstovas s. V. Vaitkus, pasidžiaugda
mi, kad vietovė pakankamai tinkanti 
stovyklavimui, primenanti Lietuvos 
kampelį ir dar užtvanka maudytis.

Prasidėjo paruošimo darbai. Dar 
keletą dienų pries stovyklą pradedant, 
tuntininkas pasikvietęs talkininkų iš 
štabo narių bei skautų bičiulių p, p. 
J. Medelio, J. Sedlioriaus, C. Valod- 
kos pastato tiltą per upelį, kuris ne
sugriuvo per visą stovyklavimo laiką, 
įrengė pagrindinius patogumus it kt. 
Skautų mecenatas p. J. Sedliorius, 
nupirko tuntui dvi palapines, tiltui 
medžiagą ir kitaip stovyklą visakerio- 
pai rėmė. Tenka pastebėti, kad p. 
Sedliorius remia netik skautus bet ir 
kitas lietuviškas organizacijas kiek
vienais metais.

Stovykla prasidėjo sausio 5 d. 
su didele panika, kuomet dalis sto
vyklavietės tą pačią suvažiavimo die
ną buvo negauta. Teko kurtis vienoje 
upelio pusėje. Sutilpo. Prasidėjo dar
bas. Suvažiavę džiugiečiai, vadovau
jami pačio tuntininko ps. V. Stasiliū- 
no, greitai įkūrė brolią, vėliau vilkiu
kų ir pagaliau sesių pastovykles. Tuo 
pačiu metu vyriausias stovyklos mai
tintojas p. P. Veicekauskas, laikas 
nuo laiko bėgiojo pas stovyklos ad
ministratorių s.v.v.sl. V. Mačiulį, 
klausinėdamas kiek ‘dūšių’, nes jis 
apsiėmė visus gyvus parvežti pas sa
vo mamytes. Ta patį vakarą buvo su
darytas ir stovyklos štabas iš vieti
nių ir svečių stovyklautojų.

Sekančią dieną įvyko stovyklos 
atidarymo iškilmės. Vėliavoms paki
lus į erdvę, stovyklą atidarė ALB 
Geelong Apylinkės Valdybos pirminin
kas dr. S. Skapinskas. Stovyklos vir
šininkas s. A. Karpavičius, pirmuoju

D.L.K. Gedimino d-vės skautai tik ką 
davę įžodį metinėje stovykloje.

SYDNĖJAUS SKAUTAMS
Sv. Kazimiero, Lietuvos jaunimo 

ir skautų globėjo, šventėje iškilmin
gos pamaldos įvyks kovo mėn. 5 d. 
Lidcombėje.

Visi Aušros tunto skautai renka
si uniformuoti 11 vai. 15 min. švento
riuje. Dalyvavimas privalomas. Taip 
pat kviečiu visus skautininkus ir ki
tus buv. vyresnius skautus prisijung
ti toje šventėje.

Aušros Tunto Tuntininkas
****

Aušros Tunto Tuntininkas B. Barkus 

stovyklos įsakymu paskelbė, kad ši 
stovykla, pavadinama Simo Kudirkos 
vardu. Stovyklos štabą sudaro: s. kun. 
P. Dauknys - Dvasios Vadovas (Šatri
ja), psi. V. Didelis - stovyklos adju
tantas (Džiugas), v.s. v.si. R. Milvy
daitė - sesių stovyklos viršininkė 
(Džiugas), valt. V. Eimutis - brolių 
pastovykles , viršininkas (Džiugas), 
s.v. psl. E. Šutas - parengimų vadovas 
(Šatrija), s.v.v.sl. V. Mačiulis - sto
vyklos iždininkas (Šatrija), p.P. Vai
cekauskas - virtuvės vedėjas (Šatrija). 
Vėliau į štabo sudėtį buvo įtraukta 
psl. D. Sadauskaitė - paukštyčių va
dovė (Džiugas), skautas M. Simanke- 
vičius - vilkiukų vadovas (Džiugas).

Pirmomis stovyklavimo dienomis 
stovykla įsikūrė, įrengtas altorėlis, 
prie kurio jau atidarymo dieną šv. Mi
šias atnašavo Dvasios Vadovas s. 
kun. P. Dauknys. Vėliavų aikštėje 
sukrautas simbolinis aukūras, kurį 
puošė gražus sesių darbas - akmenė
liais išdėta stilizuota vytis. Pamažu 
puošėsi visa stovykla.

Sekmadienis - svečių diena. Ry
tas nuostabiai gražus, nors imk ir bu
čiuok rasa ašarotą žemę. Pakeliame 
vėliavas, koplytėlėje meldžiamės Vi
satos Kūrėjui. Laukiame svečių. At
vyksta ir ‘Džiugo’ tuntininkas. Jo at
vykimas stiprina stovyklos dvasią. 
Po pietų renkasi svečiai. Atvyksta 
ir stovyklos mecenatas p. J. Sedlio
rius, kaip geelongiškiai išsireiškia: 
‘su rogėmis’. Iš tų rogių iškrauna do
vanėles stovyklos vadovybei bei se
sėms ir broliams stovyklautojams. 
Svečiu dienos nuotaika pakili; kas 
maudosi, kas šnekučiuojasi. Tik lyg 
iš kibiro pasipylęs lietus suvaro sto
vyklautojus į palapines o svečius į ma
šinas. Nuleidus vėliavas, stovyklau
tojai vyksta autobusu į Geelong ste
bėti kun. P. Vaserio rodomų skaidrių 
iš Šventosios Žemės. Šį savaitgalį 
stovykla padidėjo keliais vyčiais bei 
vyresnėmis skautėmis, kurių tarpe 
matosi ps. S. Dagytė, v.s.v.sl. I. Di- 
džytė ir kt. kurie savaitgalyje prave
dė stovyklinius užsiėmimus.

Antradienis. Laukiame stovyklos 
padidėjimo. Tai melbourniškiai vilkiu
kai ir paukštytės. Atvyko ir daugelis 
mažųjų tėvelių, o vėliau ir pats tun
tininkas.

Paukštytėms vadovauti jau buvo 
paskirta psl. D. Sadauskaitė, o vil
kiukams pakviestas jūrų skautas M. 
Simankevičius.Stovyklautojų skaičius 
pakilo iki 70.

Prisiminus stovykla
Nuotrauka A. Jakšto
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Trečiadienis. Sporto diena. At
vykęs ps. L. Baltrūnas, nors lietus 
be pasigailėjimo vilgirio žemę, visgi 
sugebėjo sporto dieną pravesti vyku
siai. Ypač buvo įdomus pašnekesiai 
ir praktiškos pratybos iš skenduolio 
gelbėjimo. *

Ketvirtadienis. Žygio diena. Ry
te signalizacija gairelėmis, kurią pra
vedė ‘Satrijės-’ skautės Aldonos. Po 
pietų prasidėjo žygis į ‘dvynukus šu
nis’. Žygis tikrai nepasisekė, bet vi
si žygį atliko kaip mokėjo ir sugebė
jo. Vakare atsisveikino sesių pasto
vykles viršininkė v.s.v.sl. R. Milvy
daitė, kuri šiai stovyklai tiek daug 
skautiškos - lietuviškos energijos 
įdėjo. Nauja sesių viršininkė paskir
ta psl. D. Sadauskaitė.

Penktadienis. Sušvito kaitri sau
lutė, kurios taip buvome pasiilgę per 
visą stovyklos laiką. Po lietaus už
tvankoje vanduo žymiai pakilęs. Mau
dytis pavojinga. Nuotaika kritus, kad 
rytoj rčikės skirstytis. Keletai sto
vyklautojų egzaminai. Nemalonus da
lykas, tačiau visi ruošiasi, tikėdamie
si ‘pralysti’. Vakare atvyksta keletą 
vadovų iš Melbourne, jų tarpe ir ‘Džiu
go’ tuntininkas. Vyčiai vėl pravedė 
nakties žaidimą.

Šeštadienis. Stovyklos uždarymo 
diena. Diena karštoka. Stovykloje 
šventiška nuotaika. Užsiėmimų lyg ir 
nėra. Kas poilsiauja, kas maudosi, 
keletą drebėdami ‘poškina’ įstatus 
prieš egzaminų komisiją. Pradeda 
rinktis ir svečiai. Daugiausia melbour
niškiai. O jų renkasi vis daugiau ir 
daugiau ir taip iki pat stovyklos už
darymo.

Uždarymo iškilmės pradedamos 
šv. Mišiomis, kurias prie stovyklos 
altorėlio atnašauja Dvasios Vadovas 
s. kun. P. Dauknys. Mišių metu sto
vyklautojai ir svečiai gieda kalėdines 
giesmes. Didelis skaičius priėmė ko
muniją. Po pamaldų paradas ir pačios 
Simo Kudirkos stovyklos uždarymo iš
kilmės. Stovyklos viršininko įsakymu 
skelbiami atsiekti daviniai. Pavyz
dingiausia skautė - D. Muceniekaitė, 
pavyzdingiausias skautas - M. Siman
kevičius. Taip pat išreikštas viešas 
pagyrimas psl. D. Sadauskaitei, skau
tei R. Skirkaitei, skautui K. Bindokui, 
skautui S. Stasiliūnui. Palapinių su
sitvarkyme pirmas vietas laimėjo: se
sių pastovyklėje: ‘Rūtos’ (Džiugas) - 
pirmą vietą, ‘Beždžionės’ (Šatrija) - 
antrą vietą; brolių pastovyklėje: ‘Drie
žai’ (Šatrija) - pirmą vietą, ‘Vilkai’ 
(Šatrija) - antrą vietą, iškilmių metu 
skautės įžodį davė D. Muceniekaitė, 
jaun. skautės - B. Jomantaitė, jaun. 
skauto - A. Bindokas. Vėliau vyr. 
skautės įžodį davė ‘Šatrijos’ tunto 
skaučių skyriaus vedėja psl. M. Bin- 
dokienė, kuri pravedė iš Melbourne 
atvykusios vyr. skautės vadovaujant 
s. D. Cizauskienei.

Simo Kudirkos stovyklos uždary
mo iškilmėse kalbas pasakė ir padė
kas išreiškė bei dovanas įteikė sto
vyklos viršininkas s. A. Karpavičius 
ir ‘Džiugo’ tunto tuntininkas ps. V. 
Stasiliūnas.

Po iškilmių vyko uždaromasis 
laužas, kuriame dalyvavo gausus sve
čių skaičius. Laužą pravedė s.v.v.sl. 
G. Žemkalnis, akordionu dainas pa
lydint Aranauskui.

Alka
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AUSTRALIJOS SPORTININKAI I AMERIKA* t

PASIBAIGUS ŽIEMOS OLIMPIJADAI

Australijos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Valdyba, kuri randasi 
Melbourne ir kuriai vadovauja J. Ta
mošiūnas, prieš kelias savaites gavo 
oficialų pakvietimų iš Siaurės Ameri
kos sportinės lietuvių vadovybės 
(SALFASS) atsiųsti iš Australijos 
lietuvius sportininkus į ruošiamą, lie
tuvių sporto šventę, Įvykstančią II-jo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
metu. Kaip pranešama iš Amerikos, 
Kongreso metu Čikagoje, viena diena 
yra paskirta sporto šventei ir kuri yra 
pavesta surengti sportinei Amerikos 
lietuvių vadovybei.

Amerikos lietuvių sporto vadovai 
ir visi sportininkai su didžiausiu troš
kimu pageidauja, kad musu sportinin
kai iš Australijos šioje šventėje da
lyvautų. Jie rašo:

1. Australijos lietuvių sportinin
kų viešnagė derintųsi su Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso mintimis, 
nes ir visa šventė yra įjungta Į Jau
nimo Kongresą.

2. Ši viešnagė suteiktų ne tik 
Kongresui platesnį aspektą, bet taip 
pat ir leistų pagyvinti visą sportinį 
judėjimą', bei visuomenės susidomėji
mą visų mūsų sportinių gyvenimu, kai 
pačių sportininkų tarpe ir būtų labai 
pagyvintas visas sportinis aktyvumas.

3j Varžybos su Australijos lie
tuviais sportininkais suteiktų ne vien 
tik Sporto Šventei jos kulminacinį 
punktą, bet tap pat ir leistų atnaujin
ti Amerikos lietuvių sportininkų san
tykius su Australija.

4. Šių varžybų esminis tikslas- 
būtų ne stiprybės bei pajėgumo Įrody
mas, bet lietuviško sportinio bendra
darbiavimo ir artimesnio susipažinimo, 
paremto tarpusave sportine draugyste 
ugdymas.

5. Rišant ir jungiant šį Australi
jos lietuvių sportininkų atvykimą su 
Jaunimo Kongresu ir jų atstovų dides
nio skaičiaus atvykimu ir sportinin
kams atvykimo galimybės yra labai 
geros.

6. Amerikos lietuvių parama šiai 
išvykai paaiškės vėliau, kada jie gaus 
Australijos lietuvių sportininkų sąra
šą.

Australijos moterų stalo teniso čem
pionė Rūta Araitė, Sydnėjaus ‘Kovo,’ 
gauna dovana iš ALFAS Pirmininko 
J. Tamošiūno.

Po virš dvidešimties metų, ren
giantis jau 23-jai sporto šventei Aus
tralijoje, pagaliau ankstyvesni visi 
teoriniai bandymai ir galvojimai, kaip 
galima būtų mūsų Australijos lietuvių 
sportinius reprezentantus nuvežti kur 
nors toliau už Australijos ribų, vi
suomet galvojant apie Ameriką, pa
galiau tampa realybė ir šią realybę 
mūsų visų Australijos lietuvių pa
stangomis reikia įvykdyti.

Jaunimo Kongreso Išvykos Komi
tetai visuose Australijos miestuose, 
jau daug anksčiau žinodami savo pa
skirti ir siunčiamų atstovų skaičių, 
darba pradėjo prieš gerą pusmetį ir 
dirbdami tikrai su jaunatviška ener
gija ir dideliu užsidegimu, šiandien 
finansiniai jau stovi gana neblogai 
ir tikisi šie komitetai savo užsibrėžtą 
tikslą pilnai įvykdyti, apmokant bent 
pusę keliones išlaidų savo siunčia
miems atstovams..

Daug blogiau finansiniu atžvilgiu 
yra su mūsų sportininkais. Oficialų 
pakvietimą gavus tik prieš kelias sa
vaites, visas sportininkų finansinis 
reikalas yra dar tik prieš akis, nes 
dar tikrai nežinoma kas gali ir kas 
nori atstovauti mūsų sportininkus Ame
rikoje. Bet gerai žinant mūsų posakį, 
jog nieko nėra neįmanomo, sportinin
kai, būdami taip , pat pilni energijos 
ir taip pat reprezentuodami labai di
delę dalį mūsų jaunimo, turi jau dabar 
visiškai nieko nelaukiant, pradėti 
FINANSINĮ VAJU, visoje Australijoje.

ALFAS Valdybai teks išrinkti mū
sų reprezentantus ir atlikti visą tech
nišką pasiruošimą, susirašinėjimą ir 
kitą, tačiau prie finansinio vajaus tu
ri prisidėti visi Australijos lietuvių 
sporto klubai ir visi sportininkai, nes 
čia nėra mažas vienos ALFAS valdy
bos reikalas, bet pirmas ir tikrai is
torinis mūsų sportiniame gyvenime 
reiškinys, kada mūsų Australijos lie
tuviai sportininkai pirmą kartą repre
zentuos Australijos lietuvius Ameri
kos lietuvių sporto šventėje, stebint 
be vietinių Amerikos lietuvių ir šim
tams viso pasaulio lietuvių jaunimo 
atstovų. Ir jeigu Australijos lietuvių 
jaunimas I-me Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongrese buvo labai gražus pa
vyzdys kitiems, ką jie tikisi ir dar 
geriau padaryti ir šiame Il-me kongre
se, tai ir mūsų sportininkai turi būti 
taip pat tikras ir vertingas mūsų spor
tinės bendruomenės reprezentantas.

Galvojant apie mūsų sportinį 
Australijos lietuvių pajėgumą, jis ne
turėtų būti jau toks silpnas ir, nors 
Amerikos lietuviai pagrindan ima ne 
sportinį pajėgumą, bet pirmąjį mūsų 
sportininkų dalyvavimą Amerikoje, ta
čiau pirmoje vietoje apžvelgiant krep
šinį, kas bus visos šventės pagrindi
nė sporto šaka, mūsų rinktinė, suda
ryta iš jaunų ir energingų krepšininkų, 
įdėjus prieš važiavimą daugiau ko
mandinio darbo, galės būti visai gera. 
Mano manymu reikėtų susirišti su Ame
rikoje dabar bestudijuojančiu Edžiu 
Palubinsku, kuris yra pats iškiliau
sias krepšininkas ne tik savo koledže, 
bet ir visoje tos apylinkes koledžių 
rinktinėje. Jo prisijungimas prie Aus
tralijos lietuvių, o tas būtinai turėtų 
būti padaryta, labai sustiprintų mūsų 
rinktinės pajėgumą, duodant labai 
daug moralinės ir žaidybinės paspir
ties mūsų vyrams. Mūsų krepšininkai, 
važiuojantieji į Ameriką, turėtų gerai 
pastudijuoti Amerikos krepšinio tai
sykles, nes jos yra skirtingos nuo 
Australijos.

Be krepšinio, mano manymu, rei
kėtų nusivežti ir mūsų jaunius čem
pionus stalo ir lauko tenise, kas per 
daug didelio skaičiaus nepadarytu.

Grįžtant prie piniginio vajaus aš 
siūlyčiau tuoj pat visiems lietuvių 
klubams savuose miestuose pradėti 
daryti rinkliavas aukomis, aukų lapais, 
taip pat prašant visų organizacijų, 
verslininkų ir turtingesniųjų lietuvių 
piniginės paramos.

2. Visos Australijos mastu tuoj 
pat reikėtų pravesti loteriją, išdali
nant kiekvienam miestui platinimo bi-

1972-jų metų 11-ji Žiemos Olim- 
pijada, įvykusi Japonijoj Saporo mies
te, po dešimties įtemptų varžybinių 
dienų,sportininkams dalyvaujant 35-se 
paskirose žiemos sporto rungtynėse, 
pasibaigė. Kaip ir pats atidarymas, 
kuriame dalyvavo ir šventę atidarė 
Japonijos Imperatorius Hirohito, da
lyvaujant 50.000 žiūrovų ir 1800 olim- 
pijados dalyvių, išleidžiant pagal da
lyvių skaičių 1800 spalvuotų balionų 
ir atidarymą palydint artilerijos svei
kinimo šūvių garsais ir olimpinių spal
vų raudonos, baltos ir mėlynos raketų 
išleistais spalvuotais šūviais, pali
kęs neišdildomą įspūdį visiems daly
viams ir žiūrovams, taip ir vėliau de
šimti dienų vykę varžybinės rungtys 
buvo pravestos labai atydžiai su ja
ponišku detaliniu visų reikalų sutvar
kymu ir rūpestingumu. Tai buvo pirma 
Azijos valstybė rengusi Žiemos Olim- 
pijadą ir ketvirtoji valstybė iki šiol 
rengusi ir bendrąją ir žiemos olimpi- 
jadas. Kitos trys yra Amerika, Vokie
tija ir Italija.

Ši 11-ji Žiemos Olimpijada praėjo 
tikrame jaunatviškame sportiniame 
ženkle ir olimpinis motto ‘Citius, Ai
trus, Fortius’ (greičiau, aukščiau, 
stipriau) save tikrai pateisino, ypa
tingai kai šveicarai buvo greitesni 
savo čiuožime, amerikiečiai pasirodė

Kovo kapitonė ir trenerė Snaigė Gus
tafson atsiima moterų krepšinio lai
mėtojų dovaną.

lietus, kurie be jokių atsikalbinėjimų 
turėtų būti išplatinti.

3. Kiekvienas klubas, nesvarbu 
kiek iš jo atstovų rinktinėse, turi nuo
širdžiai ir su visa sportiška energija 
prisidėti finansiniai, surengiant vieną 
ar kitą parengimą ir pelną paskiriant 
šiam važiavimui.

Nelaukiant kokia didelė bus fi
nansinė parama iš Amerikos, ALFAS 
valdyba, nieko nedelsiant turi stipriai 
užsukti visoj Australijoj tą musų Fi
nansinio Vajaus ratą, kad, nors ir per 
tą likusį kelių mėnesių trumpą laiką 
mes galėtume padaryti viską kaip ge
riau galėtume pasiųsti savo sportinin
kus į Ameriką.

Aš kreipiuosi į visus Australijos 
lietuvius, lietuviškas organizacijas, 
mūsų visų sporto rėmėjus, mecenatus, 
sporto veteranus ir pačius sportinin
kus prisidėti su tuo lietuvišku nuošir
dumu prie mūsų šio istorinio įvykio. 
Atidarykime plačiau savasias pinigi
nes ir duosnesne negu paprastai auka 
paremkime Australijos lietuvių sporto 
reprezentantus, suteikdami jiems ge
resnes sąlygas ir galimybes reprezen
tuoti Australijos lietuvius sportinin
kus šiame svarbiame viso ęasaulio 
Jaunimo Kongrese ir Sporto Šventėje 
Amerikoje ir Kanadoje.

Didžiuokimes ir mes, kad ir mūsų 
šį tolimąjį kontinentą ir jame gyve
nančius lietuvius taip gražiai galės 
atstovauti mūsų jaunimas ir sportinin
kai. Todėl, be jokios išimties, visi 
į talką sportuojančiam jaunimui.

A. Laukaitis**** 

stipriau ir rusai su Rytų Vokietija lai
mėjo daugiausia aukso medalių.

Daugiausia iš visų išsiskyrė ir 
gavo tikrąjį ‘Olimpinės žvaigždės’ ti
tulą tai olandas greitojo čiuožimo 
čempijonas Ard Schenk, laimėjęs tris 
aukso medalius. Būdamas 6 pėdų 3-jų 
inčų aukščio šis mėlynakis milžinas 
lengvai įveikė visus savo varžovus 
1500; 5.000 metrų ir maratone 10.000 
metrų pastatydamas naująjį olimpinį 
rekordą per 15 min. 1.35 sek. ir page
rindamas senąjį net 22 sekundėmis.

Figūriniame čiuožime nors ir pra
laimėję amerikiečiai Janet Lynn ir 
Militano dvejetas gavo visų žiūrovų 
begalines ovacijas ir laimėjo jų di
džiules simpatijas, kai laimėtojai ru
sai Aleksei Ulanov ir Irina Rodnina 
laimėjimą pasiėmė su labai šaltu ir 
nepatenkintu publikos atgarsiu.

Ledo rutulio žaidynėse buvo ne
apsemta be muštynių ir stiprių susidū
rimų jau net ir bokse tarp rusų ir kitų 
komandų, pašventinant ledą net ir žai
dėjų krauju gautų per šias muštynes. 
Rusai, nors ir laimėję šiose varžybo
se aukso medalį, jį išsikovojo labai 
sunkiai ir buvo žiūrovų tarpe labai 
nepopuliarūs.

Žiemos sporto įdomiausiame var
žybų pasirodyme Alpių slidinėjimo 
varžybose, kur visą laiką dominavo 
austrai ir prancūzai ir kurie šiose 
varžybose buvo taip pat laikomi fa
voritai, visų nustebimui turėjo nusi
leisti labai gerai pasirodžiusiems 
šveicarams, kai amerikietė Barbara 
Cochran didžiajame slalome visai ne
lauktai nugalėjo savo didžiąsias eu
ropietes favorites ir laimėdama aukso 
medalį, davė amerikiečiams auksinę 
pradžią.

Pati nesėkmingiausia mėgėjiško 
sporto pabaiga atiteko pasaulio čem- 
pijonui slidininkui austrui Karl Schranz 
kuris buvo apkaltintas už tai, kad jo 
nuotrauka buvo panaudota komercinė
je prekyboje, nors austrų olimpinis 
komitetas ir buvo įrodęs, kad jis už 
tai jokio atlyginimo nebuvo gavęs. 
Jam buvo neleista šioje olimpijadoje 
dalyvauti ir dėl to mažai trūko, kad 
visa Austrijos olimpinė komanda būtų 
pasitraukusi iš šios žiemos olimpija- 
dos. Grįžusį namo šį Austrijoj laiko
mą žiemos sporto herojų K. Schranz 
pasitiko 100.000 žmonių minia su pa
čiu Austrijos prezidentų ir jam davė 
herojaus pasveikinimą. Ši minia Vie
noj buvo daug didesnė negu 1960-siais 
metais sutinkant Amerikos buvusį 
prezidentą John F. Kennedy ar Ang
lijos karalienę Elizabeth. Prieš šį 
sutikimą buvo pardavinėjami jo taria
mi autobiografiniai parašai po 25 ši
lingus (vienas doleris) ir sis biznis 
ėjo nepaprastai gerai, vėliau paaiš
kėjus, jog šie parašai buvo visai ne 
jo pasirašyti, bet ar tas svarbu sutin
kant savąjį sportinį herojų?

Šeimininkai japonai, iki šiol dar 
niekuomet nelaimėję aukso medalių 
žiemos sporte, visa koncentracija 
Įdėjo į šokimą ir jų laimėjimas 70-ties 
metrų su slidėmis šokime nuo tramp- 
lyno buvo tiesiog žavėtinas, laimint 
Y. Kasaya, A. Konno ir S. Aochi auk
so, sidabro ir bronzos medalius, kai 
visai mažai žinomas lenkas 19-tis W. 
Fortuna laimėjo šokimo 90-ties metrų 
aukso medalį. Rusai aiškiai dominavo 
ilgąjį krosinį lauko slidinėjimą. Di
delį siurprizą padarė amerikiečių ledo 
rutulio komanda, nugalėjusi labai 
stiprius čekus net 5:1 ir tuo gaudama 
medalį. Moterų figūriniame čiuožime 
mokyklinių figūrų išpildyme austrė 
B. Schuba buvo tokia techniškai gera, 
kad neturėjo sau didesnių priešininkių.

(bus daugiau)
—■ -i—N.W. 
SKIRYBOS

Ranibaras, 86 m. amžiaus, Ira
no ūkininkas, nutarė skirtis su 42 
m. žmona, nors pragyveno su ja 
22 metus. 'Priežastis — žmona 
pagimdžiusi 18-jį palikuonį pa
sakė, kad daugiau nebenori vai
kų.
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MOTERŲ SPAUDOS LOTERIJOS LAIMĖTOJU SĄRAŠAS

1. Pulgio Andriušio Raštai I tomas - Bilieto nr. 1226, Morkūnas, 105 Kensington 
Pl. Norwood, 5067, SA.

2. Pulgio Andriušio Raštai I tomas - Bilieto nr. 31, Dumčius, 29 Forest Ave. 
Blackwood, SA.

3. R. Spalis ‘Rezistencija’ - Bilieto nr. 5204, P. Gražys, 23 Middle Rd. Maribyr- 
nong, Vic.

4. Pagalvėlė austa liet, raštais - Bilieto nr. 5568, T. Kesminas, 83 Herbert St. 
Mornington, Vic.

5. Pagalvėlė mėgsta - Bilieto nr. 5182, H. Krunszuk, 83 Gowrie St.-Glenroy, Vic.
6. Du dideli indai salotom - Bilieto nr. 6673, H. Statkus, B Oak St. Hawthorn,Vic.
7. Du vilnoniai kilimėliai prie lovos, - Bilieto nr.9146, Supranas, Princes High

way, Morwell, Vie.
8. Daržovėms piaustyti aparatas - Bilieto nr. 5202, Stanaitienė, 2 Kathleen Crs. 

Sunshine, Vic.
9. Vilnonė ‘Onkaparinga’-antklodė - Bilieto nr. 8737, O. Liutikienė, 28 Marcham- 

ley St. Carlisle, WA.
10. Mėsai servuoti indas (stainless steel) - Bilieto nr. 6007, Alekna, 4/79 Union 

St. East Brighton, 3187, Vic.
11. 1972 m. ‘Mūsų Pastogės’ prenumerata - Bilieto nr. 636, A. Navakienė, 12 

Enington St. North Plympton, SA.
12. Sudedama kėdė (Alliuminium, didelė) - Bilieto nr. 8115, Bertašius, 41 Tal- 

langatta Rd. Wodonga, Vic.
13. Staltiesė su 4 servetėlėm - Bilieto nr. 2751, A. Mauragis, 82 Victor Ave. 

Picnic Point, NSW, 2213
14. Medinė žvakidė (4 žvakėm) - Bilieto nr. 8731, J.M., 28 Maechamley St. Carlis

le, WA.
15. Čemodanas - Bilieto nr. 6457, J.Makulis, 17 Charlotte St. Oak Park, 3046, Vic.
16. Kelionės skara (Mohair) - Bilieto nr. 6650, Jazminą Cininaitė, 9 Melton Ave. 

Carnegie, Vic.
17. Sieninis elektrinis laikrodis - Bilieto nr. 1260, Ė. Dainienė, 25 Manuel Ave. 

Blair Athol, 5084, SA.
18. Nešiojamas šaldytuvas - Bilieto nr. 1205, Levickis, 7 Frederick Ct. Unley, 

5061, SA.
19. Ski kepurė ir pirštinės liet, raštais - Bilieto nr. 1431, H. Jurevics, 19 Eas

ton Ave. West Moonah, 7009, Tas.
20. Metalinė skluptūra ‘Šokis’ - Bilieto nr. 6675, Seliokienė, 8 Cooke St. Essen- 

don, Vic.
21. Vyriškas sulankstomas lietsargis - Bilieto nr.2758, B. Pūkas, 30 Henson St. 

(vietovė neišskaitoma), NSW.
22. Kavos perkuliatorius - Bilieto nr. 951, C. Dasinskas, 77 Bikford St. Rich

mond, SA.
23. Lietuviška staltiesė - Bilieto nr. 6065, Margan, 314 High St. Ashburton, Vic.
24. Medinė žvakidė 3 žvakėm - Bilieto nr. 1224, A. Stepanienė, 146 Morgan Avė. 

Edwardstown, SA. 5039.
25. Tualetinio veidrodžio komplektas - Bilieto nr. 224, A. Visockienė, 4 Owen 

St. Torrens Park, SA.
26. 1972 m. ‘Tėviškes Aidų’ prenumerata - Bilieto nr. 241, Bočiulis, 2 Norton St. 

Northfield, SA.
27. Peilių-sakučių kantina - Bilieto nr. 8699, Adomėlis, c/o 3 Rialton Ave. 

Blackburn, Vic. 3130.
28. Dail. Urbono paveikslas - Bilieto nr. 5520, Kasperaitis, 76 View St. Clayton, 

Vic.
29. Dail. Jokubauskienės paveikslas - Bilieto nr. 8496, Terese Bungarda, 167 

Victoria St. North Geelong, 3215, Vic.
30. Moteriškas rankinis laikrodis - Bilieto nr. 2778, Jankauskas? 47 Clark St. 

Bass Hill, NSW
31. Kultūriniu, perlų apyrankė - Bilieto nr. 356, A.J.Smith, 221 Main Nth. Rd. 

Elizabeth Grove, SA.
32. Kelioninis laikrodis - Bilieto nr. 1204, Jasys, 27 Stephen St. Edwardstown, 

5039, SA.
33. ‘Lietuva mano tėvų žemė’ knyga - Bilieto nr. 5354, M. Miliauskienė, 7 Ait- 

chison Ave. Ashburton, 3147, Vic.
34. Tautinė lėlė - Bilieto nr. 5190, Jasulaitis, 35 Victoria Rd. Malvern, Vic.
35. Tautinė lėlė - Bilieto nr. 5014, B.Harris, c/o 52 Hawker St. Ivanhoe, Vic,
36. Balta kabliuku mėgsta skara - Bilieto nr. 103, Daugalienė, 44a Deloraine Rd. 

Edwardstown, SA.
37. Kristalinis stalo laikrodis - Bilieto nr. 1303, I.M., 22.Weemale St.? Chester 

Hill, NSW, 2162.
38. Kristalinis stalo laikrodis - Bilieto nr. 8509, Krutulis, 41 William St. Laun

ceston, Tas.
39. Dail. Stankūnienės paveikslas ‘Sausis’ - Bilieto nr. 91, J. Vasiliauskas,

4 Barrett Rd. Torrens Park, SA, 5062.
40. Dail. Stankūnienės paveikslas ‘Vasaris’ - Bilieto nr. 2755, Svirklienė,

6 Worren St. Marrickville, NSW.
41. Dail. Stankūnienės paveikslas ‘Kovas’ - Bilieto nr. 729, Kasauskas, 2 Bur

leigh Ave. Pennington, SA, 5013.
42. Dail.Stankunienės paveikslas ‘Balandis* - Bilieto nr. 46, Mockūnienė, 4 Avon 

St. Kurralta Pk. SA, 5037.
43. Dail. Stankūnienės paveikslas ‘Gegužis’ - Bilieto nr. 5192, J. Plečkaitis, 

18 Scott St. Sth. Caulfield, Vic.
44. Dail. Stankūnienės paveikslas ‘Birželis’ - Bilieto nr. 6055, A. Grušauskas, 

29 Harper st. Northcote, Vic.
45. Dail. Stankūnienės paveikslas ‘Liepa’ - Bilieto nr. 4351, A. Vinevičius,

8 Deakin St. Concord, NSW, 2137.
46. Dail. Stankūnienės paveikslas ‘Rugpiūtis’ - Bilieto nr. 8908, O. Jurgelienė, 

28 Marchamley St. Carlisle, WA.
47. Dail. Stankūnienės paveikslas ‘Rugsėjis’ - Bilieto nr. 236, Satkus, 78 Bower 

St. Woodville, SA.
48. Dail. Stankūnienės paveikslas ‘Spalis’ - Bilieto nr.8711, Jaumanis, 82 Ango- 

ve St. North Perth, WA.
49. Dail. Stankūnienės paveikslas ‘Lapkritis’ - Bilieto Nr.6667, Steponavičius, 

63 ??? St. Box Hill, Vic.
50. Dail. Stankūnienės paveikslas ‘Gruodis’ - Bilieto nr. 1427, R.Kairys, 38 Eas

ton Ave. West Moonah, Tas. 7009.

Sveikiname visus laimėtojus ir nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėju- 
siems prie Moterų Spaudos Loterijos pasisekimo. Ypatingai didelė mūsų padėka 
loterijos bilietų platintojams ir platintojoms, be kurių nuoširdžios pagalbos lote
rija nebūtų įvykusi.

Nežinau žodžių padėkoti Loterijos fantų duosniems aukotojams; - Jūsų 
lietuviškos Moterų Spaudos reikalo supratimas, Jūsų kilnios širdies vaisius - Mo
terų Spaudos Loterijos pasisekimas - tebūnie atpildu ir visų moterų spaudos dar
buotojų tikrai širdinga padėka!

Loterijos traukimo aktą, fantų aukotojų sąrašą ir apyskaitą paskelbsi
me spaudoje vėliau. Šiuokart skubame pranešti laimėtojus.

Maloniai prašome visus, kurių adresai nepilni ir galbūt nevisai teisingi, 
pranešti tikrą adresą ir jeigu įmanoma, prisiųsti bilietą, idant greičiau galėtume 
persiųsti fantus laimėtojams. Iš bilieto šaknelių kaikurie labai sunku išskaityti. 
‘Mūsų Pastoges’ moterų priedo ‘Gabija’ adresas: 3 Rialton Ave. Blackburn Nth. 
tel. 878 2565. ‘Tėviškės Aidų* moterų priedo ‘Moterų Pasauly’ redaktorės adre
sas: 146 Morgan Ave. Edwardstown, SA, 5039.

Moterų Spaudos darbuotojų vardu
A. Matukevičienė

REKOLEKCIJŲ TVARKA SYDNEY 1972
Visu dėmesiui

Prieš rekolekcijas jų vadovas kun. dr. P. Bašinskas kovo 16 d. ketvir
tadienio vakare 7 vai. Bankstowno salėje kalbės mūsų dienų aktualia tema:‘Moks
las, tikėjimas ir mes’. Paskaita diskusinė, tad kviečiami visi tautiečiai, o ypač 
jaunimas ir intelektualai.

Sydney lietuviams rekolekcijos - kovo 17 - 19 d.d. St. Joachim’s bažn. 
Lidcombe (prie John St.).

Kovo 17 d. - penktadienį - rekolekcijų pradžia. Nuo 5.30 vai. vak. išpa
žintys, 7 vai. australų kryžiaus keliai, 7.15 pirmasis rekolekcijų pamokslas, 
7.30 Šv. Mišios, Komunija, o po jų rekolekcijų pamokslas ir vėl išpažintys.

Kovo 18 d. - šeštadienį, išpažintys nuo 5 vai. 6.30 vai. Konferencija, 
7 vai. Šv. Mišios, Komunija, rekolekcijų pamokslas - išpažintys.

Kovo 19 d. - Kančios Sekmadienį - užbaigiamoji rekolekcijų diena: Iš
pažintys nuo 9 vai. iki pamaldų. 11.30 iškilmingos rekolekcijų pamaldos, pamoks
las ir bendra Komunija. Prašoma neiti Komunijos anksčiau ar kitose bažnyčiose.

Išpažinčių klausys Rekol. vadovas Kun. Dr. P. Bašinskas ir Kun. P. 
Butkus, bet prašoma visų kuo daugiau išpažintis atlikti pirmais vakarais, kad 
išvengus varginančio laukimo sekmadienį.

Tuojau po Mišių užbaigiamoji Konferencija ir Palaiminimas bei atlaidų 
suteikimas.

Parapijų seniūnai platins rekolekcijų tvarkos lapelius. Bet atvykite ir 
tie, kurių tie pranešimai ir nebūtų pasiekę, ar adresai nežinomi - vieni kitiems 
praneškime, nes visi esame kviečiami į dvasinį - krikščioniška, atsinaujinimą 
šiose rekolekcijose.

REKOLEKCIJOS KITOSE PARAPIJOSE
CANBERRA - St. Mary’s koplyčioje, Braddon, rekolekcijos kovo 15 d. 

trečiadienį. Pradžia 6 vai. vak. Tolimesne tvarka paskelbs rekolekcijų vadovas.
WOLLONGONG - Rekolekcijos kovo 19 d. - sekmadienį seselių koply

čioje 74 Cliff Rd. (įvažiavimas iš Corrimal St.) Nuo 4.30 v.p.p. išpažintys, 5 vai. 
pamokslai, Sv. Mišios ir Velykinė Komunija.

NEWCASTLE - Sv. Lauryno bažnyčioje Broadmeadow, rekolekcijos kovo 
20 d., pirmadienį, 6 vai. vak. Išpažintys, pamokslai ir rekolekcijų pamaldos.

Kun. P. Butkus

Amerikoje 
100,000 milionierių Rimties valandėlei

S. Gaidelis, S.J.NEW Y'ORiK. — Amerikoj y- 
ra 100,000 žmonių, kuriuos gali
ma vadinti milijosnieriais, arba 
žymiai daugiau, negu pradžioj 
manyta. Devyni jų vadinami bi- 
Jijonieriais, o 150 šimtamilijo- 
nieriais. Europoj arba arabų 
kraštuose nėra žinoma, kad kas 
būtų bilijoniėrius.

Tu r tie giausiu, kurio pajamos 
siekia apie 2 bilijonus dolerių, 
yra John Getty. Tik jis skun
džiasi, kad veik 90 procentų jo 
pajamų “suėda” mokesčiai. Jis 
gyvena dabar kažkur netoli 
Londono, apsaugotas elektrinėm 
tvorom ir ginkluota sargyba. 
Judėjimo laisvės neturi, reikia 
visur bijoti ir todėl aišku, kad 
turtai laimės neatneša. Jo liguis
tas šykštumas žinomas visiems: 
savo svečiams namuose turi į- 
renges telefono automatą, ir jie 
turi mesti pinigą, jei nori kal
bėtis.

Įdomu, kad tarp bilijonierių 
nėra tokių vardų; Rockefelle- 
riai, Fordas, DuPont, Vandcr- 
bild, Harriman. Iš aktorių tur
tingiausias yra Bob Hope, bet 
dar ne bilijonierius.

SAN FRANCISCO. — Sep
tyniose katalikiškose mokyklo
se sustreikavo mokytojai ir rei
kalauja peržiūrėti darbo sutar
ti-

WASHINGTONAS. — Atsto
vų rūmai vėžio ligos tyrimui 
paskyrė 1.6 bii. dolerių. Senato 
pritarimas jau buvo.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI ZELANDIJA
MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo Šventenybė Popiežius Paulius 

VI kovo mėnesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:

B e n d r ą j ą : Kad mes savo 
gyvenimu ir žodžiu nuolat skelbtume 
pasauliui Nukryžiuotąjį Kristų kaipo 
Dievo galybę ir Jo išmintį.

Misijų: Kad šv. Evangelijos 
skelbėjai tautoms nesigėdytų kryžiaus.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE! Kovo mėnuo skirtas 
Šventojo Juozapo garbei.

Šv. Juozapas - tai mūsų užtarė
jas ir globėjas. Mes jį mylime ir nuo
širdžiai gerbiame. Dievas darė ta, patį, 
dargi pirmiau negu mes. Būtent - Jis 
pasirinko Juozapą iš visų žmonių tar
po ir patikėjo jam be galo atsakingą 
ir garbingą vaidmenį - Viešpats Jėzus 
jį vadindavo savo tėvu.

Nenuostabu, jei popiežiai encik
likose primena mums, kad šv. Juoza
pas Bažnyčios (kuri yra Kristaus mis
tinis kūnas) atžvilgiu vaidina tą pa
čią rolę, kokia jam buvo patikėta 
švenčiausiosios Šeimynos atžvilgiu 
Nazarete. Be abejo, šv. Juozapas ir 
danguje tebeatlieka jam skirtą vaid
menį - jis Bažnyčia gina ir globoja 
dažnai 
Dievą.

Šv. 
maldų, 
esančių
mus - juk mums nesunku savo gyveni
me atpažinti žemiškojo gyvenimo bruo
žus. Mes turėtume kuo dažniau pas 
jį kreiptis, jam patikėti mūsų pačių 
vargus bei visos Dievo Bažnyčios 
reikalus.

užtardamas ją pas Visagalį

Juozapas išklauso daugelio 
jam rūpi ypač visų žemėje 
šeimų gerbūvis. Jis panėši į
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ALB Krašto Kultūros Tarybos organizuojami Amerikos lietuviu solistų.
Stasio BARO ir Danos STANKAITYTĖS 

KONCERTAI AUSTRALIJOJE
PLUNKSNOS KLUBO NARIAMS

Sydnėjaus Liet. Plunksnos Klubo 
narių susirinkimas saukiamas kovo 
12 d„ sekmadieni,, 4 vai. p.p. Kazokų 
namuose 13 Percy St. Bankstown. 
Programoje pirmininko pranešimas ir 
pasitarimas veiklos reikalais, V. Ka
zoko pranešimas - ‘Didysis paradok
sas istorijoje arba krikščioniškoji 
meilė laike ir praktikoje’. Po prane
šimo bendras pasikalbėjimas ir kavu
tė.

Visi Klubo nariai kviečiami gau
siai dalyvauti. Negali, atvykti prane
ša porų dienų anksčiau skambinant 
tel. 709 8395.

Pirmininkas 
****

PRANEŠIMAS
Kovo 5 d. Mot. Soc. GI. D-ja ren

gia rankdarbių parodėlę Kaziuko Mu
gėj Lidcombės parapijos salėje. Visų 
ponių ir panelių prašome dalyvauti 
šioje parodėlėje su savo rankdarbiais. 
Eksponatus galima bus įteikti tą pa
čią dieną valdybos narėms: p.p. Bau- 
zienei, Jarembauskienei ir Adomėnie- 
nei, kurios bus nuo 9 vai. ryto para
pijos salėj ir tvarkys parodėlę.

Valdyba
, v • * * * *

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lituanistinio Švietimo 

Komiteto posėdis įvyks nusistovėju
sia tvarka - penktadienį, 1972 kovo 
3 d. 7.30 vai., nuolatinėj posėdžių 
vietoj - Lietuvių Namuose Lidcombe.

Visi Lituanistinio Švietimo Ko
miteto nariai kviečiami dalyvauti šia
me posėdyje bus svarstomas dainų 
mokymas.

Syd. Lituan. Šviet. Komitetas.

Pagerbti Geelongo Sportininkai
Aną savaitgalį p. L. Bungarda 

savo sodelyje suruošė iešminę, XXII- 
sios sporto šventės vyrų krepšinio 
komandų nugalėtojams Geelongo ‘Vy
tis’ klubo garbei. Susirinko gražus 
būrys jaunimo ir senimo prie iešminės 
aukuro, o pasklidus kepsnio kvapui 
prasidėjo sveikinimai ir kalbos.

Klubo pirm. K. Starinskas pasi
džiaugė, kad šitoks laimėjimas yra 
atsiektas pirmą kartą Geelongo ‘Vy
ties’ Klubo istorijoje ir pakėlė tau
res už čempijonus.

Iešminės fundatorius ir vakaro 
šeimininkas p. Bungardas padėkojo 
už atsilankymą ir pabrėžė jei sekan
čiais metais norite vėl čia susirinkti 
panašiam pobūviui, tai klubo vyrai 
turi parsivežti pirmenybių taurę.

Krepšinio komandos vardu už ieš
minę ir alutį padėkos žodį tarė p. Obe
liūnas. Po to jau visi asmeniškai 
sveikino nugalėtojus, skambėjo dai
nos ir klegėjo juokas iki pusiaunak
čio.

Stebint rungtynių eiga sporto 
šventėje, gavosi vaizdas, kad beveik 
visų sporto klubų vyrų krepšinio ko
mandų pajėgumas-yra aukštas ir be
veik lygus. Šiandiena, išpranašauti 
kas bus sekančios šventės meisteris 
neįmanoma.

Geelongo komanda sudaro visas 
dešimtukas vyrų, visi yra jaunatviš
kame atsparume ir žaibo greičio rung
tynėms paruošti. Žinoma dar per šiuos 
metus turi vykti daug treniruočių ir 
žaidimų su pajėgesnėmis komandomis 
už save, kad atsiekus komandos spor
tiško lygio aukštį,

Sporto šventėje ypatingai reikia 
atkreipti dėmesį į pirmąsias rungtynes, 
kad visa komanda būtų pakankamai 
pasilsėjusi iš po kelionės, tarpusa
vyje ture'tų didesnį susiklausimą ir 
respektavimą savo klubo vadovybei. 
Jei mūsų vyrai metu bėgyje padarys 
pažangą, o šventės metu susilaikys 
nuo kasdieniškų malonumų ir paskirs 
visą savo energiją sportui, tai tikė
simės kad vėl susitiksime pas p. L. 
Bungardą. Juozas Gailius
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VIKTORIJOS LIET. EVANGELIKAMS!
Pranešame visiems mūsų parapi

jiečiams, kad sekančios pamaldos s 
evangelikams bus vėl laikomos š.m. 
kovo 12 d. - sekmadienį (12.III.72) 
11 vai. iš ryto Lietuvių Namų koply
čioje - 50 Errol Str. North Melbourne.

Po pamaldų - bendra kava. Pra
neškite ir kitiems.

Vic.Evangelikų 
Parapijos Taryba Melbourne 

****

LIETUVIU AKADEMINĖ KORP! 
R 0 M U V A

Nuoširdžiai dėkoja p. V. Matulai
čiui, Kanados Lietuvių Bendruomenes 
Švietimo Skyriaus Mokslo Priemonių 
Komisijos Pirmininkui už 35 skaidrių 
komplekto ‘Lietuvių tautiniai drabu
žiai’ dovaną.

Stasys Stankūnavičius 
Korp! Romuvos lituanistinio 
lavinimosi sekcijos vardu.

****

AUKOS MOKSLEIVIAMS
Vasario 16 Gimnazijos mokslei

viams sušelpti, aukavo šie asmenys:
Po S10 - K. Marčiulionis.
Po S5 - V. Skrolys (W.A.).
Po S4 - Mikutavičiai ir Jakštai.
Po S2 - Šimboras, T. Rotcas, Jan- 

cevskis, Narbutas, Bastys, X, Beite- 
lis, Griškauskas, Fetingis, Sirutis, 
Baravykas, Kutkaitis.

Po Si - Bilotienė.
Po S0.50 - Mrs. Dotrin.
Viso S48.50. Šie pinigai buvo pa

siųsti neturtingiems moksleiviams 
šelpti per Vasario 16 Gimnazijos mok. 
F. Skėrį. Visiems aukavusiems šir
dingai dėkoju.

- A. Jakštas

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ SYDNĖJUJE

Nepriklausomybės šventės minė
jimas prasidėjo lietuviškomis pamal
domis Lidcombėje. Pamaldas atlaikė 
kun. Butkus, pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. P. Martūzas. Giedojo baž
nyčioje Dainos choras vadovaujamas 
Br. Kiverio; pamaldų metu dalyvavo 
su savo vėliavomis skautai, ramovė- 
nai ir ateitininkai.

Tolimesnė programa vyko Daina
vos salėje, Bankstowne; Sydnėjaus 
Apylinkės p-kas A. Reisgys trumpu 
žodžiu atidarė minėjimą ir pagerbė 
mirusiuosius bei žuvusius už tautos 
laisvę viena minute susikaupimu. To
liau pasiūlė priimti rezoliucija, ir ją 
pasiųsti Australijos ministeriui pir
mininkui Mr. William MacMahon protes
tuojant prieš Sovietų Sąjungą dėl Lie
tuvos nepriklausomybės pažeidimo ir 
lietuvių tautos naikinimo. Rezoliuci
ja buvo vienbalsiai priimta.

Paskaitą skaitė svečias iš Can- 
berros p. Ridas Daukus LLB. Preli- 
gentas trumpai nušvietė praeitį ir kiek 
ilgiau sustojo prie dabarties ir jos ke
liamų problemų, būtent-kaip išlaikyti 
lietuvių kalbą išeivijoje, kaip ugdyti 
tautinę sąmonę be lietuvių kalbos ir 
kaip rasti bendrą mintį tarp Lietuvoje 
augusio jaunimo ir išeivijoje? Tai pro
blemos kurios degančiai aktualios ir 
kurias reikia spręsti jau-dabar. Vasa
rio 16-toji diena yra mums tautinio 
įsisąmonimo diena ir 'todėl turime ją 
palaikyti kaip tradiciją ir kaip prie
monę lietuvybei stiprinti.

Meninę dalį atliko jaunimas. ‘Tra
kų pilis’ žodžiai Maironio, muzika 
Apanavičiaus, išpildė trys mergaitės: 
Gražina Zigaitytė - solo, Dana Du- 
linskaitė - gitara ir Zita Belkutė - 
piano. ‘Donelaitis’ - Justino Marcin
kevičiaus, ištraukas skaitė Liuda Api- 
nytė ir Rimas Milašas. ‘Graži tėvynė 
mano’ žodz'iai ir muzika Budriūno su
dainavo Z. Belkutė ir D. Dulinskaitė. 
‘Tremtinio Malda’ Brazdžionio padek
lamavo M. Kavaliauskienė. ‘Tėvų na
meliai padainavo trys mergaites - Zi
gaitytė, Belkutė ir Dulinskaitė.

Adelaidėje: Trečiadienį, kovo 15 d., 8.15 vai. vakaro ADELAIDE TOWN HALI.
Bilietai: S3.50, 2.70 ir 1.75 iš anksto gaunami pas Festival of Arts
Booking Office J.Martin Pty. Ltd. Rundle St. Adelaide.

Šeštadienį, kovo 18d., 7.30 vai. vakaro LIETUVIU NAMUOSE, Norvood, 
Bilietai: Specialiai rezer.vuotos vietos - S5, kitos vietos $3, 2, ir 1.50 
Bilietai parduodami Lietuvių Namų bibliotekoje, sekmadieniais po 
pamaldų L.K. Centre arba telefonu užsakomi skambinant V. Opulskiui 
76-8353.

Canberroje: Antradienį, kovo 21 d., 7.30 vai. vakaro LIETUVIU KLUBO SALEJE, 
Wattle St. Lyneham.
Bilietai: $3, pensin. ir moksl. - $1. Bilietų užsakymus priima V. 
Šimkus, tel. 88-1484.

Sydnėjuje: Ketvirtadienį, kovo 23 d., 8 vai. vakaro SYDNĖJAUS KONSERVATO
RIJOS SALĖJE, Macquarie Str.
Bilietai įsigyjami pas A. Vinevičių, spaudos kioske, prieš ir po lie
tuviškų pamaldų St. Joachims bažnyčioje, Lidcombe, pas P. Alekną 
Lietuvių Klubo patalpose, 39 Church St. Lidcombe, telefonu užsisa
kant pas B. Stašionį (649-9062) ir koncerto dieną prie įėjimo nuo 7val. 
Bilietų kaina - $3 ir $2, moksl. ir pensininkams - $2 ir SI.

Newcastle: Sekmadienį, kovo 26 d., 3 vai. po pietų NEWCASTLE CITY HALL 
Bilietai iš anksto gaunami: David Jones, Hunter St., pas Alf. Šerną, 
115 Janet St., Merewether, tel. 63-1653 ir pas kitus A-kes V-bos narius 
Bilietų kainos: S2, moksl. ir pensininkams - $1.

Melbourne: Trečiadienį, kovo 29 d., 7.45 vai. vakaro ASSEMBLY HALL, 
156 Collins Street.
Bilietai parduodami Liet. Namuose, šeštadieniais nuo 11 iki 1 val.p.p. 
sekmadieniais prie Šv. Jono bažnyčios. Telefonu užsakymai priimami 
skambinant V. Aleknai - 53 - 2375
Bilietų kainos - $3.00 ir $2.00
Didįjį Penktadieni, kovo 31 d., 7 vai. vakaro RELIGINES MUZIKOS 
KONCERTAS, Šv. Jono bažnyčioje, Victoria Pde, East Melbourne. 
Dalyvauja solistai Stasys Baras ir Dana Stankaitytė ir Melbourne pa
rapijos choras, vad. P. Morkūno.
įėjimas - aukomis.

******

| LIETUVIU.LAIDOJIMO BIURAS *
* FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.
* *
* 17 RAILWAY PDE. fw *
* 31
* FAIRFIELD, N.S.W. *
* *
J TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

Visa meninė programa buvo gra
žiai ir jautriai išpildyta ir tai labai 
malonu kad išpildė jaunimas. Dekora
cijos Ugnės Kazokaitės ir programos 
koordinatorė - Liuda Apinytė.

am
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

ALBURYJE
Lietuvos Nepriklausomybės šven

tės, Vasario Šešioliktos dienos minė
jimas įvyko vasario 12 d. šeštadienį 
Alburyje. Apylinkės Valdybos p-kas 
p. S. Valys atidarė minėjimą pakvies
damas sugiedoti Tautos Himną. Trum
pu dienai pritaikintu pranešimu p. Va
lys supažindino tautiečius ir svečius 
su šios dienos reikšme.

Meninę dalį atliko p. Morkūno 
vadovaujamas Melbourne vyrų oktetas. 
Po penkių puikiai padainuotų dainų, 
žinoma deklamatorė Rožytė Makare- 
vičiutė duoda svečiams dainininkams 
atsikvėpti padeklamuodama B. Braz
džionio eilėraštį. R. Uranavičius meis
triškai pagriežia smuiku dų dalykų. 
Jam akomponavo ponia Bekessy. Vieš
nios iš Melbourne paneles Zita Praš- 
mutaitė ir Rasa Vaitiekūnaitė pianinu 
paskambino po du veikalus. Po to p. 
Morkūno vyrai vėl žavi mus puikiomis 
lietuviškomis dainomis. Gausios ova
cijos palydi kai p. Valys Apylinkės 
vardu įteikia p. Morkūnui kuklią do
vanėlę, o pianistėms po puokštę gėlių.

Toliau sekė jaukus pobūvis prie 
mūsų ponių puikiai paruoštų stalų. 
Čia ir vėl duetas padainuoja keletą 
dainelių, prie kurių, žinoma, priside
da ir susirinkusieji. Dar dainavo D. 
Vildovas ir jaunoji solistė Irena Ur
bonavičiūtė.

Sekmadienį minėjimas buvo tęsia
mas puikioje North Alburio bažnyčio

je, kur pamaldų metu, pilnoje austra
lų bažnyčioje, Morkūno oktetas gieda 
penkias giesmes. Nenuostabu, kad 
australai vėliau dėkodami daininin
kams paminėjo, kad tokio puikaus 
giedojimo dar nėra iš viso girdėję.

Alburio ir Wodongos lietuviai la
bai džiaugiasi pono Morkūno okteto 
atsilankymu ir tikisi, kad ir ateityje 
jie mūsų nepamirš.
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