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BŪKIME PASIRUOŠĖ IŠGIRSTI

STANKAITYTĘ: ir BARĄ i

Senas lietuvių posakis „Sve
čias į namus - Dievas į namus“ 
išgarsino mus kaip vieną iš sve- 
tingiausių ir vaišingiausių tautų. 
Si dorybė berods nėra išblėsusi ir 
emigracijoj. Mes svečius vis tebe- 
Driimam išskėstomis rankomis ir 
vis juos tebesodiname už sunkiai 
apkrautą skobnių ir vaišinamės kol 
pavargstame. Atrodo, kad šiuo gra
žiu papročiu persiima ir mūsų jau
nesnioji karta, kuri tuo atžvilgiu 
tikrai išsiskirs iš vietinių bendra
amžių.

Šiuo momentu laukiame mielų 
svečių iš tolimos Amerikos: mūsų 
seno pažįstamo Stasio Baro ir, nors 
daug kam nematytos, bet plačiai

CIVILIZUOTO PASAULIO ATEITIS

Lietuvos Diplcmatijos Šefas St. 
Lozoraitis vasario 5-sios proga pa
skelbė raštą - kreipižasi i Prancūzi
jos lietuvius. Nurodęs, jog šioji šven
tė mums yra natūrali pareiga, jis pa
brėžė ir jos platesnę reikšmę.

St. Lozoraitis nurodė: 'Tarptau
tinė santvarka yra sovietų politikos 
giliai sukrėsta. Teisės, teisingumo, 
moralės sąvokos išnyksta iš tarptau
tinio gyvenimo ir ypač iš Jungtinių 
Tautų Organizacijos veiklos. Dažnai 
atrodo, lyg demokratijos būtų pavargu
sios ginti - net ir tik žodžiais - demo
kratinius principus užsienio politikoje.

Šitokiomis aplinkybėmis keldami 
savo balsą už Lietuvos laisvę, mes 
prisidedame prie tų teisių bei moralės 
vertybių gynimo, nuo kurių atgimimo 
priklauso civilizuoto pasaulio ateitis.’

(Elta)
****

JAV VYRIAUSYBES SVEIKINIMAS 
VASARIO IS-TOSIOS PROGA

Ryšium su Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 54-tąja sukaktimi 
JAV Valstybės Sekretorius William 
P. Rogers š.m. vasario 15 d. išsiuntė 
tokio turinio sveikinimą Lietuvos At
stovui Vašingtone Juozui Rajeckui:

‘Man labai malonu perduoti Tams
tai ir lietuvių, tautai Jungtinių, Ameri
kos Valstijų vyriausybės ir tautos 
sveikinimus Lietuvos nepriklausomy
bės 54-jų metinių proga.

Lietuvių tauta savo atkaklia ir 
narsia kova išlaikė bei išugdė savo 
tautinę kultūrą bei savitumą, kol ji 
1918 metais pasiekė savo tikslo - ne
priklausomos valstybės buities. Nors 
svetimųjų įsikišimas tą tragiškai trum
pą. Lietuvos nepriklausomybės tarpsnį 
nutraukė, bet lietuvių tauta tebesiekia 
atgauti laisvę ir valstybini apsispren
dimą.

Jungtinių Amerikos Valstijų vy
riausybe ir toliau supranta ir pritaria 
lietuvių tautos apsisprendimo siekiams’.

(pas) William P. Rogers****

įsiems žinomos Danos Stankaity- 
tės. Abu jie ne tik dideli meninin
kai, bet ir ištikimi mūsų tautos na
riai, nepabūgę didelių nuotolių ir 
kelionės vargų, kad įneštų pragied 
rulių į monotonišką mūsų tautiniai 
kultūrinį gyvenimą. Be abejo sve
čius ir jų lauktuves priimsime su 
džiaugmu. Nėra abejonės, kad 
kiekviena lietuvių kolonija daini
ninkus ne tik rūpestingai apgyven
dins ir sudarys palankiausias są- 
ligas jiems koncertuoti, bet taip 
pat parodys mūsų tradicinį svetin
gumą, norės su jais asmeniškai 
pabendrauti. Tikriausiai ir mūsų 
solistai taip pat norės susitikti 
kuo daugiau savo tautiečių. Bet 
taip pat aišku, kad jie fiziškai ne
pajėgs visų pageidavimus paten
kinti ir visur suspėti. Mūsų ir sve
čių padėtis gastrolių metu yra la
bai skirtinga.

Pirmiausiai, svečiai atvyksta 
i-Į.sitos žemės rutulio pusės, ka

me visiškai skirtingas poilsio lai
kas. Be to ten šalta žiema,čia karš
ta vasara. •Aklimatizuotis per tokį 
trumpą laika, labai sunku.

Solistų gastrolės mums žada 
puikų dvasinį poilsį ir džiaugsmą, 
tuo tarpu menininkams - sunkų dar
bą - (repeticijos, koncertai), nuo
latinės varginančios kelionės, sto
ka poilsio ir tam tikros įtampos, 
charekteringos visiems meninin
kams, besirūpinantiems savo duok
lę atiduoti be priekaištų. Tad ir 
vaišingumo priėmimas turėtų būti 
ribotas ir gana atsargus.

Dainininkas skiriasi iš kitų 
muzikos menininku, tuo, kad jis 
niekuomet nesiskiria su savo „ ins
trumentu“ - balsu, kuris yra labai 
jautrus ir lengvai pažeidžiamas. 
Pervargimas, neatsargus ar neat
laidus vaišinimas gali turėti fata
liškų pasekmių. Dainininkai tai 
puikiai žino. Todėl jeigu svečiai 
ne pas visus laukiančius galės ap
silankyti, nederetų dėlto nirštauti. 
Kiek yra žinoma, visose lietuviu, 
kolonijose, kur vyks koncertai, po 
jų bus surengtos menininkams ben
dros vaišės, kurių metu visi galė
sime su jais pabendrauti ir asme
niškai susitikti.

Tačiau šioje menininku, kelio
nėje svarbiausias tikslas yra jų 
koncertai. Mes visi norime, kad 
jie praeitu, sėkmingai su dvasiniu 
pakilimu ir įžiebtų pasididžiavimo 
ir beblėstančios tautinės savigar
bos taip reikalingos mums visiems. 
Parodykime, kad iškiliuosius savo 
menininkus nuoširdžiai vertiname 
ir jų laukiame. Tai bus pats gra
žiausias svečiams atlyginimas už 
jų varga,.

Br. Straukas
****

Sv. Kazimieras Lietuvos patronas, liaudies menas.

LIETUVIU DIENOS
Vienas iš,galbūt, didžiausių dar

bų organizuojant Lietuvių Dienas yra 
svečių apgyvendinimo problema. Su
važiuoja mūsų šimtai ir visi turi būti 
aprūpinti nakvyne.

Lietuvių Dienoms Rengti Komi
teto Butų Komisija jau dabar norėtų 
paprašyti Sydnėjaus lietuvių apie šią 
problemą pagalvoti, ir ne tik Sydnė
jaus, bet ir kitų miestų lietuvių, ža
dančių atvykti i Lietuvių Dienas.

Pagalvokime visi ar važiuosime,

ATSIŠAUKIMAS!

Mielas lietuvi, lietuve,
Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga kreipiamės Į Jus prašydami 

pagalbos ir paramos.
II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komitetas, protestuodamas;prieš so

vietinę Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupaciją, jėga įjungimą į Sovietų respubli
kų eilę, ir tebevykdomą tautinį, kultūrinį, politinį ir religinį smurtą, skelbia

JAUNIMO PETICIJA.
Jaunimo Peticija bus kreipiamasi į Jungtinių Tautų naujai išrinkta ge

neralinį sekretorių Kurt Waldheim. Joje paminėtas slaptasis sovietų ir nacių su
sitarimas (Molotovo-Ribbentropo paktas) kurio pasėkoje Pabaltijo valstybės buvo 
sovietų okupuotos, ir nurodoma, kad okupacija tebevyksta. Peticijoje prašoma, 
kad Jungtines Tautos ištirtų Sovietų kolonializmą ir nesibaigiančius žmogaus tei
sių pažeidimus Pabaltyje, ir iškeltų Lietuvos, Latvijos ir Estijos apsisprendimo 
teises ir nepriklausomybės atstatymo klausimus.

Visi lietuviai plačiame pasaulyje, kurie gyvena lietuvių tautos ir nepri
klausomos Lietuvos valstybės siekiais, prašomi kartu su II Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongresu, protestuoti prieš sovietų užmačias Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje

A. Pasirašydami Jaunimo Peticiją,
B. Rinkdami parašus Jaunimo Peticijai,
C. Skleisdami Jaunimo Peticiją^ kitataučių tarpe.
Vieningu nusiteikimu ir darbu parodykime okupantui ir jo vergijon pate

kusiam lietuviui, kad lietuvių tautos laisvės troškimas nėra užmirsTas!
JAUNIMO DARBAS IR ŠIRDIS - LIETUVIU TAUTOS ATEITIS?

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Peticijų Komisija 
1972 Jaunimo Metų Vasario 16 d.

-■'.AV. • V.’. *.V.’

SYDNEY, 1972 M.
kada važiuosime. Susitarkime su gi
minėmis bei pažįstamais, jei pas juos 
galvojame apsistoti. Sydnejiškiai pa
galvokime, kiek žmonių priimti galė
sime. Butų komisijai daug padės, jei 
jie gaus žinias kiek galint anksčiau.

Visais apgyvendinimo reikalais 
prašome kreiptis į p. A. Bučinską, 
63 Oxford St. Bankstown, NSW, 2200. 
Tel. 70 7542.

Lietuvių Dienoms Rengti 
Komitetas

REMKIME TAUTINĘ KULTŪRĄ NE VIEN ŽODŽIAIS BET IR ASMENIŠKU 

ĮSIJUNGIMU. (Ar jau turi bilietą į Stankaitytės ir Baro koncertą?)
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Tokia antrašte norima atspaus

dinti vienkartini leidinį, kuris būtu 
kaip ir Australijos lietuviu istorija. 
Šio leidinio turinys apimtų Australi
jos lietuvių, gyvenimą nuo įsikūrimo 
pradžios iki jo išleidimo.

Čia netenka kalbėti apie jo reikš
mę bei naudingumą, tai visiems su
prantama ir reikalinga.

Praeitame MP numeryje ALB Kraš
to Kultūros Taryba paskelbė šiuo rei
kalu atsišaukimą iš kurio matome, 
kad darbas yra jau pradėtas. Šiam lei
diniui jau surastas ir redaktorius p. 
A. Zubras, kuri mes visi jį gerai pa
žįstame kaip gabų žurnalistą ir veik
lų visuomenininką. Taigi galime pasi
tikėti kad šis monumentalus darbas 
jo bus gerai ir pilnai padarytas.

Siame MP numeryje spausdiname 
Zubro paruoštą šio leidinio turinio 
projektą. Norime kad visi gerai su juo 
susipažintų ir pasvarstytų kaip ir ko
kiu būdu galėtų ateiti jam į pagalbą. 
Zubras ieško kai kurioms temoms ar 
net, galėtume pavadinti, studijoms pa
ruošti tinkamu žmonių. Tas bendradar
bių skaičius turėtų būti nemažas, nes 
leidinys pagal užsibrėžtą turinį turėtų 
būti apie 500 puslapių Lietuvių Enci
klopedijos knygos formato.

Iš patiekto projekto turinio mato
me, kad kai kurios temos, o jų bus 
nemažai, sunkiai bus galima išvengti 
pasikartojimo, kurio vistiek turėtume 
vengti. Pirmojo dešimtmečio Austra
lijos Lietuvių Metraščio temos dauge
liu atveju yra tos pačios ir jų nurašy
mas butų bereikalingas darbas. Saky
sime, II skyriuje, kuris pavadintas 
‘Glaudžiamės į buri’ pirmoji tema yra 
‘Mūsų Pirmtakūnai’ antroji ‘Australi
jos Lietuvių Bendruomenės Organiza
cija’ ir kt. Jos visos yra aprašytos 
Metraštyje ir jas būtų galima tik tęsti 
šiame naujame leidinyje laiko tėkmės 
eigoje, o ne kaip dalykinę temą, ku
ria galima aprašyti nuo pradžios iki 
pabaigos.

Susiduriame su dvejų rūšių te
momis vienos yra dalykinės ir jas rei
kia visumoje aprašyti, kitos yra eigos 
istorinės ir jas reikėtų aprašyti nuo 
tos vietos kur jas užbaigė Australijos 
Lietuvių Metraštis.

Taip suskirstę naujo leidinio te
mas mes išvengsime pasikartojimo, 
išvengsime bereikalingo darbo ir ne
apsunkinsime bereikalinga medžiaga 
knygos, o gal sutaupysime kiek ir pi
nigų.,

Sį reikalą turėtume pilniau išdis
kutuoti ir išsiaiškinti, kad tobuliau 
galėtume atlikti užsibrėžtą tikslą.

am
****

Geriausia spalva poilsiui
Namų sutvarkymo ir -spal

vų ekspertai teigai, kad žalia 
spalva yra pati geriausia darbo 
kabinetui ir miegamajam, nes ji 
atpalaidoja raumenų ir nervų į- 
tampą.

2. Australijos Latvių Federa
cijos Švietimo Tarybos Vadovas 
p. E. Silkalnš,

3 . Latvių Konsulas Australi
jai p. 0. Rozitis,

4. Latvių Organizacijų S-ga,
3. Latvių Karių S-ga (Dauga- 

vas Vanagi),
6. LatviųMoterų Socialinė D-ja,
7. Latvių Studentų D-ja,
8. Latvių Korporantų Sambūris,
9. Latvių Korporančių Sambū

ris,
10 . Latvių Skautų S-ga,
11. Latvių Pradžios Mokyklų 

vedėjai,
12. Latvių Kalbos Kursų mo

kytojai ir tėvų komitetas.
Latviu, Kalbos Kursų Tarybai 

vadovauja asmenų prezidiumas. 
Kursų administratoriui ir mašinin-

Dainininkas Stasys Baras savo šeimos tarpe, iš kaire's: žmona Elena, dukrelės Dai- kei mokamas atlyginimas.
na ir Rita, Stasys Baras, kurio Įraukiame su ponia atvykstant į Australiją. Greitai Latvių Kalbos Kursų Globė- 
išgirsime jį dainuojant koncertuose drauge su soliste Dana Stankaityte. jas yra Australijos Latvių Fede-

AUSTRALIJOS LIETUVIAI

Pratarmė.
L PIRMIEJI ŽINGSNIAI

1. Pastogės beieškant. (Vaizdai iš 
Vokietijos lagerių. Apsisprendimas 
išvykti).

2. Didžiaisiais Vandenimis. (Vaizdai 
iš kelionės laivais).

3. Naujoji žemė. (Pirmieji įspūdžiai).
4. Išperkam Parašą. (Vaizdai bei apy

braiža iš kontrakto metų).
Pastaba. Šioje vietoje ištraukos iš 

J. Žukausko ir P. Andriu- 
Šio spaudoje tilpusių 
straipsnių - reportažų.

5. įsikuriam. (Pokontraktiniai metai).
II. GLAUDŽIAMĖS į BURI

I. Mūsų Pirmtakai.
7. Australijos Lietuvių Bendruomenes 

Organizacija. Skyriai ir Seniūnijos.
8. Jaunimo Sambūriai.
9. Sporto Veikla.
10. Religinis Gyvenimas.

Katalikų Sambūriai.
Lietuviai Evangelikai.

III. ŪKINĖ ATRAMA.
II. Kasdieninis darbas. (Darbininkija, 

amatininkai, verslininkai, profesi
jų žmonės).

12. Privatus Turtas.
13. Bendruomeninis Turtas. (Klubai, 

Lietuvių Namai, Talka).

KODĖL TOKS DIDELIS SKIRTUMAS?

Melbourne lietuvių akademi
nės korporacijos „Romuva“ inicia
tyva, kaip žinome, yra įsteigti Lie
tuvių Kalbos Kursai, kurie Vikto
rijos valstijos Švietimo Departa
mento patvirtinti ir lietuvių kalba 
prilyginta prancūzų, italų, vokie
čių ir kitoms modernioms kalboms.

Lietuvių Kalbos Kursai prieš 
porą savaičių pradėjo antruosius 
mokslo metus su 46 mokiniais ir 
7 mokytojais: Petras Songaila - mo
kytojų tarybos pirmininkas ir pa
žangiųjų klasės mokytojas, Alena 
Karazijienė - aukštesniosios kla
sės ir Jūratė Normantaitė - Tender 
pradedančiųjų klasės mokytoja. 
Kiti keturi yra pagelbiniai mokyto
jai.

Mokytojų Taryba pakvietė p. 
Joną Jušką ir įgaliojo imtis inicia
tyvą sudaryti kursantų Tėvų komi
tetą, kuris kursų sėkmingam veiki
mui yra būtinas.

Tačiau su apgailestavimu ten
ka stebėti kai kurių mūsų švietimo 
ir bendruomenės veiksnių pasyvu
mą Lietuvių Kalbos Kursų reikalu. 
Neginčytina, kad kursai yra reikš
mingi visai lietuvių bendruomenei, 
todėl jie ir turėtų būti visos ben
druomenės remiami. Mūsų minėti 
veiksniai vykdydami savo tiesiogi
ni, ir konkretų darbą, turėtų imtis

IV. MOKSLO BESIEKIANT.
14. Krašto Mokyklų Sistema.
15. Mūsų Studentija.
16. Lituanistinis Švietimas.
17. Naujoji Profesinių Žmonių Karta.

V. KULTŪRINIS PULSAVIMAS.
18. Mūsų Periodika.
19. Kartiniai Leidiniai ir Leidinėliai. 

(Čia ir tik periodikoje proza ir po
ezija pasireiškusių aptarimai).

20. Chorai. (Toje vietoje solistų ir mu
zikų aptarimas).

21. Scenos Mėgėjai. (Čia išraiškos šo
kio ir baleto pasireiškimai).

22. Vaizduojamasis Menas.
23. Bibliotekos ir Muziejus.
24. Atmintiniai Kultūriniai Parengimai.
25. Lietuvių Dienos.

VI. RYŠKIEJI VEIDAI.
26. Gyvieji ir Mirusieji.

VII. BUITIES KELYJE.
27. Integracija ir Asimiliacija.
28. Lietuvio Vardas Spaudoje: 

Periodinėje;
Mokslinėje Literatūroje.

29. Australija Lietuvių Grožinėje Kū
ryboje.

30. Lituanistika Krašto Bibliotekose.
31. Ryšiai su Kitų Tautybių Ateiviais.
32. Santykiai su Kitų Kraštų Lietuviais
33- įtampos ir Atoslūgiai.
34. Neišnaudotos Galimybės.
35. į Ateitį Žvelgiant.

Paruošė' A. Zubras

iniciatyvos organizuoti Lietuvių 
Kalbos Kursų globą ir efektyvią 
jų paramą.

Verta ‘ir įdomu pažiūrėti ką gi 
daro mūsų kaimynai latviai jų kal
bos kursų reikalu.

Melbourne latviai supažindin
ti su Lietuvių Kalbos Kursais ir 
gavę iš mūsų kursų įniciatoriu/iš
samias informacijas bei visus ke
lius ir darytinus žygius Švietimo 
Departamente, įsteigė Latvių Kal
bos Kursus, paimdami mūsų kursų 
pavyzdį. Šie jų kursai pradėjo pir
muosius mokslo metus su 44 moki
niais ir 6 mokytojais, kurių 4 pa
gelbiniai. Bet kas mums įsidėmė
tina, kad jie organizaciniame kur
sų darbe parodė itin gilų tautinio 
reikalo supratimą bei solidarumą. 
Kursų sėkmingam veikimui sudarė 
Latvių Kalbos Kursų Tarybac, ku
rios uždavinys yra propaguoti kur
sus jų bendruomenėje ir mokykli
nio amžiaus jaunuolių tarpe. Taip 
pat jos uždavinys yra surasti ir 
sukviesti mokinius ir mokytojus 
bei sudaryti efektyvų fondą, kursų 
mokymo priemonėms įsigyti bei ad
ministracijos išlaidoms padengti.

Latvių Kalbos Kursų Tarybą 
sudaro:

1. Melbourne Latvių organiza
cijų Federacijos pirmininkas Dr. 
A.Mellinš, jis ir kursų iniciatorius.

Mr. Patupis

Lietuvis - Centrines Australijos 
Dykumos Pionierius

Turbūt tik Pietų ir Vakarų Austra
lijoje gyvenantiems lietuviams, se
kantiems australų spaudą ir televiziją, 
yra plačiau žinoma apie kelionę, or
ganizuojama į Ayers Rock, garsųjį ak
mens, milžiną Centrinėje Australijoje.

Šios kelionės organizatorius ir 
vadovas yra lietuvis Gediminas Patu
pis, atvykęs į Australiją 1948 metais. 
Jis yra motelių komplekso savininkas 
Eucla vietovėje, Vakarų Australijoje, 
iš kur ši pavojinga ekspedicija prasi
dės. Apie šią kelionę jau ilgesnį lai
ką rašo australų spauda. Kadangi ši 
ekspedicija keliaus žiauriu terenu, į 
kurą daugelyje vietų žmogus dar nėra 
įkėlęs kojos, ji yra laikoma viena iš 
sunkiausių ir pavojingiausių šių laikų 
eksploracijų. Ja taip pat yra susido
mėję ir Anglijos BBC bei JAV televi
zijos stotys, prisiuntusios reporterius 
ir filmuotojus. į kelionę, kuri praside
da vasario pabaigoje, leidžiamasi pen
kiais specialiai modifikuotais ‘džy- 
pais’, o jos dalyviai (10 vyrų) visą 
laiką bus sekami ir reikalui esant mai
tinami ir aprūpinami iš G. Patupio pri
vataus lėktuvo.

Linkint šiam atkakliam, drąsiam ir 
užgrūdintam lietuviui ir jo ekspedici
jai geriausios sėkmės, reikia tikėtis 
kad po keliones jis savo įspūdžiais 
pasidalins ir su ‘Mūsų Pastoges’ skai
tytojais.
__ _______  J. J.

'KLUMPAKOJIS’ ŠOKA
Australijos Dienos šventės (sau

sio mėn. 31 d.) proga suruoštame My
er Bowl tarptautiniame koncerte labai 
mikliai ir įspūdingai pasirodė Melbour
ne lietuvių tautinių šokių grupė ‘Klum
pakojis’, vadovaujamas p. Vytauto 
Strauko. ‘Klumpakojis’ šiame koncer
te šoko: Malūną, Zanavykų aplinkinį 
ir Aštuonnytį. Ta pat dieną vakare per 
televiziją buvo parodyta mūsų šokanti 
grupė ir pranešėjo įvertinta labai ge
rai, kaip koncerte pirmaujanti.

Šia proga tenka paminėti, kad į. 
‘Klumpakojo’ gretas Įstojo iš Anglijos 
atvykusi p-lė Kristina Lipkevičiutė, 
kuri ir Anglijoje gyvendama šoko vie
tinėje tautinių šokių grupėje. Sveiki
name Kristiną ir linkime džiaugsmo 
ir gražios sėkmės Melbourno lietuviš
kojo jaunimo tarpe.

Reikia pastebėti, kad Melbourne 
sėkmingai veikia dvi tautinių šokių 
grupės: ‘Gintaras’, vadovaujamas p. 
H. Statkuvienės ir ‘Klumpakojis’, va
dovaujamas p. V. Strauko.

‘Gintaras’ turi kelis atskirus vie
netus, pagal šokėjų amžių: nuo jau
nučių iki jaunuolių. Todėl vertėtu vi
sam Melbourno lietuviškajam jaunimui 
jungtis į šias grupes, kuriose ras ma
lonią bei linksmą aplinką savųjų tar
pe.

IGA

racijos pirmininkas p. Vilis Egli- 
te.

Darant šį palyginimą man kilo 
mintis, kad būtų laikas ir mūsų 
bendruomenės veiksnių ir organi
zacijų vadovybėms parodyti dau
giau aktyvumo ir dėmesio Lietuvių 
Kalbos Kursais, prisidedant prie 
jų sėkmingo vystymosi, teikiant 
efektinga^ paramą ir globą. Juk tik 
jaunime mes matome savo tautinį 
išlikimą tremtyje.

Ignas Alekna
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AUSTRALIJA TAMPA JAPONIJOS SALA Mielus prietelius
IRVL VENCLOVĄ ir NIJOLĘ ŠVEDAITĘ 

sukūrusius šeimos židinį sveikiname ir linkime šviesios ateities.
V. ir T. Skrinskai ir V. ir Miniotai.

P. GAUČYS

Ketvirčiui šimtmečio prabėgus 
nuo II pasaulinio karo pabai
gos, japonų pramonininkai iš 
esmės pasiekė to, ko nesugebė
jo padaryti jų generolai su visa 
karine galybe. Jų pastangomis 
Australija greitai virsta dar vie
na Japonijos sala. Japonija yra 
dinamiška, besiveržianti jėga 
tarptautinėje prekyboje ir fi
nansuose, bet ji gali pasireikšti 
ir kaip lemiamas veiksnys dau
gelyje Azijos kraštų. Dabar 
australiečiai su vis didėjančiu 
susirūpinimu mato savo šalį ei
nant į stiprėjančią ūkinę pri
klausomybę nuo Japonijos. Kai 
australiečiai pajūriuose šildosi 
saulėje, džiaugdamiesi nepa
prasta savo gerove, jų kraštas 
greitai tampa ūkine Japonijos 
kolonija — milžiniška kasykla 
japonų pramonės nepasotina
mam žaliavų apetitui ir tolydžio 
augančią, japonų prekių ir dir
binių rinka.

Japonijos importas
Jau ir dabar kai kurios Aust

ralijos pramonės ir prekybos 
šakos išimtinai priklauso nuo 
Japonijos importo. Ištisi laivy
nai ir eksporto uostai tuoj pa
virstų šmėkliškais laivais ir 
uostais, jeigu japonų pliepo fab 
rikai pradėtų iš kitur gabentis 
žaliavas. Japonų pagaminti te
levizoriai, radijai, sulčių spaus
tuvai ir daug kitokių elektrinių 
aparatų vis labiau ir labiau įsi
gali australiečių namuose.

Dar prieš dešimtį metų dau
guma australiečių tai būtų lai
kę nepatriotišku elgesiu, prisi
mindami, kad tik kautynės Ko
ralų jūroje jų kraštą apsaugo
jo nuo Japonijos okupacijos. 
Dabar gi jų daugumas bevelija 
įsigyti japonų, o ne anglų, ame
rikiečių ar jų pačių gamintus 
automobilius. Japonija yra ge
riausia Australijos klientė, nu- 
perkantį vieną trečdalį viso 
Australijos eksporto. Dabarti
niu metu Japonija įsiveža iš 
Australijos daugiau kaip už 
Vieną bilijoną dolerių Australi
jos žaliavų. Per pastarąjį de
šimtmetį ši prekyba pakilo dau 
giau kaip 200%. Jeigu taip bus 
ir toliau, Australijos eksportas 
į Japoniją šito dešimtmečio ga
le pasieks 50% viso jos ekspor
to.

Australijos žaliavos
Beveik pusę Australijos eks

porto į Japoniją sudaro metalų 
rūdos, pusiau apdirbti metalai 
ir mineralai. Australija aprūpi
na Japoniją puse bauksitų, ku
rių jai reikia jos aliuminijaus 
pramonei. Japonijos plieno fab
rikai iš Australijos įsiveža treč
dalį geležies rūdos, kas sudaro 
beveik 90% viso Australijos ge
ležies eksporto. Japonijos plie
no fabrikai taip pat gauna iš 
Australijos 40% jiems reikalin
gų akmens anglių, t. y. 95% 
viso Australijos akmens anglių 
eksporto. Japonija yra didžiau
sia pirkėja australų mangano 
rūdos ir įsiveža labai daug kitu 

Australijos metalų rūdų, kaip 
pvz. nikelio, vario ir švino. Ja
ponijos oro ir aplinkos užterši
mo problemos gali padaryti 
Australiją didžiausią natūrali
nių dujų ir urano tiekėja japo
nų elektros jėgainėms. Jau da
bar ruošiamasi Australijos dy
kumose esamas skystas dujas 
užšaldyti ir milžiniškais tank
laiviais gabenti į japonų fabri
kus ir į namus kepti iš Austra
lijos atvežamai mėsai.

Australija kreipėsi į Japoniją, 
prašydama jos finansinės para
mos pastatyti urano fabriką, 
kuris kainuotų vieną bilijoną 
dolerių. Jis perdirbinėtų natū
ralų uraną į specialiai paruoštą 
tarnauti branduolinės energijos 
jėgainėse, kurios už kelerių me
tų Japonijoje bus įrengtos.

Australija tuo naudojasi

Be abejo, Australijos vyriau
sybė gerai supranta, kad kraš
to eksportas, o tuo pačiu ir tau
tos gerovė remiasi Japonijos 
importu. Tačiau jos įsitikinimu 
būtų beprotybė suvaržyti išve
žimą į Japoniją tik tam, kad 
sumažėtų Australijos priklauso
mybė nuo Japonijos rinkų. Ja
ponija yra ne tik didžiausia pir
kėja Australijos gamtos turtų, 
taip pat netrukus, ji bus ir 
stambi Australijos turtų ir pra
monės savininkė. Ryšium su pa
sauline pinigine krize ir spaudi
mu nuvertinti japonų valiutą 
Japonija labai palengvino kapi
talų išvežimą į užsienį. Ji leido 
korporacijoms investuoti kapi
talus šešiose užsienio rinkose, 
tame skaičiuje ir Australijoje. 
Visa tai gali turėti didelės įta
kos prekybai ir pramonei. Ap
skaičiuojama, kad Japonijos 
privatūs asmenys ir korporaci
jos ligi 1980 m. gali investuoti 
Ramiojo vandenyno erdvėje 
apie 27 bilijonus dol., ir jų di
delė dalis bus sudėta į Austra
lijos ūkį.

Pati Japonijos vyriausybė 
per įvairias savo agentūras ne
maža kapitalų įdėjo į daugelį 
Australijos išvystymo projektų, 
kaip pvz. naftos ieškojimą. 
Didžiausia Japonijos naftos 
korporacija susitarė su panašia 
australiška bendromis jėgomis 
ieškoti naftos vakarinėje Aust
ralijoje.

Australija — Japonijos 
partneris

Europos bendroji rinka pada
rė nemažą įtaką, sustiprinant ir 
išplečiant esamus prekybos ry
šius tarp Japonijos ir Australi
jos. Japonija dabar laikoma An
glijos ir Europos paveldėtoja, o 
geografiniu požiūriu ji yra daug 
natūralesnis jos partneris. Kai 
Australijai priekaištaujama dėl 
priklausomybės nuo Japonijos, 
ši atsikerta, kad Japonija ne 
mažiau priklauso nuo Australi
jos.

Matydama vis didėjantį ir į- 
takingą vaidmenį, kurį Japonija 

vaidins Australijos ateityje, Au
stralijos vyriausybė šiais metais 
pakeitė savo santykių su Japo
nija tvarkymą. Dabar jos užsie
nio reikalų ministerija perima 
atsakomybę už politiką ir dery
bas su Japonija. Anksčiau visa 
tai 'buvo Prekybos ministerijos 
žinioje.

Jau ir dabar daugeliu atžvil
gių glaudesni kontaktai tarp 
Canberros ir Tokio, negu tarp 
Canberros ir Londono ar Wash- 
ingtono. Australijos dienraščių 
finansams skirtuose lapuose Ja
ponijos reikalai užima daugiau
sia vietos. Netrukus australie
čiai apie japonų politinius rei
kalus žinos ne mažiau, negu ži
no apie britų ir amerikiečių po
litinę raidą. Dešimtmečio gale 
tikimasi, kad ne anglai ar ame
rikiečiai sudarys turistų daugu
mą, o japonai Jau ir dabar kas 
savaitę į Australiją atvyksta 
daugiau kaip 2,500 japonų, ku
rie čia, kaip ir visi turistai, pa
lieka ne mažiau 300 dol. kiek
vienas. („Draugas“)

V. VOKIETIJOS - KINIJOS 
SANTIMAI

Bonna. — Viename praneši
me iš Vak. Vokietijos sostinės nu 
rodoma, kad krašto vyriausybė, 
tęsdama savo naujosios Rytų po
litikos vykdymą, esanti apsispren 
dusi užmegzti diplomatinius san 
tykius su komunistine Kinija. 
Šiuo reikalu jau kuris laikas vyks
ta abiejų šalių pasitarimai. Ma
noma, kad jų išdavoje jau šį ru
denį būsią pasikeista ir diplomat! 
niais atstovais.

Svarbiausios šiuo reikalu dery
bos buvusios Briusely, kur kom. 
Kinija čia yra įkūrusi tvirtą savo 
atstovybę .Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Walter Scheel ir 
kiti aukšti diplomatai į Belgijos 
sostinę dažnai atvyksta tartis su 
kitų kraštų atstovais NATO ir 
Europos Bendrosios rinkos reika
lais. Abiejų šalių gyventojų nuo
taikoms nuskaidrinti vartojamos 
tokios pačios priemonės, kurias 
anksčiau naudojo JAV ir Kinija 
— draugiškos sporto varžybos, 
kurios pr. metais buvo suruoštos 
Luebecke, Wolfsburge ir Frank
furte.

Derybos vedamos visu rimtu
mu ir jos nėra slepiamos. V. Vo
kietijos kancleris W. Brandtas a- 
pie jas pranešė ir Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos galvai L. 
Brežnevui, kai su juo tarėsi Kry
me. Lygia dalimi buvęs painfor
muotas ir prez. Nixonas jų susi
tikimo metu Floridoje.

Glaudūs prekybiniai ryšiai
Nurodoma, kad nors ir nėra 

diplomatinių santykių, glaudūs 
prekybiniai ryšiai tarp Vak. Vo
kietijos ir kom. Kinijos yra jau 
daugelis metų. Kom. Kinijos už
sienio prekyboje Vakarų Vokieti
ja užimanti jau trečią vietą iš 
nekomunistinių kraštų tarpo, 
tuojau po Japonijos ir Hong —

A. Šimkevičius su ponia apdovanoti 
prizais Hamiltone.

SVEČIAS IŠ KANADOS

Gavome žinių, kad iš Kanados at
važiuoja Antanas Šimkevičius su žmo
na į Australiją, kur dalyvaus tarpvals
tybinėse šaudymo rungtynėse kovo 
13-14 d. Griffith NSW. Rungtynėse jis 
atstovauja Kanadą ir yra užsiregistra
vęs kaip Anthony Sims.

Ponai Simkevičiai norėtų, susitik
ti su lietuviais ir ypač senais pažįs
tamais su kuriais teko gyventi Vokie
tijoje Liubeke, Slesvig-Holstein ir kt.

P. Šimkevičius it Sydney atskren
da kovo 12 d. 9.15 vai. ryto, čia trum
pai pabuvęs skrenda į Canberrą ir ap
sistos Mia Motel Griffith. Kovo 15 d. 
specialiu autobusu visi kanadiečiai 
ir amerikonai vyksta į Melbourną, kur 
apsigyvens Hotel Southern Cross ir 
čią išbus iki kovo 18 d. Nuo kovo 18 
iki 21 d. gyvens Sydney Koala Kings
gate Motel.

A. Šimkevičius Kanadoje yra gra
žiai įsikūręs, verčiasi bizniu ir yra 
žuvautojų. ir medžiotojų klubo ‘Briedis’ 
pirmininkas. Praėjusį medžiojimo se
zoną tik jam vienam pasisekė nušau
ti briedį.

^Mes linkime p.p. Simkevičiams 
gražiai praleisti laiką, Australijoje ir 
atnaujinti bei įsigyti naujų pažinčių 
su Australijos lietuviais.

****

Kongo. 1969—1970 m. apsikeiti
mas prekėmis pasiekė didesnę su
mą, kaip Vak. Vokietijos — So
vietų Sąjungos prekybos balan
sas. Taigi derybų metu spren
džiamas ir abiejų kraštų konsu
latų bei prekybinių atstovybių 
kom. Kinijoje ir Vak. Vokietijoje 
atidarymo klausimas.

Vak. Vokietija, norėdama pa
brėžti, kad ji nebijo “geltonojo 
pavojaus”, pakvietė komunistin- 
nės Kinijos stalo teniso žaidėjus 
draugiškoms stalo teniso žaidy
nėms, kurios neseniai įvyko 
Wolfsburge. Šia proga susitiko ir 
abiejų šalių diplomatai. Abidvi 
pusės buvo viena kitai labai man 
dagios. Pasikeista kalbomis, bu
vo keliami tostai, žaidėjai apdo
vanoti gėlėmis. Pačio stalo teni
so žaidimo metu kiniečiai buvo y- 
patingai mandagūs ir jų stipriau 
si pasaulyje žaidėjai pralaimėjo... 
Ypač buvo įdomus dviejų mažo 
ūgio žaidėjų, — katyčių varžy
bos, kurių metu kinietė Ceng Hu
ai—jing pralaimėjo prieš vokie
taitę Marta Hejma. Sakoma, kad 
už tai kiniečiai tikisi laimėti poli
tinėje srityje.

(bk)
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Algis Vingrys
PADANGĖM SKRAJOSIU...
Prabėga vasaros, pavasariai, gim

tadieniai. Pašėlusiai greit laiko trau
kiniu praeitin nurieda nerūpestingos 
vaikystės ir jaunystės metai. Dvide
šimt vienerių sulaukus yra įprasta 
stabtelėti ir giliau atsikvėpti einant 
toliau lemties keliais. Po žieduotos, 
viltingos jaunystės ateina paprastos 
darbo dienos, susikaupimo ir šiaip ar 
taip vilčių išsipildymo brandos metas. 
Nuo čia lyg ir prasideda sunkesnių 
pareigų, pilnesnės atsakomybės ir rū
pesčių gyvenimas.

S.m. vasario 22 d. plačiai žino
mam lietuvių jaunimo tarpe melburniš- 
kiui Algiui Vingriui suėjo 21-ri metai. 
Gimė, išaugo ir išsimokslino Algis 
Melbourne. Mokėsi gerai, gavo Com
monwealth stipendiją ir 1968 baigė 
St. Kevins college su dviem pagyri
mais. 8-rius metus lankė ir baigė Mel
burno parapijos Savaitgalio mokyklą 
ir kursus, susipratusių tėvų inspiruo
jamas, aktyviai reiškėsi Melbourno 
lietuvių jaunimo veikloje. Kelis metus 
šoko tautinius šokius ‘Klumpakojo’ 
grupėje, lošė krepšini ‘Varpo’ Klube, 
o skautuose tebedalyvauja dar ir da
bar. Šiais laikais, kada vyksta savo
tiška kova dėl kiekvieno lietuviuko,

MOTERIS ISTORIJOS EIGOJE
3 V. Kristensen

Šiek tiek statistikos, rodančios 
moterų dalyvavimą politiniame gyveni
me. Anglijoje: Atstovu Rūmai turi tik 
4% moterų; moterys sudaro tik vieną 
ketvirtį, visųmagistratų, viena moteris 
teisėjas. Iš 417 burmistrų - 48 yra mo
terys. Australijoje 1960 m. Senate bu
vo 5 moterys; Atstovu Rūmai (124 na
riai) neturi nei vienos moters. Nėra 
moterų magistratų nei teisėjų. Loka
linėse valdžios vietose rezultatai kiek 
geresni. JAV Kongrese: Atstovų Rū
muose 15 moterų, Senate - 1.

Iš viso, balsavimo būdu išrinktų 
į valdžią moterų tėra tik 5%; paskirtų 
į valdžią yra daugiau ir įvairiose sri
tyse, kaip pav., ambasadorių, delega
tų į JTO, teisėjų, 2 moterys buvo JAV 
iždininkais ir abiejų politinių partijų 
vicepirmininkai yra moterys. Sov. Są
jungoje moterys sudaro % Centrinio 
Sovieto, C. Sovieto Prezidiume iš 15 
narių yra 4 moterys. Be to, moterys 
yra buvę sveikatos, švietimo, vaikų 
pagalbos ir priežiūros, teisės, finan
sų ir prekybos ministeriais. Pusė Sov. 
teisėjų yra moterys, išrinktos gyven
tojų balsavimu. Kinijoje - parlamente 
yra 20% moterų. Šiaip, moterys užima 
magistratų, teisėjų, ministerių, depar
tamentų vedėjų ir pan. vietas. Indijo
je - parlamente yra 4% moterų. Šiaip 
gi moterys eina ambasadorių, delegatų, 
ministerių pavaduotojų pareigas. Indi
ra Gandhi yra ketvirta moteris einanti 
Indijos Kongreso Pirmininko pareigas.

Kaip matome, Vakarų moterų da
lyvavimas politiniame gyvenime yra 
palyginamai menkas. Bet negalima 
per daug stebėtis jų apatija ir neryž
tingumu; tiek šimtmečių dominuota fi
ziniai stipresnio vyro, ji nustojo sa
varankiškumo. Priežodis sako: ‘pa
pratimas yra pikčiau už prigimimą’.

į moterų dabartines legalias tei- 
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kada vis sunkiau ir sunkiau darosi iš
mokyti lietuviukus lietuviškai kalbėti 
ir skaityti, reikia džiaugtis ir didžiuo
tis, kad Algis gerai lietuviškai kalba, 
rašo ir skaito.

Baigiant gimnaziją ir renkantis 
ateities kelius, patraukė Algi paukš
čio skridimas.

Svajonės išsipildė, kai Algį iš 
kelių šimtu atrinko ir priėmė i Qantas 
pilotų mokyklą. Po 20 mėnesių inten
syvaus darbo, išlaikęs egzaminus, 
1970 m. rugsėjo 11d. Algis gavo ko
mercinio piloto diplomą ir ‘sparnus’. 
Tai pirmas lietuvis lakūnas Australi
joje šitokiu būdu pradėjęs lipti ko
mercinio piloto karjeros laiptais. Prieš 
pereinant į keleivinius lėktuvus Al
giui reikėjo atlikti stažą ir išskraidy- 
ti nustatytą valandų skaičių. Praktika 
Įpusėjus,' atėjo nemaloni žinia, kad 
Qantas pakliuvo i ekonominius sunku
mus ir atleidžia dalį prityrusių pilotų 
ir visus stažuotojus. Si nesėkmė ne
sumažino entuziazmo ir neišmušė Al
gio iš pasirinkto padangių kelio. Jis 
tvirtai tiki, kad netrukus atsiras pro
ga atsisėsti už sprausminio Boemy 
747 vairo, o dabar laikinai įsidarbino 
Schutt Aircraft Corporation lakūnu - 
instruktorium. Algiui Vingriui tik 21 
metai ir dar nevėlu rinktis kitą profe
siją. Tačiau pastangos pakreipti jį 
kita kryptimi buvo veltui. Jis šventai 
tiki, kad jo pašaukimas yra padangėm 
skraidyti.

Šeštadieni, vasario 19 d. Algio 
gimtadienį atšvęsti i tėvu p. inz. B. 
J. Vingrių namus susirinko didokas 
būrys Melbourno jaunimo ir keletas 
artimų vyresniųjų. Prie mamos ir se
sers Danos išstaigingai paruosto vai
šių stalo, dainoms ir šokiams nebuvo 
galo.

Kelių į save beieškant, skrendant 
virš okeano ir virš šaltinio, linkime 
sėkmės Tau, Algi!

(aš)
****

sės, kur įeina vedybos, skirybos, nuo
savybė, paveldėjimas, vaikai - nesi
gilinsiu. Įstatymai, kurie tvarko jas, 
visad buvo ir yra labai sudėtingi. Ben
drai paėmus, moters legali padėtis 
šiandien yra nepalyginamai geresnė: 
daugeliu atveju ji yra lygiatesė su 
vyrais ir jos padėtis kaskart gerėja. 
Kitos salys vis dar kovoja su rasinėm 
ar religinėm vedybų kliūtim, net daug
patystė. Tačiau jau daug yra nuveikta, 
ir tai JTO pastangomis.

Dabar panagrinėsim labai aktualų 
dirbančios moters klausimą. Teisė 
dirbti yra vienas iš pagrindinių Žmo
gaus Teisių Deklaracijos nuostatu. 
Beveik visos moterys dirba, dauguma, 
žinoma, namuose. Tačiau kaskart di
desnis skaičius pradeda dirbti už na
mų, apmokamą darbą. Priežastys įvai
rios, daugiausia ekonominio pobūdžio: 
papildyti mažą vyro algą, dėl materia
linių gerybių (namo, mašinos ir 1.1.), 
išleisti vaikus į. mokslą, noras apsi
drausti finansiniai prieš senatvę ar 
galimas skirybas. Bet yra ir kitų mo
tyvų: vienatvė, noras tapti finansiniai 
nepriklausoma, namų ruošos monoto
nija, noras grįžti į pamėgtą darbą ar 
troškimas panaudoti turimus talentus 
ar žinias.

Pirmosios kovotojos už moterų 
teises siekė teisės dirbti, nes joje 
matė kelią į, lygybę su vyrais ir patei
sinimą. savo egzistencijos nevien kaip 
moters, bet ir kaip visuomenės nario. 
Palyginus dabar dirbančios moters 
padėtį su praėjusių šimtmečių, randa
me didelius pasikeitimus. Palyginki
me dirbančių moterų skaičių: JAV 
1890 m. moterys sudarė 1/6 darbo jė
gos (iš jų 70% netekėjusios), o šian
dien 1/3 (beveik pusė virš 40 metų 
amžiaus), Anglijoje maždaug darbo 
jėgos yra moterys, 60% ištekėjusios. 
Procentas didesnis emigrantų moterų,

PAVEIKSLU PARODOS ATGARSIS 
MELBOURNE

Kiekviena generacija jaučia sim
patiją ankstyvesnei generacijai, nes 
joje gali atpažinti savo viltį ir baimę. 
Žmogaus evoliucija vyko labai pama
žu ir mes daug mažiau žinotume apie 
tai, jei ankstyvi mūsų protėviai meni
ninkai nebūtų palikę mums aiškiu žy
mių. Gyvenimo sąlygos nuolat keičia
si. (Vieni sako blogėja.) Negaliu iš
vengti nepaminėjus daugelio kraštų 
gyventojų priespaudą, kuri darosi ne
pakeliama. Įtampa tarp tautų didelė. 
Žmonės dar neišmoko harmoningo su
gyvenimo žemėje, nors jau pasiekė 
kitas planetas. Jei visa tai ateities 
kartos negalės išskaityti iš istorijos 
puslapių, tai aiškiausiai matys iš pa
liktu meno kūriniu - iš moderniško me
no, kurio daugumas iš mūsų šiuo me
tu dar negali suprasti.

Išstatyti p. J. Baukaus (Banks) 
paveikslai Lietuvių Namuose 16-tos 
vasario šventės proga skaitlingi ir 
Įvairūs. Iš anksčiau mes menininką 
pažįstame kaip realistą. Kurį laiką 
jis buvo pradingęs iš Melbourno hori
zonto. Girdėjau, kad jis gilinosi meno 
srityje Queenslande. Gal todėl jis da
bar pasirodė toks visapusiškas. Viso 
jis išstatė 24 paveikslus. Be kelių 
gamtos vaizdų aliejuj e, yra daug akri
linių - modernių. Iš dvieju gražių ak
varelių, viena pavadinta ‘ Po saulėlei
džio’, man ypatingai patiko. (Atleis
kit, nesu meno kritike ir rašau grynai 
kaip eilinė parodos lankytoja.) Paste
bėjau, kad menininkas naudojo ke
liems savo paveikslams Impasto su 
smėliu. Visi keturi grafikos paveiks
lai savotiškai įdomus. Vienas mazgas 
lino raižinys pavadintas ‘Našlė’ iš
šaukia sentimentalumo jausmą. Medžio 
rėžiniai tautiniame stiliuje kruopščiai 
atlikti. Daugelis parodos lankytojų, 
kiek ilgiau sustodavo prie ‘Rudeniop 
Lietuvos kaimas’ - labai graži idilija.

iš kuriu 42% dirba. Sov. Sąjungoje - 
buv. Rusijoje 1897 m. moterys sudarė 
17% darbo jėgos, o dabar 46%. Angli
joje dirbančios moterys sudaro 1/3 dir
bančios jėgos jau nuo industrinės re
voliucijos. Pasikeitimai įvyko tik dir
bančios moters amžiuje ir faktas, kad 
daugiau dirba ištekėjusios.

Palyginus šias statistikas, išky
la keli faktai: 1. vis daugiau moterų 
dirba už namų; 2. moterys dirba prieš 
vedybas ir vaikams užaugus; 3. dir
bančių moterų amžius pakilo (net virš 
50 metų); 4. moterų darbo jėga sudaro 
svarbia dalį visų krašto darbo jėgų 
5. moterų dirbančių ne iš būtinumo, 
skaičius didėja.

Kas patraukė moteris prie apmo
kamo darbo? Pirmiau, jau industrinės 
revoliucijos metu iškilęs ir vis labiau 
didėjantis moters darbo jėgos pareika
lavimas. Abiejų didžiųjų karų metu 
moterys buvo pašauktos užimti vyrų 
vietas visose darbų srityse. Naujai 
susikūrusių nepriklausomų šalių vys
tymosi programa reikalauja kas kart 
daugiau darbo jėgos, kurios vyrai vie
ni nebeįstengia patenkinti.

Vakaruose, po II Pas. Karo besi
plečianti ekonomija irgi pareikalavo 
naujos darbo jėgos ir patraukė moteris; 
Australijoje tą darbo jėgą papildė emi
grantai, bet taip pat ir moterys. Besi
keičianti ekonominė struktūra ir spar
ti pažanga technikoje reikalauja spe
cialistų. Įvairios naujos institucijos 
liečiančios sveikatą, socialinę pašal
pą ir pagalbą, vaikų gerbūvį ir pan. 
taip pat reikalauja specialistų šiuose 
natūraliai moters tradiciniuose dar
buose. Kas kart didėjančios ir sudė
tingesnės komercinio gyvenimo įstai
gos pagamino begalę moterų sekreto
rių, telefonisčių, stenografių ir 1.1. 
Kas kart didesne produktų ir kitų ga
minių paklausa reikalauja daugiau dar
bo jėgos jiems pagaminti ir paskirs
tyti. Visi šie pakeitimai kraštu eko
nomijose suteikė moterims progą dirb
ti kaskart naujesnėse srityse.

Pasikeitimai įvyko ir pačios mo
ters asmeniškame gyvenime, būtent: 
sumažėjusi šeima ir pailgėjęs gyve
nimas. Šio šimtmečio eigoje moterys 
savarankiškai sumažino šeimą iki

Matosi, kad menininkas į paveiks
lus įdėjo daug sielos. Jis savo įvai
riuose paveiksluose spalvomisjišreiš- 
kia: dainą, šauksmą, degimą. Žodžiais 
tai banalus apibūdinimas.

Menininkas kenčiantis, skausmo 
varginamas, bet jis ryžtingas ir nuo
širdus. Atrodo, kad jis gerai sugeba 
kontroliuoti savo dėmesį į centrinį 
įsitikinimą ir tas padeda suburti visa, 
išblaškytą, audringą asmenybės ener
giją, duodant jai tikslą ir kryptį.

Parodos organizatorius p. K.Praš- 
mutas. Pasikalbėjus su juo paaiškėjo 
kiek darbo ir laiko tokios parodos pa
ruošimas ima. Pono Prašmuto inicia
tyva parodos metu buvo suaukota $15 
Lietuvių Namams, o taip pat Lietuvių 
Namams skiriama 10% nuo kiekvieno 
parduoto paveikslo. Mes Melbourne 
turime daug darbščių pasišventusių 
vyrų; ponas Karolis Prašmutas vienas 
iš jų. Jis nereikalauja, kad jam pri
duotų garbinga^ titulą ir jis nelaukia 
nurodymų kurioje srityje jam darbuo
tis. Jis eina ten ir dirba ten kur trūks
ta darbininkų. Jis nebijo išlaidų, bet 
ir auka prisideda kur reikalinga. Daž
nai jam talkininkauja jo gražiai iš
auklėtos abi dukros.

Ši paroda tęsis 3 savaites. Pa
veikslai palyginamai nebrangūs. Gera 
proga Įsigijimui originalo.

A.B.
****

WASHINGTONAS. — Ame
rikoj yra 7,920,000 studentų, 
arba tūkstančiui gyventojų ten
ka 39 studijuoją kblegijose ir 
universitetuose. Švedijoj vienam 
tūkstančiui gyventojų tenka 14 
studentų. Prancūzijoj 13, Itali- 
oj 10, Olandijoj ir Britanijoj 
po 8, Šveicarijoj 7, Belgijoj, Aus 
trijoj ir V. Vokietijo po 5.

2-3 vaikų, priemonės tam buvo rastos 
net tose šalyse, kur jos buvo Įstaty
mais draudžiama, pav., Prancūzijoje. 
Moters sugebėjimas apriboti savo šei
mą buvo pavadintas jos ‘galutinu iš
silaisvinimu’. Tada tai skambėjo kiek 
perdėtai, bet šiandien su piliule jos 
‘galutinė laisvė’ yra realybė. Žinoma, 
toms, kurios nori ir gali ją vartoti. 
Sumažėjęs nėštumų skaičius, didelė 
pažanga medicinoje ir pacientų prie
žiūroje pašalino didžiausiąpavojų mo
ters sveikatai, būtent vaikų gimdymą 
ir tuo pačiu prailgino jos amžių. Čia, 
žinoma, turima mintyje pažangias Va
karų šalis; Indijoje, pav., ir dabar mo
ters amžiaus apimtis yra nepilni 30 
metų.

Pasėkos šių pasikeitimų yra aiš
kios: moteris, užbaigusi auginti savo 
vaikus, dar turi prieš akis dar daug 
metų aktyvaus gyvenimo. Tokiais at
vejais, kai kurios ryžtingesnės mote
rys net pradeda naują karjerą, pav. 
įstoja į, universitetą ir įsigyja diplo
mą. Kitais atvejais jągrįžta į darbą, 
kuri paliko ištekėdama.

Moterys dabar dirba įvairiose sri
tyse, tik nevienodu procentu: n amų ruo
šos ir švaros, lengvoje pramonėje, 
raštinėje, ligonių slaugyme, švietimo 
srityje ir profesijose. Dauguma, žino
ma, dirba darbuose susijusiuose su 
moters tradiciniais darbais: švaros 
palaikymu, rūbų ir maisto gaminimu, 
vaikų priežiūros bei auklėjimo ir ligo
nių slaugymo. Be šių, prisidėjo nau
jos raštinių darbo ir aptarnavimo sri
tys, vienintelės iš kurių moterys iš
stūmė vytus. Australijoje moterys su
daro didesnę dalį ir rūbų gaminimo 
(100 vyrų - 230 moterų), ir tekstilės 
(100-129) fabrikuose. Kiek mažiau ju 
yra medžio, maisto, gėrimų ir tabako 
imohėse. Tačiau tenka pabrėžti, kad 
visose minėtose srityse, nežiūrint jų 
skaičiaus, moterys užima mažesnes 
vietas, gauna mažesnes algas, maža 
moterų specialisčių, skyrių vedėjų ir 
pan. Raštinėse dirba JAV, Anglijoj, 
Sov. Sąjungoj 2/3 visos raštinių dar
bo jėgos. Australijos duomenų neturi
me, bet spėjama, kad irgi panašiai.

(bus daugiau)
****
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VASARIO 16-to j i ADELAIDĖJE

Tave papuošt žadėjau, 
Kaip savo tikrą seserį, 
Esi pačioj jaunystėj, 
Ir pačiame pavasary.
Poetas A. Miškinis rašė Lietu

vai, kada ji buvo jauna savo nepri
klausomybėje, tęsdamas toliau...

Kur mes tave nuvesim
Ir dovanu ką duosim?
Poetė M. Malakūnienė 16-to vasa

rio proga skaitytoje paskaitoje, pa
kartotinai panaudojo ši poeto klausi
mą.

Kudirkos, Maironiai, knygnešiai 
ir vargo mokyklos atidavė savo duok
lę Lietuvos žadinimui, bet kuo papuo
šim jauną Lietuvą, kaip seserį, Ne
priklausomybę atgavus ir ką duosim 
ją praradus?

Savo duoklę tėvynei atiduoda ‘ty
lieji didvyriai’ dirbdami mokyklose, 
choruose, teatruose, spaudoje, baž
nyčiose ir visose organizacijose, kur 
aukojamas laikas, energija ir meilė 
kurstant tą amžinąją ugnį Tėvynės 
aukure.

‘Kam daugiau duota, iš to daugiau 
bus ir pareikalauta’ rašoma Šventam 
Rašte, tačiau visų, mūsų pareiga per
duoti savo vaikam turtą, kuri atsine
šėm ne čemodanuose ir įsigijom ne 
už australiškus dolerius, tai būtent - 
savo kalbą, savo papročius, turtinga 
liaudies meną ir savišką tautos cha
rakterį.

Jeigu jaunoji karta šį turtą su
pras ir įvertins, mūsų pareiga paverg
tai tėvynei bus atlikta. r

Tai tik kelios mintys išreikštos 
poetės M. Malakūnienės paskaitoje.

Jos dėkingas balso tembras, jaut
rus, įtikinantis perdavimas ir nevar
ginantis datų bei istorinių įvykių ap
sakymas, anot pačios p. M. Malakū- 
nienės ‘šis minčių pasidalinimas’ 
žiūrovu buvo su dideliu dėmesiu iš
klausytas ir su dėkingumu priimtas.

Minėjimo I-je dalyje Apylinkės 
Valdybos Pirmininkui M. Reinkei ta
rus žodį, sekė įvairių, tautybių svei- 

.kinimai ir linkėjimai. Čia išsiskyrė 
ukrainiečių, atstovas P. Pasiczinsky 
netrumpa kalba paskaitydamas lietu
viškai. Susižavėję klausytojai nevien 
dėl lietuvių kalbos, bet ir dėl žodžių 
prasmės daug kartų nutraukė p. Pasi- 
czinskio kalbą audringais plojimais.

ALB Moterų. Sekcijos tradicinį 
abiturientų pristatymą, pravedė pirmi
ninkė p. Bernaitienė pasveikindama 
ir apdovanodama jaunuolius lietuviš
komis knygomis.

Dovanas įteikti paprašė Krašto 
Valdybos narį jaunimo reikalams J. 
Neverauską.

Antroji minėjimo dalis prasidėjo 
su ‘Vaidilos’ Teatro pastatymu B. 
Sruogos ‘Kazimieras Sapiega’ pasku
tiniu paveikslu iš to paties vardo is
torinės 4 veiksmų, 9 paveikslu dra
mos, režisuotos J. Neverausko.

Tai koncertinio pobūdžio pasta
tymas - vyrai apsirengę juodais kos
tiumais, moterys tautiniais drabužiais. 
Dekoracijos - kryžius, laiptai ir durys 
vedančios į bažnyčią ir žvaigždėtas 
dangus. ; Veiksmas vyksta Valkininkų 
bažnyčios kieme.

Gaudžiant varpams ir miniai gie
dant tolumoje, kun. Malakauskas (V. 
Ratkevičius) pradeda žodžiais:

Raudokit, broliai Kristuje iš gė
dos...

Si B. Sruogos poetine drama, pa
siekia aukščiausio taško, kada išdi
dusis Kaz. Sapiega (J. Neverauskas) 
nusižeminęs verkia:

O nukankintoji tauta manoji,
Šventų smuikelių raudanti giria, 
Priimk paklydusį nevertą sūnų, 
Leisk ašarom išverkti kruvinom 
Prie tavo kojų visą žemės skaus

mą.
Veiksmas užbaigiamas kun. Ma

lakauskui ir miniai besimeldžiant:
Uzgrūdykim jėgas skausmuos - 
Gegužis sodais atlinguos - 
Mums tėviškėlę išvaduos.
‘Vaidilos’ teatro aktoriai stipriai 

išgyvendami vaizduojamus charakte
rius, viename trumpame paveiksle, su
gebėjo perduoti anuose laikuose vyks
tančią dramą,. Be paminėtų, aktorių,'

LVS ‘Ramovė* Sydney Skyriaus Valdyba, iš kairės i dešinę: k.reik. narys - P. 
Zaremba, Vicepirm. - V. Saudargas, V-bos Pirmininkas - S. Pačėsa, Sekreto
rius - A. Laukaitis ir iždininkas - A. Vinevičius.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
VASARIO 16 MINĖJIMAS MELBOURNE

Vyresniosios kartos tautiečiai 
gerai prisimename Karo Muziejuje, 
Kaune, marmuro lentoje įrašytus žo
džius: ‘Amžius budėję - laisvę laimė
jom per aukas ir pasišventimą.’ Tau
tos budėjimas perduotas kartų kartoms, 
kaip nenutraukiama grandinė ryžto, 
darbo ir kovos tapo įgyvendintas Lie
tuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. 
aktu, gi paskelbtoji laisvė pašventin
ta laisvės kovose Tautos sūnų auka.

Garbingos sukakties minėjimas 
Melbourne pradėtas iškilmingomis pa
maldomis Sv. Jono bažnyčioje, daly
vaujant organizacijųvėliavoms ir gau
singam skaičiui .tautiečių. Kun. P. Va- 
seris atnašavo Sv. Mišias už kovoju
sius ir žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
ir pasakė pamokslą, iškeldamas

lietuvių tautos amžinumą ir jo
sios kalbos grožį, kuri tęsiasi nuo 
priešistorinių laikų kalbų lopšio iki 
šių dienų.

Minėjimas, kuri organizavo Mel
bourne Apylinkės Valdyba, įvyko Lie
tuvių Namuose, vadovaujant Apylin
kės pirmininkui p. G. Žemkalniui. Pa
gerbus žuvusius už Tautos laisvę ir 
vėliavas, vyko pats minėjimas. Vie
toj įprastinės paskaitos, turėjome p. 
G. Žemkalnio paruoštą montažą, ku
riame mūsų žymių tautos darbuotojų, 
istorikų bei rašytojų: Basanavičiaus, 
Kudirkos, Kazoko, Marcinkevičiaus, 
Sruogienės, Sruogos, Šapokos žodžius, 
pailiustruojant ekrane paveikslais, 
perdavę ponia Dalia Antanaitienė, p. 
p. G. Žemkalnis, Viva Alekna ir Pau
lius Jokūbaitis. Šis neįprastinis bū
das buvo gana įspūdingas už ką ren
gėjams tenka tik padėkoti.

Meninę minėjimo dalį išpildė Mel
bourne Dainos Sambūris, diriguojamas 
p. A. Čelnos. Sambūris padainavo 5 
dainas, kurios skambėjo gana gerai, 
nežiūrint, kad Sambūris po atostogų 
pasirodė kiek susilpnėjusiu sąstatu. 
Kai kurias dainas pianu palydėjo p. 
Erna Deckytė - Duonienė. Visiems 
giedant Tautos Himną minėjimas baig
tas. iga

Sobieskio rolę atliko N. Skidževičius, 
Zarankos - A. Gutis, Elzbietos Ogins
kaitės - G. Matulevičienė, Oginskio - 
V. Opulskis.

Minėjimą užbaigė mūsų mielas 
choras ‘Lituania’ vadovaujamas sol. 
G. Vasiliauskienės.

Moterų choras pasigėrėtinai atli
ko ‘Išauš pavasarėlis^ B. Budriūno ir 
‘Kaip gi gražus’ - J. Švedo.

Mišrus choras skambėjo gerai at
likdamas - ‘Laisvės daina’ J. Žilevi
čiaus,'Joninių daina’ V. Budrevičiaus, 
‘Vėjužėlis’ A. Vanagaičio ir ‘Lietuva 
brangi'-J. Naujalio ir J. Juzeliūno.

Chorui akomponavo R. Kubiliutė.
Smulkiam lietučiui lyjant, Lietu

vių Namų sode buvo nuleistos vėlia
vos, sugiedotas Himnas ir malda.

Minėjimo organizatoriai - Adelai
dės Apylinkės Valdyba.

V. Neveraūskienė
****

ŠVENTĖS MINĖJIMAI

VASARIO 16-TOJI BRISBANEJE
Apylinkės Valdybos suruoštas 

Vasario 16-tosios minėjimas įvy
ko vasario 19 d. anglikonų salėje, 
Aschgrow.

Apyl. pirmininkas V. Loren
cas atidarė minėjimą^ susikaupimo 
minute pagerbė žuvusius už tėvy
nės laisvę ir pakvietė prezidiumą 
(Gudaitis, Freimanas ir Mališaus
kas). Paskaitą skaitė P. Kviecins- 
kas.

Iškilmingąją dalį užbaigus 
Tautos Himnu,toliau vyko meninė 
dalis. Programos pranešėjos Vir
ginijos Mališauskienės vedama 
mergaičių grupė pašoko du tauti
nius šokius. K. Stankūno mišrus 
choras labai skambiai ir darniai 
padainavo tris dainas. Vida 

išpildė du išraiškos šo
kius: „Stoviu aš parimus“ ir „Kau
nas“. Zablockienė ir Aleksandra 
Kiškūnaitė deklamavo eilėraščius 
ir V. Lorencas paskambino muzi
kos kūrinėlį. Programą, paįvairino 
atsilankiusi iš Fidži salų meninin
kų trupė.

Minėjimo programa buvo gau
si, vykusiai išpildyta ir labai links
mai nuteikė taip gausiai minėjiman 
susirinkusius brisbaniečius, kurių 
tarpe dalyvavo ir svečiai iš Ade
laidės ponai Bučeliai. Vėliau se
kė nuotaikingas pobūvis - pasi
linksminimas.

Sekmadienį, vasario 20, kun. 
Dr. P. ,Bačinskas atlaikė Vasario 
16-tosios intencija pamaldas St. Ma
rys bažnyčioje ir pasakė jautrų pa
mokslą. Giedojo K. Stankūno cho
ras.

Tenka pasidžiaugti, kad šiais 
metais brisbaniečiai pergyveno ne
eilinę šventę, bet gerai suorgani - 
zuotą ir iškilmingai pravestą.

Corindos Po-s
***

Newcastle Lietuvių, Diskusijų, Klubas
Pirmas šių metų diskusijų klubo 

susirinkimas įvyko vasario 6 d. p.p. 
Nekrošių namuose. Paskaitą ‘Lietuvos 
Keliu’ skaitė p. P. Leonavičius. įžan
goje pažadėjęs kalbėti apie Lietuvos 
atgimimo veikėjus, p. Leonavičius 
apsiriboja paminėdamas porą poetų - 
žadintojų ir toliau duoda trumpą, ben
dro pobūdžio Lietuvos istorijos ap
žvalgą, pradedant Nepriklausomybės 
paskelbimu ir baigiant 1944 m. rusų 
okupacija. Bėgyje šios apžvalgos bu
vo trumpai paliestas kūrimosi laiko
tarpis, politinio ir socialinio gyveni
mo aspektai laisvoj Lietuvoj ir vokie
čių okupacijos laikotarpis bei rusų 
okupacija. Pabaigoje paskaita kiek 
plačiau palietė lietuvių problemas 
tremtyje, svarbiausiom pabrėždamas 
nutautėjimą, mišrias vedybas ir lie
tuviško jaunimo nutolimą nuo senosios

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ PAS 
NEWCASTLIO LIETUVIUS

Jau šventės išvakarėse, šešta
dienį, buvo surengtas newcastelieciu 
jaunimo vakaras. Gera salė, geras 
tikslas ir gera muzika pritraukė nema
ža žmonių, taip pat į tą vakarą atvyko 
MP redaktorius ir p-lė Jūrate Reisgytė 
iš Sydnėjaus, kuri tarė į susirinkusius 
žodį ragindama paremti jaunimą^ vyks
tantį į II-jį PLJ Kongresą^ Amerikon. 
Vakaras praėjo geioj nuotaikoj ir malo
nu yra jį prisiminti.

Sekančią dieną, sekmadienį, Ne
priklausomybės Šventės minėjimas 
prasidėjo lietuviškomis pamaldomis, 
kurias atnašavo kun. P. Martūzas ir 
pasakė šiai progai tinkamą pamokslą. 
Mišių metu giedojo Newcastlio Lietu
vių choras vadovaujamas p. Žuko. 
Kun. Martūzo pagrindinė pamokslo 
mintis buvo toji, kad valstybė nors ir 
mirusi, jei tauta gyva, gali atsikelti 
naujam gyvenimui, bet jei miršta tau
ta, tai jau niekados nebeprisikels gy
venimui. Todėl svarbu yra išlikti tau
tiniai gyviems ir išlaikyti gyvą savo 
tauta.

Po pamaldų minėjimas įvyko gra
žioje parapijos salėje išpuoštoje gė
lėmis ir tautine trispalve. Minėjimą 
atidarė Apylinkės pirmininkas dr. V. 
Doniela, trumpu bet svariu žodžiu pa
brėžė kad ir Newcastlio lietuviai nors 
mažu tautiniu būreliu jungiasi į ben
drą. tautos gyvastingumo liepsną.

Dienos žodį tarti buvo pakviestas 
dr. A. Mauragis, jo minčių santrauką 
atspausdinsime sekančiame MP nume
ryje.

Meniškoje dalyje pasirodė Zita 
Zakarauskienė, ji padeklamavo Br. 
Brazdžionio Lietuva. Toliau Antanina 
Grigaliūnienė paskaitė savo poezijos 
ir p. Kairys padeklamavo P. Vaičai
čio Varguolio Žvaigždeles.

Plačią informaciją apie Baro, ir 
Stankaitytės koncertą padare p. Ser
nas ir išdalino informacinius lapelius 
anglų ir lietuvių kalbomis, kvietė vi
sus-įtaiką. Koncertas įvyks geriausio
je Newcastlio salėje, kuri talpina 700 
žmonių.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Tačiau newcasteliečiai sugalvojo, 
kad tokia iškilminga proga dera vi
siems kartu papietauti ir arčiau bei 
nuoširdžiau pasikalbėti. Tam buvo su
ruošti bendri iškilmingi pietūs gražio
se klubo patalpose.

Čia ištiktųjų buvo malonu vėl vi
siems susirinkti prie vieno bendro sta
lo ir arčiau pabendrauti. Ta proga žo
dį tarė Apylinkės pirmininkas dr. V. 
Doniela, p. Sernas, kun. P. Martūzas, 
dr. A. Mauragis ir p. dirigentas Žukas.

Taip gražiai newcastelieciai už
baigė Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimą. Nedidelė lietuvių kolonija pa
rodė didelį pavyzdį, kaip galima įdo
miai jr gražiai atšvęsti tautines šven
tes. Čia tenka pasveikinti ir pasidžiaug
ti Apylinkes Valdybos iniciatyva ir 
gražia veikla.

am
****

kartos, jos idėjų ir siekimų.
Bendrai paėmus, paskaitai stigo 

išsamumo ir konkretumo, tačiau kaip 
tik šis jos paviršutiniškumas bei iš
provokuojantis tonas sukėlė audra 
protestų ir rezultatan į ilgas ir įdo
mias diskusijas. Paminėtina viena, 
jų metu padaryta išvada, kad: jauno
sios kartos nutolimas nuo senosios 
yra situacija charakteringa visam pa
sauliui, ne vien tremties lietuvių ben
druomenei ir yra išdava dabartinės 
maištingos laiko dvasios, paneigian
čios visus senus idealus ir principus.

Sekantis susirinkimas įvyks ko
vo 12 d. 6 vai. p.p. Bajalių namuose. 
Paskaitą skaitys p. Jazbutis. Jos te
ma: ‘Šventosios uostas ir jo apylin
kės’.

V. Kristensen
****

* Kad ir labai skanu - gerk 
su saiku.
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PASIBAIGUS ŽIEMOS OLIMPIJADAI
2.

Be ledo rutulio didžiausias šioje 
olimpiadoje 'šaltasis karas’ vyko tarp 
žiūrovu ir teisėjų, prisidedant net ir 
kai kurioms komandoms, ypatingai 
amerikiečiams, tai figūriniame čiuo
žime. Japonu žiūrovai ir kai kurios 
vakaru kraštų komandos nepripratę 
prie konservatyvaus figūrinio čiuoži
mo taškų skaičiavimo, kai rytų Euro
pos čiuožejams buvo duodama daugiau 
tašku, nors ir neparodant dailesnio 
figūrų išpildymo, dažnai keldavo triukš
mą. ir nušvilpdavo teisėjus, ypatingai 
piktai pareikšdami, kad R. Europos 
teisėjai buvo labai vienašališki savie
siems čiuožejams. Rusų dailiųjų čiuo
žėjų poroj tarp A. Ulanov ir I. Rodni
na aiškiai matėsi esanti ‘meilės ne
santaika’, nes vienu laiku buvo kal
bama jog jie ne tik kartu čiuožia ir 
yra pasaulio čempionai, bet taip pat 
ir mylisi. Tuo nepatenkinta I. Rodni
na ištekėjo, kai Ulanov pradėjo rimtai 
draugauti su sidabro medalio laimėto
ja L. Smirnova. Ta meilės neapykan
ta aiškiai buvo matoma ir šioje olim
piadoje, ypatingai kai porinio čiuoži
mo čempionai treniruodavosi figūras 
individualiai ir vienas su kitu beveik 
nekalbėjo. Bet vistiek, nors dėl mei
lės ir yra susipykę, bet tas jiems ne
trukdė ir čia laimėti pirmąją vietą pa
saulyje.

Iš rusų įdomiausias buvo jų ledo 
rutulio treneris veteranas Anatoli Ta
rasov, kurio genialus treniravomo bū
das rusus įstūmė į pasaulyje pirmąją 
vietą. Ir šioje olimpiadoje, jis mažai 
kreipė dėmesio į rusų propagandinius 
šūkius, kad ledo rutulys yra rusų tau
tos sportinės dvasios parodymas. Jis 
buvo labai visiems nuoširdus, labai 
pasitikintis savo vyrais ir vietoj to 
kad jaudintųsi prieš rungtynes, jis 
dažnai su kitų tautų is seniau pažįs
tamais treneriais ir vadovais nugerda- 
vo po vodkos čerką ir vis užsirašyda
vo prie čerkutės pasakytus Įdomesnius 
kitų jo sportinių draugų komentarus, 
netrukus išeisiančiai jo sportinių at
siminimų knygai. Po įvykusių per vi
są pasaulį nuskambėjusių penkių mi
nučių kraujuotų muštynių su švedais, 
kurie vieni tik įstengė sužaisti su ru
sais lygiąsias, šis veteranas treneris 
su karteliu išsireiškė, kad jis yra la
bai nustebęs, kodėl viso pasaulio 
žurnalistai taip džiaugiasi šiomis ly
giosiomis, kadangi rusai vistiek nėra 
pralaimėję, o tik sužaidę lygiąsias.

Japonų žiūrovų tarpe ledo rutulys 
buvo pati populiariausia ir įdomiausia 
sporto šaka šioje žiemos olimpiadoje. 
Jie į stadioną atvykdavo valandas 
prieš rungtynių pradžią ir rungtynėms 
prasidėjus pradžioje japoniškai, vė
liau išmokę ir kitomis kalbomis iste
riškai, kad net sienos drebėdavo, ra
gindavo paskiras komandas ir žaidėjus.

Šioje šventėje buvo labai popu
liarus suomiai ‘biathlon’ (slidinėjime 

Rusai pasaulio čempionai I. Rodnina ir A. Ulanov.

ir šaudyme) varžybose, kai olandas 
čempionas A. Schlenk taip pamėgo 
Japoniją, kad net pabaigoje jis pa
skelbė, jog už visą tą gerą jis nori 
pasiimti japonę mergaitę ir jai paro
dyti pasaulį.

Trys kanadiečiai sportininkai, 
taip susižavėję šia švente pasiskelbė, 
kad jie ieško Šiame mieste darbo ir 
nori visus metus čia pagyventi. Pati 
draugiškiausia sportine dvasia^ buvo 
parodyta tarp amžinųjų Pietų ir Siaurės 
Korėjos sportininkų, kurie irgi tarpu
savyje draugiškai šnekėjosi ir drauga
vo ko ankščiau niekada nėra buvę.

Didžiausias iš visų japonų šios 
olimpiados entuziastas buvo pats Ja
ponijos imperatorius, kurio 47-nių me
tų valdymo metu teko pirmą kartą būti 
kartu su savaisiais ir svečiais spor
tininkais. Jis viešai ir privačiai labai 
apgailestavo, kad dėl visų kitų vals
tybinių pareigų, jis negali daug dau
giau stebėti šių žiemos sporto rungčių, 
kuo jis buvo labai sužavėtas.

Daug netikėtų užkulisinių pasi
sakymų teko Amerikos slidinėjimo 
instruktoriui viengungiui virš 30-ties 
metų Hank Tauber, kuris be kitų tre
niruoja ir pačias iškiliausias ameri
kietes. Jo pasisakymu moterų treneris 
savo merginom turi būti ir treneris, ir 
tėvas, ir jų išpažinčių klausytojas, ir 
jų vyriškumo simbolis, kaip lygiai, 
norint ko daugiau iš savo merginų iš
gauti sportinėje arenoje, jo treniruo
jamos merginos turi tiesiog įsimylėti 
savąjį trenerį, tada tik įmanoma iš jų 
išgauti viską ką jos gali atsiekti. Tik
rai įdomus ir žavingas trenerio darbas.

Kituose kraštuose irgi buvo pla
čiai komentuojama ir pergyvenama dėl 
savųjų laimėjimų ar pralaimėjimų. 
Prancūzijoje prancūzai kiekvieną sa
vo tautiečių pralaimėjimą laikydavo 
kaip tautinio honoro nusmugdymą ir 
kiekvienas pralaimėjimas su didžiau
siu įtempimu ne tik eilinio žmogaus, 
bet ir politikų buvo diskutuojamas. 
Šveicarai gana šaltai žiūrėdami į sa
vo ankstyvesnį gana silpną pasirody
mą, po šių savųjų gražaus laimėjimo, 
labai daug skyrė spaudoje vietos vi
sai žiemos olimpiadai.

Nors amerikiečiai ir atsivežė pa
ti didžiausią dalyvių kontingentą iš 
viso 131, tačiau pagal skaičių laimė
jimų buvo ne per daug. Labai įdomiai 
išsireiškė vienas norvegas, pasaky
damas amerikiečiams sportininkams: 
‘Visa bėda su jumis jankiai yra ta, 
kad jūs esate per minkšti ir visas jū
sų gyvenimas yra per lengvas, kas ir 
sportui labai kenkia’.^

Pasibaigus šiai Žiemos Olimpija- 
dai, buvo pasauliui įrodyta be visų 
gerų atsiektų sportinių rezultatų, kad 
sportinė draugiška dvasia yra labai 
gyva visame pasaulyje ir sportas yra 
ta priemonė sujungianti visų pažiūrų, 
visų pakraipų, politinių ir'religinių 
bei socialinių ir rasiniu žmones.

N.W.

Figūrinio čiuožimo čempionės iš kairės: 
kanadietė K. Magnusen, austrė T\ Schuba 
ir amerikietė J. Lynn

G.L.S.K. VYTIS GEGUŽINĖ
1972-jų metų Sporto Klubo metinė 

gegužinė ivyko St. Leonards vasarvie
tėje, 21 mylia nuo Geelongo. Pasitai
kius labai puikiai dienai suvažiavo 
dauguma Geelongo lietuvių su beveik 
visu jaunimu. Dalyvių amžius siekė 
nuo nepilnai vienų metų, iki suvirs 
septyniasdešimt metų. Klubo virtuvėj 
buvo dalinami ‘šilti šuniukai’, lemo- 
nadas, riešutai, saldainiai ir t.t.

Užsiėmimu netrūko visa diena. 
Programa prasidėjo su ‘kriketu’ ir bai
gėsi su virvės traukimu. Žemiau seka 
visu varžybų laimėtojai:
ŠUOLIS Į AUKŠTĮ; žem. 12 m. Mar
tynas Porzig, moterų - Renate Starins- 
kienė, vyrų - Saulius Karpuška.
BĖGIMAŠ: mažiukai - Kristina Zenke- 
viciute, mergaičių - Linda Zenkevi- 
čiutė, berniukų - Martynas Porzig, 
krepšininkų - Saulius Karpu ška ir Vy
tas Brazdžionis, vyrų - Česius Valod- 
ka (kiti dalyviai protestavo, sako, jog 
tai per anksti pradėjo), moterų - ponia 
Manikauskienė, merginų- Aušra Žvirb
lytė, merginų (ištekėjusių) - Rita Zen- 
keviČienė.

GYDYTOJAS: — Jeigu nori veikėjauti, 
reikia dar svorio pridėti.

VIRVES TRAUKIMAS: vyko tarp pir
mos krepšinio komandos ir ‘sunkaus 
svorio kilnotojų’. Buvo dvejos rung
tynės ir abejas krepšininkai pralaimė
jo. Moterų varžybose dalyvavo jaunes
nės prieš varesnes. Jauniklės laimėjo, 
nors pralosusios pareiškė protestą, 
sakydamos buk tos jaunos turėjo vir
vės gala aplink medį apsisukusios.

Gegužinės metu buvo pravesta ir 
maža loterija; laimėtojais tapo p. Me
delis ir p. Wolf. Sulaukus vėlyvo va
karo, kai kurie su skaudančiais rau
menim, bet visi patenkinti, laimingai 
sugrįžo į namus.
-----------  —• K.S.

* Ko trims žmonėms pasauly
je nereikia?

—Aklam šviesos, kurčiam var
pų, plikam šukų.

(Uteniškių mįslė).

ORO SAKALAI
Sklandyti žmogus pradėjo jau 

žiloje senovėje, kai jis norėjo pakilti 
į erdves, pamėgdžiodamas paukščius. 
Legendarinis Ikaras su sūnumi, dirb
tiniais sparnais pakilo į orą ir nukrito 
į jūrą. Tad žmogaus noras pakilti i 
erdves yra labai senas. Bet tik šiame 
šimtmetyje žmogus pakilo i orą su 
dirbtiniais sparnais - sklandytuvu. 
Bet ne apie sklandymą, o apie sklan
dytojus norėčiau pasisakyti.

Buna, kad sklando drauge tėvas 
ir sūnus. Bet, kad senelis ir vaikaitis 
sklandytų kartu, tai nesu girdėjęs, ir 
manau, kad tai pirmas įvykis sklandy
me. Lietuvių sklandymo istorijoje, tai 

.tikrai pirmas Įvykis.
Praeitų metų gruodžio mėn. 17 d. 

savistoviai pakilo i orą Antanas Čibi
ras, Jono Pyragiaus vaikaitis, įsigy
damas C piloto laipsnį. Ta^ pat dieną 
ir sklandytojas Jonas Pyragius pakilo 
su dviviečiu sklandytuvu ‘Blanik’, iš
būdamas ore apie 45 min. ir pasiekęs 
4.000 pėdų aukštį.

Antanas Čibiras yra gimęs Aus
tralijoje, 1956 m. rugpjūčio mėn. 23 d. 
Stasio Čibiro LL.B. ir Dalios Pyragiu- 
tės - Čibirienės sūnus. Antanas pra
dėjo sklandyti Renmarke 1970 metais, 
bet dėl mokslo gimnazijoje, sklando 
tik per atostogas. Taip pat jis domisi 
ir avio modelizmu. Jo konstrukcijos 
modeliai nuskrenda gana toli ir tik 
adreso dėka ant modelio, grįžta atgal 
pas savininką. Prieš pakildamas sa
vistoviam skridimui, turėjo 40 startų 
su instruktoriumi, ir 41-ju, išskrido 
jau viens Ikaro keliu. Iš viso yra iš
buvęs ore 16 vai. ir 10 min.

Paklaustas, ką manąs daryti to
liau, atsakė, kad per atostogas pasklan- 
dys, o prasidėjus mokslui, sės prie 
knygų. Pereitais metais už gerą pa
žangą moksle, gavo valdinę stipendiją 
gimnazijai baigti ir norįs gauti sti
pendiją ir Universitetui, kur manąs 
studijuoti eLektroniką. Mokosi Rost- 
revor gimnazijoje kartu su broliu.

Ta pačia proga susipažinkime ir 
su senu sakalu, atsargos majoru la
kūnu - sklandytoju Jonu Pyragium. 
Jis yra gimęs 1902 metais sausio 1 d. 
Baluškių kaime, Biržų apskr. Būda
mas Panevėžio gimnazijoje 6-toje kla
sėje, 1919 m. sausio 9 dieną išėjo sa
vanoriu į organizuojamą Lietuvos ka
riuomenę, kurioje kovėsi įvairiuose 
frontuose su besiveržiančiais į Lie
tuvą priešais. 1919 m. gruodžio 30 d. 
buvo išsiųstas į Karo Mokyklą, kurią 
baigė 1920 metais, jaunesniu leite
nantu ir buvo paskirtas į Šarvuočių 
Auto Divisioną. Kovoms pasibaigus, 
perėjo į Karo Aviaciją ir tapo lakūnu, 
1924 metais.

Būdamas aviacijoje, kartu su 
transatlantiniu lakūnu kap. Stepu Da
riumi dirbo sportinį darbą Kauno LFLS 
Sporto Klube.

Sklandyti pradėjo 1934 m. Nidoje 
būdamas Sklandymo Mokyklos virši
ninku 1934-1935 metais. C. piloto laips
nį įsigijo Nidoje 1934 m. tapdamas 
penktuoju C pilotu Lietuvoje. Sidab
rinį C piloto laipsnį įsigijo 1936 me
tais, tapdamas 312-ju pasaulyje (tarp
tautinis C pilotas).

Sklandymo sporte yra atsiekęs 
sekančių rezultatų: 1934.VIII.23 skrie
jo Nidoje virš kopos 7 vai. ir 2 min. 
su atviru mokomuoju sklandytuvu Tl. 
(Prie šio sklandytuvo statybos teko 
ir man prikišti nagus, ji statant Kaune) 
Lietuvos rekordas.

1934.IX.30 Nidoje virš kopos 
išbuvo ore su sklandytuvu ‘Sakalas’ 
12 vai. ir 35 min.

1935. VI.5 su sklandytuvu ‘Saka
las’ perskrido audros fronte Nidą - Pa
langą 75 km. Lietuvos rekordas.

1935.IX.15-22 velkamas skridi
mas Kaunas - Helsinki ir atgal su 
sklandytuvu ‘Nida’ (Grunau Baby).

1936. V.15-16 Nidoje, virš kopos 
su sklandytuvu ‘Nida’ išbuvo ore 22 
vai. ir 36 min. Lietuvos rekordas ir 
4-ta pasiekmė pasaulyje.

1937 m. liepos men. sklande El
mira, JAV su sklandytuvais ‘Rūta’ ir 
‘Biržietis’ (Minimoa).

(Nukelta į 7 psl.)
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KIEK AŠ
SEKTINAS PAVYZDYS

Aną dieną Danutės ir Petro 
Baltučių sūnus Robertas šventė 
5-tą gimtadienį. Jo dėdė, kaip do
vaną, įteikė Lietuyiy Koop. Kredi
to D-jos „Talka“ taupomąją kny
gelę su pirmuoju įnašu. Ta proga 
ir kiti giminės Roberto knygelę pa
pildė savo įnašais. Robertas pa
siryžo taupyti ir ateityje. Tenka pa
linkėti Robertui,- kad jo „Talkos“ 
knygelėje santaupos augtų, o su
laukęs jaunuolio ar studento metų, 
galėtų džiaugtis savo taip reika
lingomis santaupomis.

Ta pačia proga norėčiau pa
tarti ir kitiems vaikams pradėti 
taupyti kad ir nedidelėmis sumo
mis. Čia galėtų daug padėti sek
madieninių mokyklų mokytojai, pa
skatindami savo mokinius regulia
riai taupyti. Įpratęs vaikas taupy
ti - tą darys ir suaugę, nes sako
ma, kad įpratimas - antras prigimi- 
mas. ****

Jonas Mockūnas (jun.) sėkmingai 
baigęs gimnaziją ir gavęs valdžios sti
pendiją, išvyksta j. Canberra studijuo
ti geologiją National universitete. 
Tautiniu šokių ‘Žilvynas’ šokėjai ir 
kiti Jono draugai atsisveikino su juo 
vasario 19 d. ****

Baro ir Stankaitytės atvykimas Į 
Newcastli yra didelė šventė ir pasi
didžiavimas lietuviams, todėl prašo
me ne tik pačius atsilankyti, bet ir 
kviesti visus draugus ir pažįstamus 
svetimtaučius. BARO IR STANKAITY- 
TES koncertai parodo, kad mene lie
tuviai gali pasiekti tarptautinio lygio 
ir garbės.
(ištrauka iš Newcastle lietuvių pro
pagandinio lapelio).

****

/PORTAS
(Atkelta iš 6 psl.)

1938 m. liepos mėn. su sklandy
tuvu ‘Biržietis’ perskrido termikais 
Kaunas-Šakučiai, Klaipėdos krašte. 
Lietuvos rekordas.

1938 m. liepos mėn. pasiektas 
aukštis (savistoviai) 2060 metrų virš 
Kauno 2660 metrų. Lietuvos rekordas. 
Laimėjo aukso medali Tautinėje Olim
piadoje už sklandymą.

Nuo 1950 metų, priklausoWaike- 
rie Gliding Club, kuriame 1974 m. 
įvyks Pasaulines Sklandymo Varžy
bos. Sklande su įvairiais sklandytu
vais kaip Gull IV, Olimpia, Blanik 
ir kitais.

. Paklaustas kiek valandų yra iš
buvęs ore, atsakė, kad neturįs visos 
savo skraidymo registracijos, bet ma
nąs, kad galėtų būti apie dvi savaites, 
sudėjus sklandytą laiką Lietuvoje ir 
Pietų Australijoje.

Nuo 1933 iki 1940 metų buvo Lie
tuvos Aero Klubo Generaliniu Sekre
toriumi ir Sklandymo Komiteto pirmi
ninku; komitetas tvarkė visus sklan
dymo reikalus Lietuvoje. Atstovavo 
Lietuvą Tarptautinėje Sklandymo Stu
dijų Komisijoje (ISTUS), 1936 m. - 
Berlyne, 1937 m. - Miunchene ir 1938 
m. - Berne.

Sklandytojas Jonas Pyragius yra 
išvaręs plačią vagą Lietuvos sklan
dymo sporte, ne tik pats sklandyda
mas, bet ir mokydamas kitus sklandy
ti bei dirbdamas Sklandymo Komitete. 
Nors būdamas jau 70 metų, bet vis 
dar sklando Pietų Australijoje. Pa
klaustas, kiek ilgai dar mano sklandy
ti, atsakė, kad jau norįs baigti sklan
dymą, nes jau vaikaitis pakilo į orą 
savistoviai.

Pristatydamas skaitytojams oro 
sakalus, kur vienam vos išdygo spar
nai, o kitas jau nori suglausti juos.

Oro sakalas, kuris jau ruošiasi 
tūpti žemėn, paleido savo atžalą, vos 
tiktai apaugusį plunksnomis šakaliuką, 
kuris jau drąsiai ištiesė savo sparnus 
ore.

i > Ju-Ra.

SUŽINOJAU!
Saunų balių Menzies Hotel š.m. 

gegužės 20 dieną ruošia II PLJK Ko
mitetas Sydney. Matėme savo jauni
mą Jūros Dienoj, matėme įvairiose 
iešminėse, kurie buvom - matėm ir gir
dėjom simpoziume, dabar bus proga 
pamatyti kaip jie atrodo reprezentaci
nėje - baliaus aplinkoje.

****
Nuolatinė jaunimo ir visų^ gerų 

darbų rėmėja p. B. Gailiūniene is Cor- 
rimal ir mūsų sydnėjiškiai jaunieji 
dailininkai Ričardas Badauskas ir 
Ugnė Kazokaitė, remdami Jaunimo Kon
greso idėją ne tik žodžiais, bet ir dar
bais, paskyrė po vieną savo kūrinį 
Sydney Kongreso Komitetui.

Kieno namus šie kūriniai puoš, 
priklausys nuo laimės loterijoje. Lai
mingųjų bilietų kaina tik 20 centų. 
Juos galima gauti pas visus PLJK 
Sydney Komiteto narius ir jų talki
ninkus.

****
ŽU3N- JORUNE JONIKAITĖ, gy

venanti Chicagoje ir dirbanti ameri
kiečių laiksrašcio redakcijoje, Įsijun
gė į II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso informacijos darbą. Ji taip pat 
sutiko būti ‘Dirvoje’ įvesto jaunimo 
skyriaus ‘Jaunoji Karta’ redaktore.

****
DR. ANTANAS SUŽIEDĖLIS, 

Catholic University of Amerika psicho- 
gijos skyriaus vedėjas, yra artimai 
susipažinęs su kompiuterių metodo
logija ir jų praktišku pritaikymu moks
linėms studijoms. Prieš porą metų jo 
pasirodžiusi studija ‘Seminarians of 
the Sixties’ nebūtų buvusi Įmanoma 
be kompiuterių pagalbos. Šiuo metu 
dr, A. Sužiedėlis nors ir perkrautas 
profesiniais darbais, ruošiasi talki
ninkauti II Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Programos Komisijai savo 
kompiuterių technologijos patirtimi. 
Jis yra sutikęs kompiuterio pagalba 
sukaupti II PLJK Studijines Anketos 
rezultatus.

****

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija 
Talka.

Moka už indėlius 5% metinių palūkanų 
už įnašus iki 6°c dividendo.

Duoda paskolas iki 3 00 dolerių
iš 8-9rc užskaitant kas 3 mėn.

Talkos įstaiga veikia šeštadieniais 
nuo 11 vai. iki 13 vai.

Lietuvių Namuose, ŠO Errol Street 
North Melbourne.

PADĖKA
Ramovėnui Kaziui BUTKUI, už piniginę auką ramovėnų reikalams $30,- 

ir „ {
Ramovėnui Vaclavui SAUDARGUI, už paaukotą naudotą rašoma. mašinė
lė ‘Royal’ Skyriaus rastine's reikalams, reiškiame širdingą padėką.

S. P a č ė s a
Valdybos Pirmininkas

GFNFVA. — Jungtinių Tau
tų suorganizuotoj konferenci
joj kaip panaudoti atominę jė
gą taikingiems reikalams, ru
sai pasigyrė, kad jie atomine 
pagalba sugeba padaryti vyną 
per 10 dienų tokios pat vertės, 
lyg jis stovėtų mažiausiai tre
jus metus. Ar tas vynas tinka 
ir gerti, to nepasakė.

ADELAIDĖS KRONIKA
Kantrybės mieli Mūsų Pasto

gės skaitytojai. Papasakosiu są
žiningai visus savo nuotykius Syd- 
nėjuje, Canberroje ir Melbourne, 
kitame M. Pastogės Nr. Sakau tik 
iškelk kojac iš namų, tuojau kas 
nors atsitinka.

*
Iškėlus vyriausią mūsų ben

druomenės valdžią iš Sydnėjaus 
į Adelaidę, sydnėjiškiui Kukučiui 
darbo kaip ir neliko. Jis nutarė 
tvirtai ir neatšaukiamai persikelti 
į Adelaidę. Medis kuriame jis su
sisuks lizdą jau nužiūrėtas.

*
Ilgametis Mūsų Pastogės skai

tytojas A. Morkūnas prieš porą sa
vaičių išėjo į pensiją,. Triukšmin
game Holdeno automobilių fabrike 
jis išdirbo virš 20 metų.

*
Vliko atstovo Australijai, Jz. 

Lapšio iniciatyva per valstybinę 
Adelaidės radijo stotį 14, 15 ir 16 
d. vasario, buvo transliuojama iš 
plokštelių lietuviška muzika. Pra
nešė jas nupasakojo Vasario 16 d. 
reikšmę lietuviams ir lietuvių tau
tos nenumaldomą troškimą būti 
laisvais nuo rusų priespaudos.

*
Jaunasis M. Mauragis nutarė 

išmėginti laimę tropikuose. Smar
kiai prasimušusio adelaidiškio 
statybininko A. Rakausko firmoje 
Darvine jis užėmė atsakingą^ vietą.

*
Jaunam Dr. A. Stepanui ir po

niai tikras džiaugsmas. Nugi gar
nys nutūpė stačiai ant jų namo ka
mino.Atnešė sūnų Gediminą, links
mą^ ir sveiką, kaip ridiką,,. Taigi 
senieji p.p. Stepanai ėmė ir pavir
to seneliais.

*
Užsidarius Adelaidės lietuvių 

studentų organizacijai, žmonės at
virai kalba, kad valdybai trūko at
sakingumo jausmo prieš lietuvišką 
visuomenę, kuri per eilę metų stu
dentus visakeriopai rėme.

*
Ponai E.ir V.Bernačiai savo 

sodyboje suruošė iešminę Jauni
mo Kongreso kelionės išlaidoms 
paremti. Nors oras pasitaikė itin 
vėsus, bet margo svietelio susirin
ko beveik 150 galvų. Kongreso tur
tų skrynia padidėjo bene £120.

*
16 Vasario minėjimas Lietu

vių Namuose pavyko tikrai karališ
kai. Poetė M. Malakūnienė skaitė 
taip gražiai, kad Sv. Jonas Auksa
burnis būtų tikrai ją priėmęs į sa
vo gabių mokinių tarpą. Vaidinimas
„Kunigaikštis Sapiega“ buvo atlik
tas pasigėrėtinai. Naujos choro 
Lituania dainos skambėjo tikrai 
gražiai.

VI. Dumčius
****

A. A. M. MARČIULIONIENEI

brangiai Mamytei, uošvei ir močiutei mirus, likusius giliam skausme: 
dukterį ELENUTĘ, žentą JUSTINA,, ir anūkę DEIVUTEt STADALNIKUS, sūnus 
KOSTA, ir dail. ALEKSANDRU MARČIULIONĮ JAV-se su šeima, nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

A.J. Jurkšaičiai, A.A. Brunkai, A.J. Dirginčiai

B. Borjero nuotraukoje P. Andriu- 
šio antkapis.

PAŠVENTINTAS ANTKAPIS 
PULGIUI ANDRIUŠIUI

Pereitų metų gruodžio 19 d. 
Centenial Park kapinėse, buvome 
susirinkę^ būrelis Pulgio Andriušio 
artimų pažįstamų ir gerbėjų. Gra
nito ir marmuro begalinėje rikiuo
tėje vienas antkapis pridengtas 
tautine vėliava. Antkapio statymo 
komiteto pirm. inž. J.Riauba savo 
kalboje priminė, kad šis nors kuk
lus granito gabalas knygos formos, 
liudys ateinančioms kartoms, kad 
čia ilsisi tremtinys-lietuvis rašy
tojas.

Prieš metus laiko minia ade- 
laidiškių, atlydėjusi velionį į šias 
kapines sudėjo daugybe^ vainikų 
vienas už kitą puošnesnių. Esa
me išdidūs ir duosnūs laidotuvių 
procesijoje. Statant šį antkapį iš 
organizacijų pusės aukų neatsira
do.

Pakvietė velionies našlę ati
dengti jo gerbėjų jam pastatytą, 
antkapį. Šventinimo apeigas atliko 
kun. A. Kazlauskas. Adelaidės 
Ap. pirm. M. Renke savo žodyje 
paminėjo tą sunkią bendruomenine, 
žąlą, nustojus taip visų mėgiamo 
Pulgio Andriušio, kaip rašytojo. 
Baigiant šventinimo apeigas inž. 
J. Riauba pacitavo keletat sakinių 
iš Pulgio Andriušio autobiografi
jos-.. . .

Labai gaila, kad griežta kapi
nių tvarkos taisyklė neleido pasta
tyti įspūdingesnio paminklo. 0 ve
lionis tikrai užsitarnavo geresnio.

Važiuojame iš kapų į Lietu
vių Namus ir kalbamės: Rookvvoo- 
do kapuose Sydnėjuje būtų galima 
buvę pastatyti daug įspūdingesnį 
atatinkantį Jo charakteriui. Deja 
likimo buvo taip nelemta. Viskas 
be galo smarkiu tempu dengiama 
užmaršties šydu. To paseka vos 
3 0 velionies gerbėjų atsilankė 
antkapio pašventinime. Jeigu kas 
nors būtų buvęs iš Gaidžių kaimo, 
tikriausiai pasakytų:

Kutena vėjelis čiobreli, ber
žyne paglostydamas tošį,

Su vieversiu miglose Silis at
gyja..

Žilvitėli paliūnės!., daugiau 
jam neoši...

Sukalbėjom už Pulgį po Svei
ką, Mariją.

VI. Dumčius
****
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PLUNKSNOS KLUBO NARIAMS

Sydnejaus Liet. Plunksnos Klubo 
narių susirinkimas šaukiamas kovo 
12 d„ sekmadienį, 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. Negalį atvykti prane
ša porą dienų anksčiau skambinant 
tel. 709 8395.

Pirmininkas
****

PRANEŠI MA S
IndianaUniversity Press (USA) 

išleido Prof. Dr. Leono SABALIŪ
NO mokslinę knyga LITHUANIA 
IN CRISIS: NATIONALISM TO 
COMMUNISM t 193 9-1940. Tai stu
dija, tyrianti duotojo meto Lietu
vos ekonominę ir politinę padėtį, 
o taip pat ir Lietuvos okupavimo 
vyksmą.

Šią, knygą turėtų įsigyti kiek
vienas intelektualas ir kad būtų 
dedamos pastangos aprūpinti vi
sos Australijos bibliotekas.

Knygą galima užsisakyti ir 
smulkesnių informacijų gauti Spau
dos Platinimo Centre, 3 9 Church 
St. Lidcombe NSW 2141 Lietuvių 
Klubo patalpose sekmadieniais.

Knygos kaina $11.50.
P. Alekna 

Spaudos platintojas

MIELAM GEDIMINUI ANTANĖLIUI 

PLJ Kongreso Komitetas Sydney nuo
širdžiai dėkoja už parėmimą jų darbo 
$20,- auka.

****
PADĖKA

Sydney Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugija dėkoja vi
siems prisidėjusiems prie tradici
nio Užgavėnių Baliaus pasiseki
mo.

Ypač dėkoja už programos pa
ruošimų ir jos įvykdymų p. D. Ško- 
rulienei ir jos pagelbininkams bei 
artistams.

Taip pat dėkojame visiems 
materialiai parėmusiems pinigais 
ar maistu ir talkininkavusiems šia
me baliuje: p.p. Adomėnui, Kur- 
linskui, Kaufeldienei, Donielienei, 
Mikutavičienei, Šliterienei, Liu- 
benskienei, Petniūnienei, Kava
liauskienei, D. Bernotienei, Vin- 
gilienei, Bitinienei, Mikalauskie
nei, Ridikienei, Kazokienei, Bas- 
tienei, Milašienei, Paleškienei, 
Stathimienei, Pocienei, Žukaus
kienei, Medelienei, Glionartienei, 
Pūkienei, T. Reisgienei, Kovals- 
kienei, Protienei, Simniškienei, 
Šapronienei ir nežinomam gerada
riui už aukų bufetui $20.00.

Didelė padėka menininkėms 
p.p. V. Kabailienei, J. Janavičie
nei ir U. Kazokaitei už paaukotus 
loterijai paveikslus ir keramikų; 
o visoms kitoms už fantus loteri
jai.

0 taip pat ir MSG D-jos Pa
galbos Būrelio pirm. Kabailienei 
ir jos narėms už talkininkavimų.

Mieliems svečiams ir visiems 
vienokių ar kitokių būdu prisidė
jusiems prie šių metų Užgavėnių 
Baliaus pasisekimo, nuoširdus 
ačiū!

S.L.S.G. D-jos Valdyba 
****

Motina ir tėvas yra pirmieji ir svar
biausieji lietuvio vaiko mokytojai ir 
lietuviškosios dvasios skiepytojai.

P ran e š
METINIS ’KOVO’ SUSIRINKIMAS

Sydnejaus Sporto Klubo 'Kovo’ 
valdyba šių metų kovo mėn. 12 dieną 
(sekmadienį) 1-ma vai. p.p. Lidcombe 
Lietuvių Namuose šaukia savo narių, 
narių rėmėjų ir sporto klubui prijau
čiančių
VISUOTINĮ - METINĮ - SUSIRINKIMĄ. 
Dienotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo kvietimas
3. Pirmininko pranešimas
4. Iždininko pranešimas
5. Revizijos Komisijos pranešimas
6. Pranešimų tvirtinimas
7. Valdomųjų organų rinkimai
8. Klausimai ir sumanymai
9. Uždarymas.
'Kovo’ valdyba i sį susirinkimą 

kviečia atsilankyti visus aktyviųjų 
sportininkų tėvus ir sportininkams ar
timus ir prijaučiančius asmenis, nes 
busimai valdybai teks įvykdyti labai 
atsakingas darbas - busimųjų Lietuviu 
Dienų metu suruošti XXIII-ją Sporto 
Šventę, kuri pareikalaus daug darbo 
ir atsakomybės iš busimosios naujos 
valdybos, į kurią turi būti išrinkti pa
tys geriausi klubo nariai.

Aktyviesiems nariams dalyvavi
mas yra BŪTINAS.

Po susirinkimo Lietuvių Namuose 
įvyks B-B-Q - IEŠMINE ir alutis.

Sp. Kl. ’KOVO’ VALDYBA 
****

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ 
SOCIALINĖ GLOBOS DRAUGIJOS 

aukų lapas Nr. 2
Aukojo „Sodybai“ po $ą0 - 

K. Butkus, Dr. G. V. Kazokai ir 
Dr. B. Vingilis; $20,- J. Statkus, 
$10,- A. Statkus, P. Sapronas, S. 
Sabutis, V. Deikus, A. Dudaitis, 
S. Jankauskas, V. Juod, K. Ankus; 
$8,- V. Zduobaj $7,- P. Ridikas; $6.- 
P. Spykers, V. Cilvinas: $c.- P.Alek
na, Dr. Ambroza, A. Druskinis, J. 
Kantonas, B. Kiveris, 0. Kuprys, 
V. Medelis, E. Migevičius, J. Pet- 
niūnas, Rocai, A. Šliogeris; $4,- 
J. Makarovas, A. Mikalauskas; 
$3,- Hobe; $2,- R. Alekna, V. Ce- 
pinskas, E. Jakubauskas, A. Ka
počius, J. Pališkis, V. Staugirdas, 
J. Bukšaitienė; $1,- A. Kateiva, 
J. Žukauskas ir J. Grybas.

Ligunių reikalams aukojo po: 
$5}- J. Karitonas, Rocai, V. Vii-- 
kaitis, $3,- J. Veteikis; $2,- Ma- 
ražinskai,Z. Pauliukonis, V. Zduo- 
ba, A. Statkus, J. Statkus; ir $1,- 
J. Makarovas, A. Mikalauskas.

Ačiū visiems aukotojams.
Valdyba

****
DEVINTOJI VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪRINE PREMIJA
Šių metų rudenį, bus įteikta jau 

devintoji Vinco Krėvės literatūrine 
premija. Šią premiją skiria Lietuvių 
Akademinis Sambūris Montrealyje, tu
rįs apie 40 aktyvių narių. Netrukus 
bus paskelbtas jury sastatas. Premija 
(500 dolerių) bus paskirta už, dar jo
kios premijos negavusi, grožines lie
tuvių literatūros veikalą, išleista 1970 
arba 1971 metais, bet kur laisvajame 
pasaulyje. Todėl visos leidyklos ar
ba pavieniai autoriai, išleidę knygas 
savo lėšomis,prašomi nedelsiant 
siųsti bent po 2 egzempliorius (jury 
komisijos narių bus penki) dabartiniam 
Liet. Akad. Sambūrio pirmininkui (jo 
adresas: Mr. Vincas Piešaitis, 585 
Gerald Ave. Lasalie, 690, Quebec, 
Canada). Neatsiųstos knygos nebus 
svarstomos.

Iki šiol Vinco Krėvės literatūrinė 
premija yra laimėję šie mūsų išeivi
jos rašytojai: Jonas Aistis, Jonas 
Mekas, Marius Katiliškis, Algimantas 
Mackus, Vincas Ramonas, Kostas Os
trauskas, Antanas Vaičiulaitis ir Ka
zys Barėnas.

****

Mūsų Pastogė Nr.9 1972,3.6 psl.8

ALB Krašto Kultūros Tarybos organizuojami Amerikos lietuvių solistą 
Stasio BARO ir Danos STANKAITYTĖS 

KONCERTAI AUSTRALIJOJE
Adelaidėje: Trečiadienį, kovo 15 d., 8.15 vai. vakaro ADELAIDE TOWN HALI.

Bilietai: $3.50, 2.70 ir 1.75 iš anksto gaunami pas Festival of-Arts
A1IV& Booking Office J.Martin Pty. Ltd. Rundle St. Adelaide.

£|I|W Šeštadienį,kovo 18d.,7.30 vai. vakaro LIETUVIU NAMUOSE, Norvood.
IFIWbjB Bilietai: Specialiai rezervuotos vietos - $5, 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 21d., 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 SYDNEJAUS KONSERVATO
RIJOS SALEJE. 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 $1.

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: $2, 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 Penktadienį, 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.

******

tytcbų hickd and MOBY S DIVE-1N 

WINE — DINE — DANCE

Savininkas Bronius (Bruno) Bakšinskas
PILNAI LICENZIJUOTAS SU DVIEM KOKTEILIU. BARAIS

A LA CARTE MENU
Pravedami vestuviniai pokiliai ir kiti privatūs subuvimai.

Keturi atskiri valgomieji kambariai. Jaukiausia vakarinė atmosfera. 
Puikūs valgiai, ypatingai žuvies gaminiai.

Lietuviai kviečiami savoje jaukioje aplinkumoje praleisti malonų vakarą.
ATIDARYTA SEPTYNIAS DIENAS SAVAITĖJE

41 Elizabeth Bay Road, Kings Cross. Tel. 35 5099

AUŠROS TUNTAS Plaukimo Karnivale

Vasario mėn. 27 d. vakare Banks- 
towno maudyklėse įvyko egzilų skau
tų (A.A.S.E.) plaukimo rungtynės, ku
riose dalyvavo estų, lietuvių, rusų, 
ukrainiečių ir vengrų skautai ir skau
tės.

Aušros tuntą atstovavo: L. Ado
mėnas, G. Antanaitis, R. Antanaitis, 
J. Barila, M. Janavičiūtė, E. Karpa
vičius, L. Karpavičiūtė, R. Karpavi
čiūtė, A. Kasperaitytė, L Kasperaity- 
tė, K. Kazokas, V. Laukaitytė, E. 
Narbutas, R. Narbutas, V. Pakalnytė, 
R. Pullinen, A. StaŠionis ir A. Zduo- 
ba.

Be ‘Senų’ žvaigždžių (E. Karpa
vičiaus, brolių Narbutų, G. Antanai
čio) iškilo naujos - Vida Pakalnytė, 
Raimundas Pullinen, Renius Antanai
tis, Marytė Janavičiūtė - laimėję savo 
amžiaus grupėse pirmąsias ir antrą
sias vietas. Taip pat ir kiti mūsų plau
kikai plaukė gerai ir pelnė nemaža 
taškų.

Skautai laimėjo pirmąja^ vietą 
laisvojo stiliaus 4x55 yds. plaukimuo
se iki 16 ir 18 metų grupėse. Grupę 
sudarė G. Antanaitis, E. Karpavičius, 
E. ir R. Narbutai.

Nemažas būrelis tėvų, skautų ir 
draugų lydėjo mūsų plaukikus savo 
garsiais raginimais.

B.

motu Raitoj
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

”0UR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
laikraštis.

LEIDĖJAS: ALB Krašto Valdyba,
adresas: Box 130 P.O. Rundle. Street, 

Adelaide.
„ Mūsų Pastogės“ Administracijos 
adresas: Box 48*>S. (k P.O.,

SYDNEY. N.S.W. 2001 
Administracijos tel: 649-9062.
Atsakomasis redaktorius A. Mauragis. 
REDAKCINĖ KOLEGIJA:
E. ir I. Jonučiai. A. lenkaitis, ir 

P. Pullinen.
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave, 

Picnic Point. N.S.W. 2213
Redakcijos tel: 77-6707.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina

savo nuožiūra.
“M.P.” prenumerata: metams $10, 

pusei metų $ 5, 
Užsienyje metams $12,

Atskiro Nr. kaina 25 (į
Už skelbimų turinį neatsakoma. 

♦»*
PRINTED BY nOTOR PRESS PTY. LTD

8


	1972-Nr09-MUSU-PASTOGE-0001
	1972-Nr09-MUSU-PASTOGE-0002
	1972-Nr09-MUSU-PASTOGE-0003
	1972-Nr09-MUSU-PASTOGE-0004
	1972-Nr09-MUSU-PASTOGE-0005
	1972-Nr09-MUSU-PASTOGE-0006
	1972-Nr09-MUSU-PASTOGE-0007
	1972-Nr09-MUSU-PASTOGE-0008

