
RUOŠKIMĖS STUDIJŲ DIENOMS
Prieš kiekvienas Velykas katali

kai daro rekolekcijas arba dvasinį at
sinaujinimą. Mums, išeivijoje gyve
nantiems, būtinai reikalingas ir kul
tūrinis atsinaujinimas. Skaitau, kad 
labai gerai yra mūsų kultūrinių vairuo
tojų sugalvota bent kas antri metai 
suruošti Velykų metu Studijų Dienas.

Pries du metų įvykusios pirmo
sios Studijų Dienos Melbourne labai 
gyvai, įdomiai ir sėkmingai praėjo. 
Jos sutraukė apie 100 kultūrininkų, 
buvo paskaityta daug įdomių paskaitų,

KULTŪROS DIENOS

Vilniuje sausio 12 d. paskelb
ta, jog rugpiūčio mėn. Prahoje, Če
koslovakijoje, rengiamos Lietuvos 
kultūros dienos. Plečiant kultūri
nius mainus su Čekoslovakija, vis 
daugiau lietuvių, kultūros veikėjų, 
keliauja į Čekoslovakiją. 1971 m. 
pabaigoje buvo pasirašyta bendra
darbiavimo sutartis tarp Vilniaus 
ir Prahos universitetų: Į Prahą pa
skaitų skaityti išvyksta -keli Vil
niaus universiteto profesoriai: J. 
Kubilius (rektorius), J. Viščiakas, 
K. Daukšas, H. Polukordas. Numa
tyta, kad Prahoje atliks praktiką 
visa eilė Vilniaus universiteto stu
dentu grupiu.

(Elta) 

SVEIKINAME MIELUS SVEČIUS DANĄ STANKAITYTĘ, ELENĄ BARIENĘ IR 

STASĮ BARĄ LAIMINGAI ATVYKUSIUS Į AUSTRALIJĄ.

Stasys Baras, Don Jose ‘Carmen Bizet.

kurios buvo gyvai išdiskutuotos ir ap
svarstytos. Bet gal pats didžiausias 
tų Dienų laimėjimas, kad jos sugebė
jo sutraukti ir nemažai mūsų studijuo
jančio jaunimo. Mūsų, senių, jug di
džiausias rūpestis šiuo metu ir yra 
paruošti naujus lietuviškojo gyvenimo 
vairuotojus, paruošti savo įpėdinius. 
Pirmosios Studijų Dienos ta linkme 
davė neabejotinai gerus rezultatus. 
Turėtume dėti visas pastangas, kad 
ir šių metų Studijų Dienose dalyvautų 
kuo didesnis skaičius jaunimo.

ALB Kultūrps Taryba, manau, 
jau smarkiai veikia ir toms II Studijų 
Dienoms ruošiasi. Linkėtina jai su
rasti tinkamus būdus sudominti mūsų 
studijuojantį jaunimą, įtraukti jį į tą 
veiklą aktyviai ir duoti jiems daugiau 
pasireikšti.

Tose Studijų Dienose turėtų būti 
paliesti visi svarbesnieji mūsų kultū
rinio gyvenimo aspektai, ypatingai 
kur jie rišasi su mūsų jaunimu. Labai 
butu, pageidautina. Kad po diskusijų 
būtu prieinama prie kokią nors išvadų, 
kurias vėliau galima būtų paskelbti, 
kaip tų Studijų Dienu, sprendimai.

Gaila, kad ir II Studijų Dienos 
ruošiamos Melbourne, o ne kuriame 
kitame didmiesty, kaip teisingumo 
principas reikalautų. Tačiau Melbour- 
nas yra juk centrinė lietuvių rinkimo
si vieta, kur iš Sydnejaus, Hobarto ir 
Adelaides beveik vienodi atstumai, 
o ir pačiame Melbourne Lietuvių Namų 
gera situacija ir patalpų gausumas 
tai lyg patvirtina.

Taigi, laukiame gausių svečių,
N. Butkūnas

Dana Stankaitytė, Santuzza ‘Cavalleria Rustikana’ Mascagni

LIETUVIU DIENOS SYDNEY, 1972 M.

Lietuvių Dienos suburia tautie
čius iš visų Australijos vietovių, Syd- 
nėjus šiais metais laukiasi svečių, 
kuriuos reikės apgyvendinti.

Šiuo kreipiamasi į visų vienetų 
Valdybas pranešti adresus asmenų, 
kurie vietinėse Valdybose koordinuos 
vykstančiųjų į Lietuvių Dienas sąra
šus. į šia grupę įskaitoma: Apylinkės 
Valdybos ir Seniūnijos, Chorai, Tau
tinių Šokių Grupės, Sporto Klubai, 
Jaunimo Vakaro Dalyviai ir kt.

Taip pat ir pavieniai dalyviai ku
rie Kalėdų metu lankysis Sydnejuje 
ir bus reikalingi aprūpinami nakvyne, 
privačiai tautiečių tarpe ar viešbučiuo
se, nurodant savo pageidavimus. No
rima užsakyti keletą motelių, tuo su
teikiant nuolaidas tautiečiams atosto
gaujantiems tuo metu Sydnejuje ir ne
esant aktyviams Lietuvių Dienų pro
gramos dalyviams - bus galimybės pa
sinaudoti papiginta kaina. Iš pirmųjų

I. Alekna

GERA PRADŽIA

Lietuvių Kalbos Kursų, įsteigtų 
Melbourne Lietuvių Akademinės Kor
poracijos ‘Romuva’ iniciatyva ir pra
dėjusių antruosius mokslo metus, sėk
mingam ateities veikimui ir numato
mam jų. praplėtimui į universitetinį 
kursą, aptarti ir išklausyti steigėjų 
nuomonės dėl dabartinės jų padėties 
bei finansinio stovio, buvo sukvies
tas kursantų tėvu ir prijaučiančių su* 
sirinkimas, kuris įvyko š.m. vasario 
20 d. Lietuvių Namuose. Kursų Moky
tojų Tarybai prašant šį susirinkimą 
sukviesti ėmėsi iniciatyvos p. Jonas 
Juška.

Iš Kursų iniciatorių - steigėjų 

padarytų pasiteiravimų, su nustebimu 
teko patirti, kad kai kurie moteliai 
jau dabar yra dalinai užsakyti Kalė
dų švenčių laikotarpiui. Taigi, pradė
kime ruoštis jau dabar ir vėlesniam 
laikui neatidėkim.

Butų aprūpinimo Komitetas būtų 
dėkingas, kad vienetų Valdybos pri- 
siunčiant adresus apytikriai numaty
tų vykstančių skaičių ir šias informa
cijas suteiktų nevėliau kovo mėn. pa
baigos.

Tuo pačiu kreipiamės į Sydney 
Apylinkėje gyvenančius tautiečius 
jau dabar rengtis svečių priėmimui ir 
galintieji priimti apsigyvenimui Lie
tuvių Dienų dalyvius iš kitų vietovių 
prašom kreiptis pas A.A. Bučinską, 
A. Kramilių, R. Skeivį, G. Zigaitytę 
ir V. Slyterį.

Lietuvių Dienoms Rengti Apgy
vendinimo Komiteto laikinas adresas: 
A.A. Bučinskas, 63 Oxford Ave., 
Bankstown, 2200. Tel. 70 7542.

pranešimo išryškėjo, kad dabartinė jų 
padėtis mūsų bendruomenėje nėra pa
tenkinama. Kursai, kaip reikšmingi 
visai lietuvių bendruomenei, turėtų 
sulaukti iš bendruomenės švietimo 
veiksnių, organizacijų vadovybių bei 
visų tautiečių didesnio dėmesio, glo
bos ir efektyvios paramos.

Žinoma, kursais daugiausiai ir 
artimiausiai suinteresuoti kursantų 
tėvai. Po išsamių pranešimų ir išsi
aiškinimų bei Kursų padėties palygi
nimo su latvių kalbos kursų padėtimi, 
buvo išrinktas Tėvų Komitetas į kuri 
įeina: p.p. J. Juška, J. Keblys, V. 
Kružienė, A. Liubinas, K. Prašmutas 
ir V. Simankevičius. Komitetas pasi
skirstęs pareigomis sueis į kontaktą 
su bendruomenės švietimo ir organi
zacijų vadovybėmis, kad pasiektųkur-

(Nukelta į 2 psl.)
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DIDŽIOS ĮTAMPOS METAI
Ne vienais metais neturėjome to

kios didelės tautinės veiklos įvykių 
spūsties kokia turime šiais metais. 
Ne tik Krašto Valdyba, Kultūros Ta
ryba, bet ir visos Apylinkės ir įvai
rūs komitetai, jaunimo organizacijos, 
kultūrinės ir socialinės draugijos yra 
įtrauktos į tų, įvykių raidą.. Galima sa
kyti, kad visa aktyvioji bendruomenė 
šiandieną dirba, planuoja ir tikisi su
laukti gražaus derliaus.

Šiuo metu turime visą dėmesį su
kaupę į Baro-Stankaitytės koncertų or
ganizavimą, bilietų platinimą ir ben
druomenės išjudinimą. Toks didelis 
istorinis įvykis mūsų bendruomenėje 
negali praeiti nepastebėtas ir kitatau
čių mūsų draugų ir kaimynų. Tuo įvy
kiu didžiuojamės ir norime savo jau
nimą uždegti. Todėl verta kiekvienam 
įsitraukti į darbą, kuris dar tebesijau
čią esąs lietuvis.

Lygiagrečiai su Baro-Stankaity
tės koncertais vyksta Melbourne Stu
dijų Dienos. Tai antras labai reikš
mingas įvykis mūsų bendruomenėje. 
Tam darbui dalis žmonių jau dirba, 
ruošia paskaitas, pranešimus, organi
zuoja svečių priėmimą, nakvynes ir 1.1. 
Reikia kad tose dienose kuo skaitlin
giausiai žmonių dalyvautų, o ypač jau
nimas būtų aktyvus diskusijose ir kū
ryboje.

Šiais metais turime ir PLJ Kon
gresą Amerikoje, tai trečias didelis 
įvykis kuris turi pasisekti. Ir mes or
ganizuojame jaunimą ir tikimės kad 
jis mus gražiai atstovaus, o grįžęs 
iš Kongreso įsitrauks į tautinį darbą. 
Jau dabar mūsų jaunimo veikla smar
kiai pagyvėjo, visi tie jaunuoliai, ku
rie dirba komitetuose, kurie ruošiasi 
važiuoti į Kongresą angažuojasi lie
tuvybei ir tai sudaro mums džiaugsmo. 
Todėl yra visų musu, šventa pareiga 
juos paremti ir padėtį. Šis didelės 
apimties darbas gyvai surištas su ben
druomenės ateitimi ir todėl jis yra 
mums labai reikšmingas.

Ir ketvirtas ir didysis mūsų dar
bas yra Lietuvių Dienų Sydney suor
ganizavimas. Čia jau senai dirba iš
tisos grupės žmonių pradedant Kraš
to Valdyba, Organizaciniais Komite
tais ir baigiant chorais, tautiniu šokių 
grupėmis, sporto klubais ir įvairioms 
pagalbinėmis draugijomis. Darbo yra 
daug, bet ir nauda yra neapskaičiuoja
ma, nes tai liečia mūsų bendruomenės 
gyvastingumą.' •am

ŠUBERTO „LOPŠINĖ“
Kartą Vienoje Francas Šulbertas užėjo į 

restoraną. Jis buvo alkanas; bet neturėjo 
pinigų. -Šeimininkas nenorėjo skolon jam 
diuoti.'pietų. Staiga Šubertas pastebėjo prieš 
jį gulinčiame laįlkirąštyje vieną eilėraštį. Jis 
priėjo, prie lango ir tuoj pait sukūrė, eilėraš
čiui muzilką.- Šeimininkas labai, nudžiugo ir 
atnešė kompozitoriui veršienos kepsnį, su 
bulyėmis. Tai. buvo mėgiamiausias Šuberto 
patiekalas, ir jis su apetitu pavalgė. Pra
slinkus' 30 mėtų po Šuberto mirties, šis gai-
dų rankraištis Paryžiuje buvo parduotas iš 
varžytinių >už 40.000 frankų. Tai buvo gar
sioji F. Šuberto „Lopšinė“..- . '

II PLJK spaudos konferencijai sausio 9 d. Chicagoje vadovavę, iš k. pranešimą 
skaito G. Kazėnas, J. Šlajus - Inform, k-jos pirm., R. Sakadolskis - II PLJK Pir
mininkas ir Ramunė Kviklytė - Inform, k-jos narė ir spaudai k-jos sekretore.

Nuotr. P. Maletos
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Gerb. Redaktoriau,
Mes, Perth’o lietuviai,pasigenda

me informacijos apie Lietuvių Dienas 
Sydney, 1972. Norint atvykti iš Perth’o 
į Sydney reikia prieš pusę metų užsi
sakyti traukinyje rezervuotas vietas, 
tas pats turbūt ir iš Tasmanijos ir iš 
kitų tolimų vietovių. Vykstant su jau
nimu reikia gerai suplanuoti laika, ži
noti programą smulkiai, turėti užtikrin
tas nakvynes tam tikram žmonių skai
čiui. Tuo tarpu mes iki šiol nieko ne
žinome ir niekas mūsų nei raštu nei 
per laikraštį nepainformuoja. Jei tas 
bus vėliau padaryta, mes galime ir 
prie geriausių norų netekti transporto 
priemonių.

Šiais reikalais reikėtų daugiau 
propagandos ir skubios informacijos.

Su pagarba
O. Liutikienė, Perth

****
Gerb. Redaktoriau,

Skaitydamas MP Jaunimo nr. ra
dau p. Vytenio Šliogerio straipsnį 
‘Jaunime, nerūdyk namuose’, keliauk 
per pasauli, o už vis vertingiausia 
lietuvių kilmės australui kelionė Lie
tuvon. Siame straipsnyje yra nemaža 
naudingų ir gražių minčių pareikšta, 
tačiau daug kas nutylėta, o dar dau
giau perdėtai išgirta. Kodėl V. Šlio
geris nuslėpė tokią tiesą, kad atva
žiavęs į Lietuvą negali važiuoti ten 
kur nori, sakysime kaip Australijoje, 
o turi būti ten kur tau leidžiama ir ne
gali nakvoti ten kur nori, sakysim pas 
savo gimines, o tik ten kur tau bus 
paskirta, nesusitiksi su tais žmonė
mis kuriuos norėtum matyti ir aplan
kyti, sakysime į tėviškę nuvažiuoti, 
o tik tuos ir toje vietoje kur milicijos 
leista. Jis mums kalba apie tokį mies
tų švara, kad degtuko ant šalygatvio 
girdi nerasi, kad niekas nerūko vie
šose vietose, o nepasako kad ten vis 
dar reikia eilutėje stovėti, kad cigare
čių nusipirkti. Jis rašo apie nepapras
ta mandagumą ir kultūringą elgesį,

JUBILĖJINĮ LEIDINĮ RENGIANT

J.Slavėnas

MP 1972 m. 8 nr. tilpo ALB Kraš
to Kultūros Tarybos informacija apie 
nųmatytą išleisti leidinį, turintį at
vaizduoti 25 metų lietuvių Australijo
je kurdinimąsi. Sumanymas remtinas 
ir linkėtina, kad jis galimai greičiau 
būtų įvykdytas, galimai pilnas, objek
tyvus, dokumentuotas.

Kol sumanymas dar tik parengia
mojoj stadijoj, norėčiau pareikšti ke
letą pastabų. Informacijoj minima, kad 
‘leidinys bus mūsų 25 gyvenimo metų 
Australijoje paminklas’, jame ‘atei

kad baruose žmonės be kepurių stovi, 
o tie patys žmonės tikriausiai bažny
čioje su kepurėmis vaikšto.

Gerai kad jaunimas nuvažiuoja 
ir viską realiai pamatęs gali tiesą pa
sakyti kaip ir ką jis ten yra matęs, 
bet nėra gerai, kai perdėtai norima 
pavaizduoti, išgirti, o visą tiesa nu
tylėti ar paslėpti.

Su pagarba
A. Miliauskas, Perth

****
Gerb. Redaktoriau,

- Ar beverta žmogui gyventi kai 
jis niekur nebeįžvelgia jumoro, - taip 
pasakys kiekvienas jaunuolis.

Rašydama jumoristinio pobūdžio 
laiškelį nesitikėjau taip giliai užgau
ti p. A. Ramanauską. Nebuvo ko jam 
ir užsigauti, juk ne apie jį kalbėjau.

Man rodos geriau yra sudaužyti 
seną gitarą, k aip išgėrus statinę alaus 
ir ją sudaužyti. Jaunimas be jumoro 
negali apseiti, tai kodėl nepasijuokti 
ič sudaužytos gitaros ir išlietos su
sikaupusios energijos tokiu nekaltu 
būdu.

Kiek liečia mane, tai p. Rama
nauskui nereikėtų perdaug rūpintis. 
Esu ne tik dvieju sūnų sportininkų 
motina, bet ir senelė, mano sūnų šei
mos lietuviškos ir aš kalbuosi su savo 
vaikaičiais tik lietuviškai.

Jus sakotės esąs kultūrinis spor
to mėgėjas ir rėmėjas, bet į sportą 
žiūrite pro spalvotus akinius, aš gi 
būdama motina dviejų sūnų sportinin
ku išgyvenu ir jaučiu pačią sportiško 
jaunimo dvasią ir žinau kas yra entu- 
ziasmas ir džiaugsmas.
_ O dėl ‘nešvankių’ linkėjimų tai 
čia tik Tamstos prasimanymas, kuris 
neturėtų būti vartojamas spaudoje 
prieš moterį. - ..

Daugiau nieko nenoriu iš Jūsų 
girdėti.

Su pagarba,
A.Brazdžionienė, Geelong

****

ties kartos galės rasti savo protėvių 
ir’ tėvų pirmuosius žingsnius’ ir 1.1, 
iš to išeitų, kad leidinys prasidėtų 
nuo lietuvių Australijoje kurdinimosi 
pradžios. Bet juk 10 metų laikotarpis 
jau atvaizduotas ‘Australijos lietuvių 
metraštyje’ (1961). Ar bus pateisina
mas to didelio darbo apėjimas? Nau
jasis leidinys turėtų prasidėti ten, kur 
pirmasis baigiasi.

Toliau minima, kad mūsų gyveni
mas ir kurdinimas Australijoje bus pa
vaizduotas reportažo forma ir kad re
daktorius kreipsis į paskirus asmenis 
kad jam parengtų ‘objektyvias apy
braižas atskiriems mūsų gyvenimo 
reiškiniams ir įvykiams. Tuo reikalu 
prašomos organizacijos, klubai ir t.t. 
leisti pasinaudoti jų turima archyvuo
se medžiaga, protokolais, laiškais, 
foto nuotraukomis it kit.’

Neabejojant redaktoriaus taurumu 
ir tikint, kad jam pavyks ir padėjėjus 
tokius pat surasti, vis tik tenka labai 
abejoti dėl medžiagos rinkimo, tvar
kymo ir reportažo perteikimo būdo. 
Jei redaktorius susiras ir gerą būrį 
padėjėjų, tai vargu ar pajėgs tą me
džiagą tinkamai apžvelgti... Atskirų 
organizacijų, klubų, meno vienetų ir 
t.t. veiklą pavaizduoti ir archyvinę 
medžiagą peržvelgti tegali tik tų pa
čių vienetų vadovybių paskirti as
mens ar archyvų saugotojai, o jų pa
rengtas žinias turėtų redakcinė komi
sija išlyginti, objektyviai įterpti į me
džiagos visumą.

Būtų naudinga, jei redaktorius 
rastų galima paskelbti nors provizori

.vu'iUo’-i’jb tfribv •šilau -is r > *>nr: viobiri

nį leidinio planą, tuo būdu suteikiant 
galimumo visai visuomenei dalyvauti 
savo pastabomis papildant ir duodant 
sugestijų. Rengiant planą galėtų pa
tarnauti ankstesni leidiniai - Austra
lijos lietuvių metraštis, Kanados lie
tuvių panašaus tipo leidinių angliškai 
išleista knyga Lithuanians in Canada. 
Savo turiniu, medžiagos parinkimu ir 
sutvarkymu, nuotraukų atranka gražus 
leidinys.

Šia proga dar norėčiau pastebėti 
štai ką: jei Krašto Kultūros Tarybai 
leidžia lėšos, ar nebūtų naudingiau 
skirti tam tikrą sumą kaip premiją mū
sų studijuojančiam jaunimui, norin
čiam pasirinkti darbą iš lituanistikos 
savo mokslinio laipsnio įsigijimo rei
kalams? Pav. iš istorijos, kultūros 
istorijos, literatūros, kalbos ir kit. 
Tai tikrai būtų naudingas darbas.

KRITIŠKOS PASTABOS
Melbourne Lietuvių Bendruomenės 

suruoštas Vasario 16-sios minėjimas 
šiais metais buvo ne toks kokio aš 
tikėjausi. Norėjau išgirsti tėviškės 
ilgesį, raminantį žodį ir sustiprinti 
savo dvasią svetimoje aplinkumoje. 
Bet klydau taip galvodamas ne tik aš 
vienas, bet ir daugelis kitų.

Paskaitos vietoje buvo trumpa 
Lietuvos apžvalga. Toje pačioje sa
lėje yra žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklas, tylos minute buvo pagerb
ti žuvusieji už Lietuvos laisvę, bet 
prie paminklo niekas nepadėjo gėlių 
ir tas paminklas skendo tamsoje lyg 
jo visai nebūtų.

Buvo jirisiminta Vytauto laimėji
mas prie Žalgirio, 1863 m. sukilimas, 
ir pavaizduotas Vasario 16-sios akto 
pasirašymas tamsioje salėje. Tuo bai
gėsi oficialioji dalis.

Nei istorijos bėgyje nei dabar ne
paminėtas kas, būtent,buvo ir yra mū
sų tautos priešas, nei žodžio apie ru
sus ar komunistus. Ir dabar Lietuvoje 
rusai leidžia paminėti apie Žalgirio 
pergalę, apie 1863 m. sukilimą ir spau
dos draudimą, tik nevalia sakyti kad 
tai. rusas smaugė lietuvius.

Kai kurie mūsų vadovaujantieji 
asmenys, po atsilankymo okupuotoje 
Lietuvoje, jau stengiasi priimti rusų 
siūlomą vienpusišką kultūrinį bendra
darbiavimą. Mūsų skaitykloje pasiro
do ‘Komjaunuolis’ ir sovietiška spau
da. (

Mes kovą del Lietuvos laisves 
turime tęsti toliau nebijodami ir savo 
gyvybę paaukoti, turime auginti vai
kus lietuviškoje dvasioje, kad jie ga
lėtų tęsti kovą toliau, su rusišku im
perializmu jokio bendradarbiavimo ne
gali būti.

Ramovėnas, Melbourne
****

GERA PRADŽIA

(Atkelta iš 1. psl.) 
sams reikiamos paramos iš visuome
nės.

Reikia paminėti malonų faktą, 
kad kursai pradėjo 2-sius mokslo me
tus su geru kursantų skaičiumi(49). 
Yra vilčių kursus praplėsti ir sutrauk
ti didesnį būrį besimokančio lietuviš
ko jaunimo. Turint galvoje, kad Aus
tralijos valdinės įstaigos yra suinte
resuotos ir remia steigiamus kalbų kur
sus, nes pats gyvenimas parodė, kad 
kalbų nesutarimas šeimose tarp tėvų 
ir vaikų veda net prie kriminalinių nu
sikaltimų didėjimo, mūsų kursų plė
timas yra palankiai traktuojamas.

Taip pat verta pastebėti, kad Lie
tuvių Kursų natūralų užnugarį sudaro 
Parapijos Sekmadienio Mokykla, ku
ria baigė automatiškai priimami į aukš
tesniąją kursų klasę. Siu mokyklų ir 
jų vadovybių bendradarbiavimas yra 
tikrai sveikintinas.

Tenka padėkoti, ką susirinkime 
pareiškė ir p. Eimutis, Lietuvių Kal
bos Kursų iniciatoriams - steigėjams 
ir mokytojams už atliktą didį darbą, 
o taip pat palinkėti jiems ir Tėvų Ko
mitetui našaus ir sėkmingo darbo atei
tyje.
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LIETUVIU STUDIJŲ. DIENU PROGRAMA

Vyksta 1972 m. kovo 31 ir balandžio 
1 dienomis Lietuvių Namuose, 50 Er
rol Street, North Melbourne.
KOVO 31 D.

1.30 vai. p.p. Lietuvių Studijų 
Dienų atidarymas.

2.00 val.p.p. - Australijos lietu
vių Jaunimo problemos. Paskaitas 
skaito:

1. V. Bitinaitė - Jaunimo lietuvių 
kalbos naudojimas.

2. L. Apinytė - Australiškumas 
ar lietuviškumas.

3. U. Kazokaitė - Australijos lie
tuvių jaunimo santykiavimas su užsie
nio jaunimu (Lietuvoj ir Laisvajame 
pasaulyje).

4. V. Vaseris - Jaunimo spauda: 
kodėl esama spauda jaunimo nepaten
kina ir kodėl reikalinga jaunimo spau
da.

5. V. Straukas - Australijos jau
nimo ateitis.

MODERATORS - Jūratė Reisgytė.
7.00 vai. v. RELIGINIS KONCER

TAS. Sv. Jono bažnyčioje, East Mel
bourne. Dalyvauja: solistai S. Baras, 
D. Stankaitytė ir Melbourne parapijos 
choras vadovaujamas P. Morkūno. 
BALANDŽIO 1 D.

10.00 vai. Lituanistinis švieti
mas. Paskaitas skaito:

1. D. Antanaitienė - Lietuviško 
darželio reikšmė išeivijoje.

2. A. Seikis - Kas, kada ir kur

SPRENDŽIAMAS RATIFIKAVIMO KLAUSIMAS

Vilkas š. m. vasario 10 d. iš
siuntė raštų Federalinės Vokieti
jos parlamento žemųjų rūmų (Bun
destag) visiems - 495 - nariams, 
ryšium su parlamente vykstančiais 
svarstymais 1970 m. rugpiūčio 12 
d. Fed. Vokietijos su Sovietų Są
junga pasirašytos sutarties (dėl 
atsisakymo naudoti jėgą) ratifika
vimo klausimu. Rašte primenami 
kai kurie praeities faktai.

Vlikas savo rašte pirmiausia 
nurodė į 193 9 m. rugpiūčio 23 ir 
rugsėjo 28 d. Trečiojo Reicho ir 
Sovietų Sąjungos pasirašyta^ sutar
tį, vadinamą Ribbentropo-Molotovo 
paktą, kuriuo trys Baltijos valsty
bės - Estija, Latvija ir Lietuva 
kaip „ įtakos sferos“ buvo atiduo
tos sovietų imperializmui. Šios su
tarties padariniu buvo minėtų vals
tybių okupacija ir prievartinis įjun
gimas į Sovietų Sąjungos sudėtį.

Toliau pažymėta, kad Sovietų 
Sąjunga ilgiems laikams norėtų iš
laikyti dabartinę padėtį ir ypatin
gai valstybinių sienų vidurio bei 
rytų Europoje pastovumą.

Vlikas nurodė, kad lietuvių 
tautos nuomone 1970 m. pasirašy
tos sutarties trečiasis straipsnis 
yra aiškus ir tęstinis tik sovietams 
naudingos ligšiolinės padėties 
(status fyuo) sutvirtinimas.

Jei sovietai, kaip nuo seno 
žinomi sutarčių pažeidėjai, ir gerb
tų tą sutartį ir atsisakytų ateity 
panaudoti jėgą, tai, Vliko nuomone, 
sutarčiai įsigaliojus, tektų susi
durti su štai kokiomis pasėkomis: 
1. Vokietijos apjungimas ir lais
vės bei nepriklausomybės atstaty
mas Baltijos valstybėms būtų ne
ribotam laikui ne tik žymiai apsun
kinti, bet gal ir sukliudyti ir 2. dėl 
to nauda, turėtų ne sovietų jungą 
kenčianti vidurio ir rylų Europa, 
bet išimtinai Sovietų Sąjunga, gi 
pati Europa ir kiti pasaulio konti
nentai ateity neišvengtų sovietų 
užgrobimų ir bolševizmo išsiplė
timo anapus dabartinių sienų.

Rašte primenama, kad Vakarų 
demokratiniai kraštai ir jų tarpe 
Federalinė Vokietija visą laiką at- 

išmokys lietuviuką lietuviškai skai
tyti.

3. Kun. P. Dauknys - Religija 
savaitgalio mokyklose.

4. A. Liubinas - Savaitgalio mo
kyklos - viltys ir tikrovė.

5. S. Stankūnavičius - Lietuvių 
kalbos kursas Australijos aukštesnio
joje mokykloje.

Diskusijos. t
MODERATORS ^D. Žilinskienė.
1.00 vai. PIETUS. Pietų metu 

bus atsisveikinta su solistais, kurie 
išvyksta Amerikon.

2.00 vai. p.p. Lietuvybės išlai
kymo priemonės. Paskaitas skaito:

1. P. Baltutis - Australiška ap
linka 'ir jos įtaka.

2. V. Neverauskas - Mūsų pastan
gos išlikti lietuviais.

3. E. Jonaitienė - Pagelba iš tau
tos.

Diskusijos.
MODERATORIUS - J. Jonavicius.
Lietuvių Studijų Dienų uždarymas.
Visus tautiečius, ypatingai jau

nimą, kviečiame dalyvauti ir aktyviai 
Įsijungti diskusijose mums visiems 
rūpimais klausimais.

Norintieji dalyvauti pietupse pra
šomi užsirašyti pas A. Šeikį, kuris 
atstovauja ALB Krašto Kultūros Ta
rybą visais Lietuvių Studijų Dienų 
organizaciniais reikalais Melbourne.

ALB Krašto Kultūros Taryba
****

sisakydavo pripažinti teisėtu Bal
tijos valstybių įjungimą, į Sovietų 
Sąjungą. Tai žymiai kelia tų tautų 
viltis laisvei atgauti.

Nenorima tikėti, kad eventua
liai sutartį ratifikavus, tai reikštų 
Bundestago ir jo narių norą pažeis
ti ilgų metų tradiciją - atsisakymą 
pripažinti teisėta sovietų okupaci
ja..

Tokiu atveju, kaip Vliko raš
to vokiečių parlamento nariams pa
baigoje pažymėta, kaina, kurią 
laisvės netekusi lietuvių tauta dėl 
to turėtų sumokėti, būtų per aukš
ta ir tai dar labiau padidintų sun
kias pavergtos tautos kančias, p

Sinfoninis Koncertas Melbourne 
Lietuviams

Melbourne Jaunimo Kongreso Ko
mitetas š.m. vasario 27 d. Lietuvių 
Namų koncertų salėje sudarė malonią 
progą pasiklausyti The Melboune Ba
roque Ensemble (orkestro), diriguoja
mo Christopher Martin išpildomų kla
sikinės muzikos veikalų: Handel - Mu
sic for the Royal Fireworks, Georg P. 
Telemann - Overture in D, Mozart - 
Symphony in G Minor.

Visi atlikti šiame koncerte muzi
kos kūriniai nekarta girdėti koncertuo
se ar iš plokštelių, todėl lygindamas 
galiu pasakyti, kad visi atsilankę kon
certu buvo patenkinti. Šio koncerto 
pelnas skiriamas Melbourno atstovų 
į Jaunimo Kongresą nors dalinėms 
išlaidoms padengti.

Su apgailestavimu reikia pastč 
bėti, kad į šį koncertą atsilankė, o 
tuo pačiu ir parėmė mūsų jaunimo pa
stangas, tikrai nepakankamas tautie
čių skaičius, tik pusė salės. Kur kiti? 
Juk sekmadienio popietė - laisvas 
laikas.

Australai - orkestras, patyrę Jau
nimo Kongreso tikslą ir mūsų jaunimo 
rūpesčius, sutiko atlikti šį koncertą 
veltui, tuo paremdami mūsų jaunimo 
pastangas. O mes? Pasiteisinimo nė
ra! Todėl neverkšlenkim dėl mūsų jau
nimo, kad jis neįsijungia į mūsų vi
suomeninę veiklą, nes mes vyresnieji, 
prisipažinkime, dažnai esame patys 
kalti.

Mūsų jaunimui ir Melbourno Jau
nimo Kongreso K-tui, dalyvavusių kon
certe vardu dėkojame. įGA

Nepriklausomos Lietuvos jaunimas 
tautinių šokių šventėj Kaune

V. Augustino • nuotrauka

DAINOS CHORE
Po gana darbingų ir našių metų 

‘Dainos Choro Valdyba užbaigė savo 
darbo metus. Po trumpos repeticijos 
š.m. vasario 25- d. buvo padaryti ata
tinkami valdybos veiklos bei revizi
jos pranešimai ir tuo pačiu buvo iš
rinkta nauja valdyba.

Naujos Dainos choro valdybos 
sąstatas yra toks: Pranas Nagys, pir
mininkas, 417 Burwood Rd., Belmore. 
2192. Tel. 759 7094. Petras Ropė, iž
dininkas. 8 Chown Place, Fairfield. 
2165. Antanas Kramilius, sekretorius. 
83 2ueen str., Canley Vale. 2166. 
Parengimų ir šeimyninių reikalų va
dove - kordinatorė p. A. Skirkienė.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad Dai
nos choras visus metus intensyviai 
dirbo ir metinėms atostogoms skyrė 
vos tris savaites laiko. Dainos choro 
veikla buvo gan stambiai remiama fi
nansiniai ir medžiaginiai didelio skai
čiaus pavienių geraširdžių tautiečių 
ir plačiosios lietuviškos bendruome
nės.

Visiems mūsų rėmėjams šia pro?: 
ga tariame nuoširdų, ačiū ir tikimės, 
kad ir 1972 metais mūsų nepamiršite. 
Mes tuo pačiu stengsimės atsilygin- 
ti su lietuviška daina bei giesme.

Tenka pastebėti, kad Dainos cho
ras bažnyčioje gieda tik tada, kada 
yra iškilmingesnė proga ir yra pakvies- 

»tas gieduoti, kitais atvejais bažny
čioje gieda tik dalis choristų ir tie 
kurie nori, todėl jų nereikėtų maišyti 
su Dainos choru. .

Mūsų ligoniai, J. Jarmalavičius 
ir Rūta Gečiauskaitė po operacijų 
sveiksta ir tikimės juos greitai vėl 
matyti Dainos eilėse.

Dainos choristai ypatingai skau
džiai pergyveno savo Dirigento Br. 
Kiverio nelaimę, kai įsilaužę vagys 
dienos metu stambiai apvogė p.p. Ki- 
verių namą. Tikimės, kad vagys bus 
sugauti ir bent dalis daiktų surasta.

Šia proga taip pat sveikiname į 
Dainos chorą įstojusius naujus daini- 
ninkus4 Joną Barilą, tenorą ir ponias 
L. Gaidžionienę ir Klopcikienę - so
pranus.

Sekantis Dainos choro pasirody
mas įvyks bendrai ruošiamame su ‘Ca
ritas’ baliuje, kuris įvyks š.m. balan
džio 15 d. Sekantį šeštadienį t.y. ba
landžio 22 d. Dainos choras vyksta 
į Newcastlį, kur dalyvaus jungtiniame 
koncerte su Newcastle lietuvių choru, 
kuris įvyks Charlestown žinomoje sa
lėje.

Tik prieš keletą savaičių Dainos 
choras lankė pietinę lietuviu koloniją 
Jūros Dienos proga. Su šia choro iš
vyka į Wollongongą vyko gan didelis 
skaičius ir sydnėjiškių. Su Dainos 
choro išvyka pas šiaurinius kaimynus 
i Newcastle taip pat tikimės kad vyks 
nemažas būrys sydnėjiškių.

A. Kramilius
****

Pagal „Tiesoje“ sausio 14 d. 
paskelbtas žinias, 1971 metais 
kaimo gyvenvietėse buvo pastaty
ta 6.860 namų, iš to skaičiaus - 
4.3 79 persikeliantiems iš vienkie
mių ir 80 7 kooperatiniu būdu. Bu
vę padėti pamatai 7.826 namams, 
kurie būsią pastatyti šiemet ar ki
tais metais. Daugiausia namų pa
statė vilkaviškiečiai - per metus 
277 namus. Pagal Lietuvoje skel
biamus planus, šiais metais kaimo 
gyvenvietėse numatoma pastatyti 
daugiau kaip 7.00 0 namų.

(Elta)
****

Svečiuose Pas Mūsų Pastoges 
Skaitytojus

VI. Dumčius
Netiesa, kad Australijoje nerei

kia kelionės leidimų. Jų reikia ir jie 
gana sunkiai gaunami. „Atostogas tau 
duoda bosas. Pinigų susitaupai laiks 
nuo laiko dešimtinę užkišdamas už 
pabuterio arba įtiesdamas į kokį nors 
L. Enciklopedijos tomą. Leidimą iš
kelti koją iš namų ilgesniam laikui 
išduoda žmona. Išmeldęs leidimą, dar 
turėjau atlikti eilę skubių darbų. Su
grėbti lapus, išmaudyti šunį, sudegin
ti šakas ir pelenus išbarstyti nurody
toj vietoj. Po to reikėjo daryti apža
dus, kad miegodamas neknarksiu ir 
valgydamas sriubą nešliurpsiu.

Taigi šeštadienio rytą puse as
tuonių palikau Juodmalkę. Pilkasis 
Skalikas su kuriuo prieš 314 metų su- 
koriau Amerikoje, Kanadoje ir Meksi
koje virš 13.000 mylių, palengva šil
damas laukė judėjimo valdininko sig
nalo kad galėtų duoti šuolį pirmyn. Ke
lionės tikslas Sydnėjus. Vykstu ex- 
pręsu, kelionė truks 24 valandas ir 
15 min. su trimis parūkymais po 45 
min. ir dviem po 15 min. Viskas kaip 
Amerikoje, tik greitis vietoje 75 my
lių į valandą. Amerikoj e, 60 mylių Aus
tralijoje, dėl kelių siaurumo. Barosos 
slėniu bevažiuojant šoferis aiškino 
kad tai didžiausia Australijos vyno 
imperija. Čia saulutės spinduliai per- 
šviesdami išsirpusią vynuogės kekę, 
palieka savo energijos dalį žmogui. 
Jam belieka tą Dievo dovana, perleis
ti per spaustuvą, supilti į bosus ir su- 
sikvietus draugų būti išmintingu ir tur
tingu. Sena zanavykų patarlė sako: 
Kas girts nebagots, tas ir dvės neturės

Per pusryčius Renmarke susipa- 
žj stu su savo kaimynu iš dešinės. 
Pasirodo amerikietis Rosencweig iš 
Nebraskos valstybės sostinės Omaha. 
Nesenai užrašęs savo ūkį sūnui, pasi
leido tekinas su žmona apie pasaulį, 
iš Indijos atvyko į Perthą, pabuvo 
Adelaidėje savaitę. Apvažiavęs visą 
Australiją vyks į N. Zelandiją, Po to 
į savo senelio tėviškę Bremeno apy
linkėje. Patariau apžiūrėti garsiąja 
Rolando statulą kuri stovi prieš mies- 
to Rotušę ir priedu Domkirkes didžių
jų durų baraliefus iš Kristaus gyve
nimo, kiekvieną kartą atvykęs į Bre
mena aš ilgai į juos žiopsodavau.

(bus daugiau)
****

Klaipėdoje š. m. sausio mėn. 
vyko penktoji esperanto klubo pa
roda. Ji rengiama kas metai. Šiais 
metais buvo parodyta daug suve
nyrų iš įvairių kraštų, Afrikos ir 
Australijos, laiškai ar atvirlaiškiai 
iš 3 8 pasaulio kraštų. Pagal „Kom. 
Tiesą“ (sausio 27) klubo .narys V. 
Baniulaitis turįs gerų draugų Ku
boje, Venezueloje, Havajuose, o 
klubo pirmininkas A. Vizgirdas 
gaunąs laiškus iš Australijos, Ka
nados, Italijos, Vietnamo. Plačiai 
susirašinėja ir kiti nariai.

Parodoje buvo parodyta apie 
60 leidinių esperanto kalba lei
džiamų Europoje, Azijoje, Ameri
koje. Lietuvoje dabar veikia jau 
19 esperanto klubų bei stambesnių 
ratelių.
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JUOZO BAUKAUS - BANKS PARODA

Atėjus vokiečiams į Lietuvą, sto
ja, policijos tarnybon. Artinantis an
trajai bolševikinei okupacijai, perke
liamas į Leipcigą, priešlėktuvinės 
apsaugos tarnybon. Čia jį užtinka ka
ro pabaiga ir prasideda sunkios be
laisvio dienos amerikiečių ir prancū
zų belaisvių stovyklose. Iš belaisvės 
pasiliuosuoja tik stodamas į Prancū
zų Svetimšalių Legioną. Del ligos iš 
legijono paleidžiamas.

Atsiduria Augsburge su palaužta 
sveikata. Po operacijos ir kiek atsi
gavęs stoja į dailininko Vaclovo Rato 
ten veikiančią dailės studiją, kur ir 
paruošiamas stoti į Stuttgardo meno 
akademiją, kuria lanko gilindamasis 
tapyboje. Duona pelnosi lietuvių ka
rių darbo kuopoje.

Atvykęs į Australiją dar lanko 
Melbourne Royal Technical College 
meno klasę, o persikėlęs į Brisbanę - 
Queensland Technical College Meno 
mokyklą.

Sveikata susilpnėja. Paskiriama 
invalido pensija, kuria kiek papildo 
parduodamas savo darbus.

Linkime Juozui Baukui stiprėti 
sveikata ir džiaugtis spalvų derinių 
darbais.

IGA
****

J. Banks, dalinis užtemimas,iš Melbourne parodos, 1972 m.

Kuklus, kukliame kambaryje pie
tiniame Melbourne priemiestyje ramiai 
gyvena dailės darbams atsidavęs Juo
zas Baukus. Nekarta jis Melbourno 
tautiečiams rodė savo tapybos darbus, 
o taip pat dalyvavo beveik visose vie
šose Moombos metu Herald’o rengia
mose parodose. Paskutinė.jo paroda 
vyksta Lietuvių Namuose, kuria suor
ganizuoti paskatino p. K. Prašmutas. 
Vasario 16 dienos minėjimo proga ją 
aplankė Aemažas skaičius tautiečių. 
Ankstyvesnėse parodose reiške'si kaip 
Lietuvos vaizdų atkūrėjas ir bendrai 
peisažistas, dabar jau randame ir ab
strakčių darbų. Ateityje, jo žodžiais 
tariant, pagilinęs žinias, daugiau at- 
sidėsiąs grafikai.

Juozas Baukus - Banks gimė 1909 
m. Sintautuose, Sakiu apskr. Baigęs 
pradžios mokyklą toliau lavinosi pats. 
Prigimtas noras piešti jį suveda su 
dailininku Aleksandru Labučiu, kuris 
suteikia jam praktiškų žinių apie ta
pybą. Vėliau dirba pas bažnytinio me
no dailininką Dabkevičių Sintautuose 
ir Pencylą Mariampolėje. Tuoj pradeda 
pats savistovius bažnyčių, dekoravimo 
ir restauravimo darbus.

MOTERIS ISTORIJOS EIGOJE
4 V. Kristensen

Profesijos anksčiau buvo vien 
vyrų dominija, išskyrus švietimo ir 
slaugymo profesijas, kuriose moterys 
irgi išstūmė vyrus. Daug moterų yra 
ir giminingose profesijose: socialinės 
pašalpos ir pagalbos, fizioterapijos, 
dietikos, vaistinių bei bibliotekų dar
buotojų. Labai nedaug jų yra tradici
nėse vyrų profesijose: medicinos, tei
sių, inžinierių bei architektų. Kiek 
statistikos:
Profesija;JAV; Anglija; Austr.; Sov.Sąj 
Slaugymo 98% - 89% - 92% - 91%
Mokytojų 75% - 60% - 56% - 70%
Soc.glob. 94(dietos)-53%-81%-69%(ekon. 
Daktarų 6-7% - 16% - 8% - 76%
Advokatų 4% - 2,5% - 3% - 32%
Dantistų 3% - 7% - 2,7% - nėra duomenų 
Architektų 3% - 5%. - 4% - 30% ‘ 
Inžinierių 1% - 2,5% - C,5% - 30%

Daugely šalių diskriminacija 
prieš moteris, ypač profesijose, pasi
reiškia nevienoda alga ir nusistatymu 
prieš ištekėjusias moteris ir moteris 
su vaikais. Nuo 1951 m. 30 šalių įsi
pareigojo duoti moterims vienoda su 
vyrais atlyginimą. Nei JAV, nei Ang
lija, nei Australija nėra jų tarpe. Aus
tralija priėmė 1958 m. ‘Female Rates 
Act’ (nepadengia visu sričių). Nusi
statymas prieš dirbančias moteris mū
sų modernioj visuomenėj yra neteisin
gas ir nepateisinamas; seni argumen
tai apie žemesnę moterų inteligenciją 
jau įrodyti esą nepagrįsti - protinių 
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ŽODIS IR GINTARAI
Rašo L. Žygas

Labai senai mačiau savo pavardę 
‘Mūsų Pastogėje’. Niekas nerado rei
kalo manęs nė bent blogai paminėti.

Dumčius jau nepirmą kartą rašo 
apie kokį tai visai man nepažįstamą 
John Walker (turbūt, kokios organiza
cijos garbės narį).

Todėl geriausia pasireklamuoti 
pačiam. Šia linkme turėjau jau kuris 
laikas visokių ‘svarių’ temų ir minčių; 
jos dažniausia kildavo beskaitant ‘Mū
sų Pastogę’. Bet parašyti ką nors rei
kia laiko, kiekvieną žodi reikia tinka
mai pasverti, ypatingai rašant apie 
save. Niekada ‘M.P.’ neperskaitau 
kiek ištiktųjų norėčiau. Adelaidiškių 
bendradarbių vis daugėja. Dabar dar 
dažnokai tenka paskaityti ką rašo Le
onas Urbonas.

Štai vasario 7-tos ‘Mūsų Pasto
gėje’ penktam puslapy iš Dumčiaus 
sužinau kas dedasi (dėjosi) Adelai
dėje, o priešais ketvirtam puslapy Ur
bonas mokina Kazoką rašyti eiles. 
Taigi dabar ne tik kad daugiau ko at

pajėgų lygis neturi nieko bendro su 
lytim. Prof. Eleonor Maccoly savo 
knygoje ‘The Impact of Science on 
Society’ teigia, kad galimybė galvoti 
analizo pagelba, taip reikalinga ab
strakčiuose moksluose ir su ja susi
jusios vyrui charakteringos iniciaty
vos, savarankiškumo ir agresyvumo 
savybės visad buvo slopinamos mer
gaitėje, kaip nemoteriškos. Tuo būdu 
talentas ar palinkimas į vieną ar kitą 
sritį per ilgą laiką išsivysto ar yra 
užslopinamas paveldėjimo keliu. Mer
gaitės paruošimas iki šiol skyrė, ją 
tiktai motinos ir šeimininkės rolei, o 
ne akademinei karjerai. Moterys, susi
kūrusios karjerą, nežiūrint opozicijos, 
yra dažnai randamos buvę padaužos 
savo vaikystėje.

Nežiūrint opozicijos, vos per 
paskutinius 100 metų savo ryžtingumo, 
inteligencijos ir palankių sąlygų pa
dedama moteris drastiškai pakeitė sa
vo padėtį visuomenėj. Ir nors Vakarų 
moteris dar nėra visiškai lygiateisė 
su vyru, tai yra ištiktųjų tik laiko 
klausimas. Taip pat laiko klausimas 
yra moters aktyvus įsijungimas į kraš
to gyvenimą. Kiekvieno individo ger
būvis yra kiekvieno pažangaus krašto 
svarbiausias tikslas. Kad tai pasiekti, 
reikia suteikti kiekvienam norinčiam 
individui, nežiūrint jo lyties, progos 
ir galimybe išvystyti savo asmenybę 
ir panaudoti savo talentus ir savo, ir 
visos šalies labui. Jaunos, vos gavę 

sirado ‘M.P.’ skaityti, bet gal net rei
kės pasiieškoti Kazoko poezijos, o 
del to bus kaltas Urbonas.

Žinojau, kad Urbonas per dieną 
sukuria penkiolika, paveikslų, pasiva
žinėjęs po Ameriką gana plačiom te
mom pradėjo rašyti ‘M.P.’, o štai da
bar net poezijos kritiku pasidarė. Aš 
gi per savaitę riumaliavoju nedaugiau 
trijų paveikslų, iš Adelaidės link Ame
rikos nenuvažiuoju daugiau keturių my 
lių, poezijos knygos rankose neturė
jau keli metai ir neturiu laiko apie sa
ve parašyti.

Prieš kurį laiką ‘M.P.’ pastebė
jau kaip ir epidemiją nusikaltimų lie
tuvių kalbai ir turėjau didelę pagundą 
viešai išsižioti, bet maniau, kad visgi 
ne mano reikalas, yra kas daugiau 
apie tai nusimano. Pagaliau galvojau 
kokią moralinę teisę turiu tokiam ra
šiny minėti gerų žmonių pavardes ir 
padaryti jiems nemalonumo, pats to
kiam rašiny padarydamas gal dar dau
giau klaidų. Tarp kitko, buvo noro pri

nepriklausomybę šalys, nedelsdamos 
Įtraukia moteris į salies vystimosi 
programą._ Vakarų pasauly konfliktas 
tarp sparčios ekonominės ir techninės 
pažangos ir daug lėtesnės socialinio 
gyvenimo pažangostrugdo moteriai pa
sinaudoti net jau Įgytom teisėm; dau
gelis musų idėjų, įsitikinimų ir papro
čių nėra toli pažengę nuo praėjusio 
šimtmečio. Jų įtakoje moteris tebėra 
apribota savo tradicine motinos - šei-1 
mininkės role. Visas auklėjimas yra 
skirtas paruošti ją tik šitai rolei. Pra
džioje šimtmečio ji turėjo pasirinkti 
tarp šeimos ir karjeros; šiandien ji 
dažnai siekia abiejų ir susiduria su 
įvairiom kliūtim, ideologinio ar grynai 
praktiško pobūdžio. Suderinimas šių 
dviejų moters-motinos ir moters-dar- 
buotojos rolių yra šiandien viena is 
svarbiausių socialinių problemų. Es
minis klausimas nėra tai, ar moteris 
nori ar nenori dirbti (tai pareis nuo 
jos palinkimų ir kvalifikacijų), bet ar 
ji turi teisę ir progą bei galimybę. 
Teisę ji turi, bet proga ir galimybė jai 
yra dažnai neigiama. Pirmiausia, jos 
paruošimas ateičiai yra klaidingas: 
švietimo ir auklėjimo programos rei
kalauja reformos. Jos turėtų būti pla
nuojamos turint galvoje galimybę, 
kad mergaitė vaidins ateityje dvigubą 
rolę visuomenėj. Švietimas ir mokslai 
visad buvo laikomi vyro privilegija ir 
to išdava - mažesnis mergaičių skai
čius mokyklose. Vakaruose, kur švie
timas yra privalomas, šitas skirtumas 
pasireiškia tik aukštosiose mokyklo
se. JAV mergaičių aukštosiose mo
kyklose yra tik 35%, Anglijoje - 23%, 
Australijoje -19%, Sov.Sąjungoje -52%. 

kibti dėl pasitaikančio senai pasmerk
to nelietuviško ‘tokio atsinešimo’, ver 
timo iš rusų ‘takaja atnašenija’ nau
dojimo. Bet Br. Straukas greičiau pa
rašė apie reikalą vengti kalbos terši
mo mūsų spaudoje. Panašia tema ra
šyti išsijudinau dėl jau anksčiau mi
nėtos vasario 7-tos ‘M.P.’, Dumčiaus 
neteisingo, ausį rėžiančio, gintarų 
apibūdinimo. Kadangi Urbonas irgi mi
ni gintarus, tai palyginant matosi, kad 
jų nuomonės apie gintarus perdaug 
skyriasi. Dumčius rašo ‘tarškėjo gin
taras’, aptardamas ponių puošmeną 
Naujų Metų sutikime. Urbonas: ‘Aš 
irgi laukiu sekančios kūribingos ban
gos naujų gintarų’. Jei Dumčius gerai 
pasvėrė savo gintarus, tai tada ir Ur
bonas gal galėjo parašyti - laukiu se
kančios kūribingos bangos naujų tarš
kančių gintarų.

Įdomiai gimnastikuoja ir Urbonas. 
Kazokui jis primena žvyrą po ratais, 
žodžiu pakilnojimą ir kritiškiau žiū
rėti į perėjimus. Labai gerai, kad jis 
bara poetą dėl tariamos tendencijos 
‘peraiškinti’ ir toliau rašo: ‘žurnalis
to ir poeto auditorija ne ta pati. Su

(Nukelta į 5 psl.)

Ypatingai krenta mergaičių skaičius 
profesijų ir techniškuose moksluose. 
Kodėl? Todėl, kad čia vis dar susi
duriama su sąmoninga ar nesąmonin
ga vyrų opozicija, vis tebevyraujančiu 
įsitikinimu, kad šie mokslai tinka tik 
vyrams.

Pašalinus ideologinę diskriminaci 
ją, lieka dar įvairios praktiškos kliū
tys; ištekėjusi moteris turi specialias 
problemas. Vaikai ir jų priežiūra yra 
viena: tai problemai pašalinti siūlo
ma įsteigti daugiau vaikų lopšelių, 
darželių, po mokyklos - žaidimų cen
trų, vasaros ir kitų atostogų stovyk
las ir pan. Namų ruošai sutrumpinti 
ar eliminuoti siūloma suteikti dirban- 
čiom moterim galimybę plačiau pasi
naudoti viešom skalbyklom, valyklom, 
siuvyklom bei valgyklom; krautuvių 
valandos turėtų būti irgi pritaikintos 
dirbančiai moteriai. Be to, namu ruo
ša, abiem tėvam dirbant už namų, tu
rėtų būti bendra atsakomybė. Sutrum
pinta darbo diena yra kita išeitis. Ži
noma, visa tai yra dar ateity; artimoj 
ar tolimoj - parodys laikas.

Kažkas yra pasakęs, kad kiekvie
noj civilizacijoj moters padėtis visuo
menėj yra geriausias mastas kaip ci
vilizacijas įvertinti. Civilizacija, ku
ri neigia moteriai jos žmogaus teises, 
negali būti laikoma tobula nei pažan
gia.

Reikia tikėtis, kad mūsų Vakarų 
civilizacija užsitarnaus šio vardo ir 
tuo pralenks visas buvusias civiliza
cijas, pagaliau pripažindama moterį 
pilnateisiu individu.

P a s t a b a : Visi statistiniai 
duomenys siekia tik iki 1960 metų.
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Dr. Irvis ir Nijolė Venclovai

IR VĖL NAUJA LIETUVIŠKA PORA
Džiugus reiškinys, kad pasta

ruoju metu vis dažniau sukuriamos 
lietuviškos šeimos. Štai š.m. va
sario ~ d. Canberros Universiteto 
katalikų koplyčioje susituokė Irvis 
Venclovas su Nijole Švedaite, Syd
nėjaus lietuvių kapelionui kun. P. 
Butkui atliekant sutuoktuvių apei
gas. Tai tikrai graži lietuviška po
ra. Nors jie abu čia, Australijoje, 
yra baigę ir gimnazijas, ir univer
sitetus, tačiau ne tik gerai kalba 
lietuviškai, bet yra tautiniai susi
pratę ir reiškiasi mūsų bendruome
ninėje veikloje. Galim būti tikri, 
kad lietuvybė Australijoj dar greit

ŽODIS ir GINTARAI

(Atkelta iš psl.)
laiku tas savaimi ateis’. Jei Urbono 
rašinys ir būtų poezija, vistiek reikė
tų jo paklausti: kas savaime ateis? 
Jis kreipia mūsų dėmėsi, kad vaizduo
tė poezijos Įtakoj mažina ir didina au
toriaus statūra ir iš to išvada, kad 
uz tai poezija yra geriausia dvasios 
gimnastika ir ‘tonika*. Aš gi iš to iš
vedu, kad Urbonui vaizduotė ir dvasia 
yra ta pati sąvoką ir jei aš sumažin
čiau jo statūra, tai tas jam ir man bū
tų gimnastika, o skaitytojams ‘tonika’. 
Jis rašydamas savo tapybos skubotu 
metodu, prie išvadų eina ne tik kaip 
dar būtų galima per žvyrą, bet ir kaip 
negalima - šoka per nežinomo pločio 
duobes. Nepatiko ir jo ‘pijaninas’ bei 
‘kofejinas’ rašyba. Bet iš to neseka, 
kad neturėčiau jokios pagarbos jo re
cenzijai, nes aiškiai matosi, kad jam 

nū>pi ir gintarai ir žodis.
Greta Urbono recenzijos tame pa

čiame puslapy yra ir M. SI. Įdomi Orin- 
taites ‘Liepalotų Medynuose’ recen
zija, kurios gale pasisakoma, kad Orin- 
taitė gražų savo stilių kiek gadina 
daugybe ‘išmoningų’ žodžių, kurių 
prasmė sunkiai suvokiama. Taigi pa
našia liga serga ir Dumčius, tik ma
nau, kad jis nuo jos nenumirs, nes ki
taip daug mažiau žinosiu kas dedasi 
Adelaidėje. Iš kitos pusės daugumas 
M. SI. suminėtu ‘išmoningų’ žodžių 
man nėra jau taip sunkiai suvokiami 
ir be teksto, jie man patinka kaip gin
tarai. Neteisingai M. SI. paaiškino, 
kad žodis užkropsime, turėtų būti už
grobsime. Orintaitė. šį žodį panaudojo 
vietoje žodžio ‘apgausime’. Nepatar
tina ‘M.P.’ bendradarbiams šio žodžio 
vartoti, nes gali ‘apgauti’ skaitytoją.

Kadangi Dumčius irgi yra žodžiu 
ir patarlių mėgėjas, tai as jam už gin
tarų tarškinima, sugalvojau šią naują 
patarlę: raštas nėra košė - žodis nėra 
sviestas.

***.*.

neišnyks, kol kuriasi tokios lie
tuviškos poros.

Jaukioje moderniškoje koply
čioje, vargonų garsams palydint 
Veni Creator, Nijolė ir Irvis buvo 
sujungti moterystės ryšiais ir prie 
altoriaus susikaupę išklausė giliai 
prasmingus kun. P. Butkaus žo
džius apie tikros meilės reikšmę 
šeimyniniame gyvenime.

Vestuvių vaišės, suruoštos 
p.p. Švedų namuose Canberroje, 
praėjo labai jaukioje šeimyniškoje 
nuotaikoje, dalyvaujant abiejų jau
navedžių tėvams, giminėms, kun. 
kapelionui ir keliems artimiesiems. 
Gautą daug sveikinimu, iš visų Aus
tralijos kampų, iš Amerikos ir iš 
giminių Lietuvoje.

Savo povestuvinei kelionei 
jaunavedžiai buvo išskridę i, Paci- 
fiko salas, iš kur sugrįžę apsigy
veno Sydnėjuje.

Nijolė šiais metais gerais pa
žymiais baigė Canberros universi
teto humanitarinių mokslų fakulte
tą,, įsigydama Bachelor of Arts 
laipsnį. Apsigyvenusi Synėjuje 
ji yra numačiusi dar pagilinti savo 
studijas Sydnėjaus universitete. 
Nijolė veikliai reiškėsi Canberros 
lietuviu, jaunimo tarpe: sporto klu
bo „ Vilkas’ narė, skautė, dalyva
vo tautiniu, šokių grupėje, o pasta
ruoju metu buvo lietuviu, studentu, 
pirmininkė.

Dr. Irvis Venclovas yra bai
gęs medicinos mokslus Sydnėjaus 
universitete, o be to, dar speciali
zavosi chirurgijoje tiek Sydnėjuje, 
tiek Anglijoje, kur 1966 metais 
Londone išlaikė egzaminus, gau
damas chirurgo specialisto laips
nį (FRCS). Grįžęs iš Anglijos ku
rį laiką dirbo Brisbanės, o vėliau 
Sydnėjaus universitetų mokomose 
klinikose kaip chirurgijos regist- 
raras. Šiuo metu jis dirba privačio
je praktikoje, įsijungęs ' į didelę 
gydytojų grupę St. Mary’s rajone.

Dr. Irvis Venclovas, kiek tai 
leidžia jo darbo sąlygos, irgi reiš
kiasi lietuviškoje veikloje. Jis yrą 
Sydnėjaus sporto klubo „Kovas’ 
narys ir dažnai dalyvauja šachma
tų ir golfo turnyruose. Šiuo metu 
jis yra Sydnėjaus lietuviu, gydyto
jų draugijos pirmininku.

Abu jaunavedžiai laimėjo po 
pirma, prizą šių metu, Australijos 
lietuviu, sporto šventėje Sydnėjuje: 
Nijolė, atstovaudama Canberra, 
laimėjo stalo tenise (dvejetas), o 
Irvis iškovojo pirmą vietą indivi
dualinėse golfo varžybose.

Linkint mieliesiems jaunave
džiams laimingo šeimyninio gyve
nimo, norėtųsi juos ir toliau maty
ti lietuviškoje veikloje.

V.P.

'NEMUNO DUKRUJ PLOKŠTELES

PRISTATYMAS
‘Gyvendami svetimame krašte, 

esame išstatyti pavojui nutautėti. Jei 
mes patys tą pavojų jaučiame mažiau, 
tai mūsų vaikai yra ant to pavojaus 
ribos. Šiai nutautėjimo grėsmei paša
linti ateina į pagalbą, mūsų tautinės 
kultūros apraiškos, kaip mūsų lietu
viška kalba, papročiai, liaudies me
nas, teatras ir pan. Lietuviška daina 
yra neatskiriama dalis mūsų tautos

L NAUJA. GYVENIMĄ^
Vasario 19 d. Sydnėjuje lietuviš

kos šeimos židinį sukūrė Danutė Ke- 
dytė ir dr. Alfredas Renigeris. Gra
žioje, modernaus stiliaus naujoje Pa
ramatta katalikų bažnyčioje kun. P. 
Martūzas sutuokė šią jauną porą, iškil
mingomis vestuvinėmis pamaldomis 
ir mūsų solistui Pauliui Rūteniui gie
dant, jaunieji, asistuojami pamergės 
Jūratės Reisgytės ir pabrolio Rimo 
Skeivio ir jaunojo ponų Aukų berniuko, 
stebint gražiam giminių ir draugų bū
riui, sumainė vedybinius žiedus, įžen
gė Į savo naująjį - šeimynini gyveni
mą.

Danutė, gerai sydnejiškiams ži
nomų. ponų. Kėdžių vienturtė dukra, 
baigusi lietuvišką savaitgalio mokyk
lą, lietuviškoje veikloje Sydnėjuj dau
giausiai pasireiškė meninėse grupė
se ir statomuose jaunimo vaidinimuo
se. Baigusi katalikų, gimnaziją, kole
dže studijavo biologiją, tačiau jautrus 
meniškas jausmas paveržė ją iš šio 
kieto teorinio mokslo ir ji, perėjusi 
į madų kūrybinį darbą, Įsigijo moder
nią moterų, drabužiu krautuvę, kur sėk
mingai ne tik verčiasi, bet ir kuria 
naujus drabužių modelius.

Alfredas, savo jaunystėje Sydne- 
juje netekęs tėvo, Lietuvoje buvusio 
teisininko ir vieno iš mūsų senosios 
giminės tituluotų žmonių, neturėjo per 
daug lengvo gyvenimo savo vaikystėj. 
Nepavargstančios savo mamos remia
mas, jis baigia katalikų gimnaziją ir 
Įstoja į medicinos fakultetą Sydnėjaus 
universitete. Darbas sunkus, laiko 
saviems malonumams labai mažai, ta
čiau, atidėjęs viską į šalį, Alfredas 
mokosi gerai, 'gaudamas valstybinę 
stipendiją, kas labai daug padėjo jų 
šeimai. Pasiryžimas ir darbas nugali 
visus vargus ir štai, baigęs mediciną 
ir atlikęs dviejų metų praktiką New
castle mieste, jaunasis daktaras grįž
ta atgal į Sydnejų, pradėdamas savo 
naująjį gyvenimą.

Savo mokslo laikais Alfredas bu
vo įsijungęs į aktyvų sportinį gyveni
mą, tačiau jo jautri muzikai ir menui 
širdis, daugiau palinksta į meninį pa
saulį ir jis yra vienas iš klasikines 
muzikos ne tik mylėtojų, bet ir žinovų 
neapleisdamas nei operos, nei baleto, 
nors taip pat aktyviai su lietuviškuoju 
Kovo klubu žaidžia savo mėgstamus 
šachmatus.

Vestuvinė puota, puošniame 
French Forest Arndale Centre resto
rane, buvo labai iškilminga ir tikrai 
lietuviška. Gražios ir jausmingos kun. 
P. Butkaus, kun. P. Martūzo, p. J.

charakterio. Todėl, galima sakyti, 
kiekvieno iš mūsų širdyse rusena mei
lė dainai, meilė savam lietuviškam 
menui. Ne kiekvienas gali dainuoti, 
bet klausyti muzikos gali kiekvienas. 
Užtat čia ir ateina į pagalbą plokšte
lės visiems tiems, kurie nori pasi
klausyti gražių dainų’ - pasakė choro 
‘Lituania’ dirigentė solistė G. Vasi
liauskienė per Adelaidės Moterų Kvar
teto - ‘Nemuno Dukrų’ įdainuotos ilgo 
grojimo plokštelės ‘Rankšluostin jau
siu - Lietuva Tėvynė’ pristatymą, ku
ris įvyko vasario 26 d. Adelaidės Lie
tuvių Katalikų Centre.

Nors tą vakarą vyko keli paren
gimai, į plokštelės pristatymą susirin
ko nemažai tautiečių. Atidaromąjį žo
dį tarė ALK Moterų D-jos pirmininkė 
T. Gasiūnienė ir pakvietė garbės pre
zidiumą ‘Nemuno Dukrų’ kvartetą (A. 
Umevičienę, B. Budrienę, U. Jucie
nę, A. Kaminskienę) ir pianistes (N. 
Masiulytę ir R. Kubiliutę). Apie kvar
teto darbus beruošiant plokštelę, įdo
miai ir vaizdžiai papasakojo solistė 
A. Gučiuvienė ir, kaip muzikos kriti
kė, gana palankiai plokštelę įvertino. 
To vakaro programos pravedėjas Pr. 
Pusdešris supažindino klausytojus 
sų ‘Nemuno Dukrų* kvarteto istorija. 
Plokštelės leidėjas J. Čėsna savo 
kalboje pabrėžė, kad plokštelę išlei
do, norėdamas prisidėti prie mūsų 
tautos kultūros išlaikymo, kartu įam
žinant kultūrinį darbą dirbančius ir 
remiančius asmenis. Prasminga kal
bą, plokštelės pristatymo proga, pa

Dr. Alfredas Renigeris ir Danutė Kedy- 
te sukūrę naują šeimą.

Kedžio ir svečio is' Newcastle p. Šer
no kalbos, pabrolio'žodis, telegramos, 
net ir iš Lietuvos, tostai ir Ilgiausių 
Metų buvo labai Įspūdingi. Puikiai 
vakariniai apsirengę moterys ir vyrai, 
jaunųjų lietuvių sava muzikos kapela, 
lietuviškas raguolis, jaunojo padėkos 
kalba ir kt. teikė puikią.ir jaukią savą 
lietuvišką nuotaiką, kuri buvo paįvai
rinta lėtais, smarkiais ir lietuviškais 
šokiais, nes dauguma svečių tesudarė 
ir tik lietuviai, kurie kartu su tėvais, 
Danutės seneliais ir pačiai jaunave
džiais džiaugėsi ir gėrėjosi šia ne
kasdienine jaunavedžių švente ir su
kurta nauja puikia lietuviška šeima.

Linkint Danutei ir Alfredui daug, 
daug gražių ir šiltų ateities šeimyni
nių dienų, reik tikėtis, kad kaip graži 
ir maloni buvo ta vestuvinė lietuviška 
dvasia, taip ir busimajame jų šeimos 
gyvenime, lietuviškoji kultūra, lietu
viškasis menas ir lietuviškieji mūsų 
tradiciniai papročiai, bei visas lietu
viškasis gyvenimas, bus jiems labai 
artimi. Geriaūsios sėkmės jūsų šei
moje.

A. L-tis
****

sakė solistė G. Vasiliauskienė ir pa
reiškė, savo ir ‘Lituania’ choro vardu, 
‘Nemuno Dukroms’ nuoširdžius svei
kinimus ir linkėjimus. Kun. A. Spur- 
gis, naudodamas gerus garsų perdavi
mo prietaisus, transliavo iš plokšte
lės 4 dainas. ‘Nemuno Dukrų’ vadovė 
A. Urnevičienė padėkojo visiems pa
dėjusioms plokštelę išleisti ir papa
sakojo apie plokštelės paruošimo dar
bus ir jos išleidimo sunkumus.

Pabaigoje, ‘Nemuno Dukros’, 
akompanuojant R. Kubiliutei, padai
navo Raudonikio ‘Laukiu tavęs atei
nant ir prūsų lietuvių dainą ‘Vai ki
lau, kilau’. Antru išėjimu scenon jos 
padainavo, akompanuojant N. Masiu
lytei, Strolios ‘Partizanus’ ir Vilkon- 
Čiaus'Prie jūros’. Gausiems aplodis
mentams aprimus., T. Gasiūnienės pa
dėkos žodžiu, buvo baigtas šis įdo
mus ir gerai pravestas plokštelės 
‘Rankšluostin jausiu - Lietuva Tėvy
nė’ pristatymas.

Vertinant plokštelę iš lietuviškos 
kultūros taško, tenka pakartoti solis
tės G. Vasiliauskienės žodžius, pasa
kytus per plokštelės pristatymą: ‘Kiek
viena kultūrinė apraiška mūsų gyve
nime yra sveikintinas dalykas! Naujos 
lietuviškos plokštelės išleidimas yra 
ypatingai sveikintinas, nes su jos iš
ėjimu į pasaulį, praturtinamas mūsų 
tautos kultūros lobynas... Linkime, 
kad lietuviai įvertintu ‘Nemuno Dukrų’ 
pastangas ir plokštelė pasklistų ne 
tik Australijoje, bet ir už jos ribų’.

P. Bielskis
****
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KOVO
PAGERBTI SPORTININKAI
Kovo valdyba buvo surengusi sa

vųjų sportininkų, dalyvavusių pasku
tinėje sporto šventėje pagerbimą. Ko
vo pirmininkui VI. Daudarui pasveiki
nus ir įteikus specialias vėliavėles 
visiems individualiai ir komandiniams 
šventės laimėtojams ir paminėjus mū
sų iškiliuosius sportininkus bei jų va
dovus, koviečiai ir jų svečiai vaiši
nosi karštais kepsniais ir putojančiu 
alučiu, ką valdyba davė saviesiems 
svečiams dovanai. Prie labai šiltos 
ir linksmos nuotaikos Lidcombes Lie
tuvių Namuose buvo smagiai praleis
tas vakaras ir jaunieji sportininkai, 
kartu su vadovais ir svečiais, prisi
minė nesenai praėjusią sporto šventę 
ir draugiškoje nuotaikoje kartu paben
dravo.

KREPŠINIO TURNYRUOSE
Vasaros krepšinio turnyruose Ko

vo klubas turi išstatęs tris vyrų ir tris 
moterų komandas. Vyrai žaidžia I-je, 
Il-je ir IV-je divizijose, kai moterys 
I-je III-je ir jauniu iki 18-kos metu
siuose turnyruose koviečių vyrų ir mo
terų komandos laikosi gana gerai, tu
rėdamos nemažai laimėjimų. Sunkiau
sios kovos vyksta koviečių vyrų I-os 
divizijos varžybose, kur žaidžia pa
čios geriausios Sydnejaus komandos. 
Tačiau, nors ir stiprūs yra priešai, 
tačiau jau savo pirmajame rate kovie
čiai turi išplėšę tris gražias pergales 
ir prieš Sydnejaus IMCA, Sydnejaus 
krepšinio čempioną pralaimėjo 53:54 
paskutinėje sekundėjeį kartu su švil
puku, ko ne iš pačio centro jų kapi
tonui įmetus lemiamą krepšį, kas mums 
buvo tikra nesėkmė.

Savo paskutines rungtynes kovie
čiai laimėjo prieš Sutherland 55:53. 
Prieš šią jaunų, aukštų ir labai gerai 
mėtančių australų komanda, žaidimas 
buvo sunkus, nes jie visą laiką nau
dojo spartą. Iki antrojo puslaikio vi
durio australai vedė net iki 10-ties

SPORTO
Šio mėnesio viduryje į Australiją 

atvyksta prof. Max Euve, Pasaulio 
. Šachmatų Federacijos pirmininkas ir 

buvęs pasaulio šachmatų čempionas. 
Australijos vizitą jis pradeda kovo 
18 diena Brisbanėje. Be didžiųjų cen
trų, jis dar lankysis po vieną dieną 

‘'Newcastle ir Wollongong. Jo dėka bu- 
■' vo išspręstas ginčas dėl vietovės pa

saulio čempionatui žaisti. Pirma 12 
partijų bus žaidžiama B. Fisher rei
kalautoje vietoje >■ Belgrade, kai an
tra 12 partijų bus žaidžiama Islandi
jos Reykjavič mieste, ruso Spassky 

f siūlomoje vietoje. Šių varžybų pradžia 
turėtų būti apie birželio mėnesį. Sach- 

' matų ekspertų nuomone Fisher’iui Is
landijoje šalti nereikės, nes jis bus 
gerai patvarkytas Belgrade.

Australijos Krepšinio S-ga ir vi- 
si krepšininkai su dideliu įtempimu 
laukia galutino sprendimo ar Austra
lijos krepšinio rinktine bus siunčia
ma į Muencheno olimpiadą. Šį spren
dimą, laike kelių savaičių, turi pada
ryti Australijos Olimpine Federacija. 
Be šio sprendimo, nors Australijos 
krepšininkai ir yra laimėję Oceanijos 
zonos pirmenybes, kas automatiškai 
juos turėtu įstatyti i olimpiadą, jie 
negali važiuoti ten. krepšininkai bijo, 
kad jiems neatsitiktu panašiai kas 
atsitiko 1968 metais Meksikos olim
piadoje su Australijos vandensvydžio 
rinktine, kuri pilnai kvalifikavosi šiai 
olimpiadai ir net buvo nųvažiąyuąi i
.Mūsų Pastogė Nr.10 1972.3.13 psl.6
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taškų skirtumu, tačiau koviečiai, iš
laikydami savo šalta žaidimą, pabai
goje santykį išlygino ir atsiekė gražų, 
bei sunkų laimėjimą. Taškai: Gustaf- 
spn 20, Mikalauskas 11, Atkinson ir 
Čerkesas po 8, Gulbinas 4, Daniliū- 
nas ir Lukoševičius po 2.

ŠACHMATININKAI LAIMI
Vasario 26 dieną Sydnejaus Lat

vių namuose įvyko Pabaltiečių šach
matų ‘Žaibo’ turnyras, kuriame daly
vavo 20 žaidėjų. Žaidynės, pagal šach
matininku pajėgumą, buvo suskirsty
tos į dvi grupes. Pirmoje grupėje, kur 
žaidė patys stipriausi šachmatininkai, 
pirmąsias tris vietas išsikovojo lie
tuviai žaidėjai. I-ja dr. I. Venclovas 
(Kovas), II-ja V. Liūgą (Neris) ir III-ja 
J. Dambrauskas (Kovas). Antroje gru
pėje III-ji vieta atiteko V. Augustina- 
vičiui (Kovas).

Po turnyro vyko vaisęs, kur labai 
malonioje ir draugiškoje nuotaikoje 
buvo pabendrauta ir praleista kelios 
valandos.

NAUJAS ŠACHMATU VADOVAS
Nuo šių metų pradžios ilgame

čiu! buvusiam šachmatų vadovui Vin
cui Augustinavičiui pasitraukus iš šių 
pareigų, jas užimti buvo pakviestas 
naujasis vadovas Jurgis Karpavičius. 
Rimčiau šachmatais susidomėjęs tik 
prieš keletą metų, Jurgis savajame 
žaidime yra padaręs milžiniška, pažan
gą, praeitų metų Kovo turnyre laimė
damas ir pereinamąją Kovo taurę, kas 
pilnai įrodė jo pastovų ir stiprų žaidi
mą, privariusi baimės kitiems musų 
veteranams žaidėjams.

Be pačio žaidimo, J. Karpavičius, 
atrodo, bus ir puikus energingas sios 
sekcijos vadovas, nes jau dabar gali
ma aiškiai pastebėti jo darbštumas, 
rūpestingumas ir gražus vadovavimas, 
kai lygiai jis pasižadėjo artimai ben
dradarbiauti ir Sporto Skyriuje, duo
dant įdomių šachmatinių žinių.

****

NUOTRUPOS
Meksiką, tačiau Australijos Olimpinei 
Federacijai, nedavus savo sutikimo, 
kuo buvo visoje Australijoje ir net 
kitur pasaulyje labai pasipiktinta, jie 
negalėjo dalyvauti. Australijos krep
šininkai savo laukimą išnaudoja dar
bu. Šiuo metu Sydnejuje pradeda žais
ti pats aukščiausias buvęs Jugosla
vijos rinktinės žaidėjas, turįs 7 pėdas 
4 incus aukščio, kas ji padaro pačiu 
aukščiausiu žaidėju Australijoje. Šiuo 
metu Australijoje yra registruotų ir 
dalyvaujančių, varžybose vyresniųjų 
120.000 žaidėjų, neskaitant mokykli
nio amžiaus. Australijos rinktinė ne
senai grįžusi iš" savo pasaulinės ke
lionės, aplankydama Ameriką, kur 
žaidė 20 rungtynių ir vėliau Italijoj, 
Irane, Graikijoj ir Filipinuose, kur iš 
26 rungtynių jie laimėjo 10, daugiau
siai pralaimėdami krepšinio tėvynėje 
Amerikoje.

Maksvos didžiajame broliu Zna- 
menskiu uždarame stadione vasario 
mėn. pabaigoje vyko 11-kos kraštų 
tarptautinės lengvosios atletikos pir
menybės, kurių metu buvo pastatyti 
du uždari pasaulio rekordai, kuriuos 
pastatė amerikietis negras T. White 
110 m. kliūtiniame bėgime. Įspūdinga 
pergalę iškovojo lietuvis Kęstutis 
Sapka laimėdamas Šokime i aukšti 
pirmąją vietą, įveikdamas 2 m. 23 cm. 
Vilniete Nijolė Sabaitė laimėjo ‘B’ 
grupės 600 metrų bėgimo finalą ir ga
lutinėje pasekmėje tapo 6-toji. Šuo

liuose į tolį vilniete V. Augustinavi- 
čiutė laimėjo III-čia vietą, ir M. Stat
kutė 9-tą. į pirmus dešimtukus pateko 
ir daugiau lietuvių, tai bėgimuose: L. 
Bakelytė, R. Makauskaite, A. Dage- 
lyte, S. Kasinskas, M. Treinytė, G. 
Butkus ir trišuolyje J. Trybė.

Paminėti Tarptautinės Krepšinio 
Federacijos 40-ties metų sukakti, bir
želio mėnesį Europoje (Zagrebe, Že
nevoje, Madride ir Tuke - Prane.) įvyks 
keturios krepšinio rungtynes tarp Ame
rikos ir Europos rinktinių, kas bus 
vienos iš puikiausių krepšinio rung
tynių prieš olimpiadą.

Pasaulinis stalo teniso rezulta
tas buvo Los Angeles, kai po 24 va
landų žaidimo televizijos rašytojas 
W. Murray ir jo žmona numetė raketes 
ir patys prie jų sukrito rezultatui esant 
2602 - 2509, vyrui laimint. Tai buvo 
pastatytas žaidimo ir rezultato pasau
linis rekordas. Jie planavo žaisti 48 
valandas, tačiau žmona pirmoji ‘iškri
to’, nes jie padarė strateginę klaidą 
ir anksčiau vietoj kad treniravėsi kaip 
geriau kondiciniai išsilaikyti, jie prak
tikavosi kaip geriau žaist stalo teni
są. Be stalo teniso jie mėginę ir bu- 
čiavimosi rekordą pastatyt, tačiau po 
6-šių minučių pasidarė per jausmingi 
abu.

SVEIKATOS ŽVALGYBOJE
Ankstyva sekmadienio rytą, Įmi

gusio Sydnejaus keliais dasikapstyti 
iki Dundas priemiesčio ir Avižlaukių 
(Oatslands) Golfo Klubo buvo beveik 
sakyčiau, vienas malonumas. O čia 
pilnais plaučiais šviežia rytmečio orą 
gėrė būrelis lietuviais gimusių, jaunų 
ir pusamžių golfo ir gamtos mylėtojų, 
susirinkusių, pasigaląsti nagus sekan
čiai Sporto Šventei. Prisistačiau esąs, 
atseit, spaudos mylėtojas. Ir reikia 
pasakyti, kad buvau gana šiltai priim
tas, nes golfininkai, visi it vienas ir 
net savo tarpe pasivaržydami, siūlė 
mah garbę pavežti jų ratukus. Priėmiau 
pačią didžiausią man rodomaTocktf ir 
savanoriškai įsikinkiau į ‘Kovo’ Gol
fo Sekcijos Vadovo, ‘Trumpojo Jono’, 
karutes. Aš, žinoma, ‘Nerietis’, bet 
tai, o ką bendro turi politika su spor
tu?.. t

Zinia, šiokį sekmadienio rytą 
būčiau mieliau pamiegojęs, bet į krep
šinį nebetinkamas ir į valdybas nepa
tikimas, nutariau, kad būtų sveika pa
sportuoti. Jeigu tik ir dėl dūšios išga
nymo! Gi girdėjau, kad Sporto Šventės 
pamaldų pamoksle prabasčius pasakė, 
kad - ‘Sveikame kūne, sveika siela!’ 
Todėl iki nunešęs patiesiu pluokšta 
grynais pas Nock & Kirby’s už maišą 
lazdų ir vežėčias, panūdau patikrinti 
golfininkų sveikatas, prisimindamas 
tėvo patarimą, kad: ‘Su kuo sutapsi, 
toks ir pats patapsi!’ Taip tai gink
luotas tik pieštuku ir blo.knoteliu, 
palikau lovoje mano gero kraujo pri
pampusias blusas ir atitrūkau galvą 
į Avižlaukius.

Pretendavau žiūris į žalius, vi
liojančiai žalius, laukus ir mėlynus 
horizontus, o... vienu akies kampu 
slapčia ieškojau pliusų ir minusų vy
rų sveikatoje. ‘Taigi, - sau galvoju, - 
jeigu klausyti prabasčiaus žodžio, tai 
‘Ilgasis Jonas’ aiškus kandidatas į 
dangų!’ Kas per pečiai! Kas per krū
tinė! Tig’ griebtų jautį už ragų ir... 
kotlietai! O nors žinau jis jau nebe- 
jauniklis, virš trečiosios dešimties 
jau! Ogi ir per Sporto Šventės žaidy
nes kad jau trūktelėjo gabaliuką iš 
‘Pilėnų’, tai net dvi kukaburos nuo 
medžio šakos nukrito. Aiškus sveika
tos paveikslas!

O ko, va, trūksta ‘Tyliajam Su
valkiečiui’? Prieš porametį, kai lan
kiau ligoninėje, žadėjo man užrašyti 
savo čeverykus ir padovanojo man, 
graudžiai nubučiavęs, savo pypkę, sa
vo žiebtuvėlį ir geras tris saujas mul- 
tahkos. O pasivykite jį dabar! Akys 
žvalios it vanago, mato laukuose ma
žyti sviedinuką, kur aš ir arbūzo ne
rasčiau... Ir kad nors nusikosėtų!

Negalėjau jokių nesveikatos ženk
lų įžvelgti Bartono žingsniuose ir Pa- 
dago šypsenoje. Vėliau matęs iki kak
lo smėlio bunkeryje įsikasysi ‘Sandy

Irena ir daug gimtadienio tortų... 
Nuotrauka J. Donėlos.

SVEČIUOSE PAS IRENĄ,,
Vyties sporto klubo krepšininkei 

Irenai Beinoravičiutei 16-to vasario 
sukako 21-mi metai. Ta proga jos tė
veliai 19-to vasario, savo gražiame 
sodelyje suruošė vaišes. Dalyvavo 
daug svečių. Irena sukvietė savo drau
gus, ju tarpe daug sportininkų, tėvai 
prietelius ir pažįstamus. Visi links
mai praleido vakarą Švęsdami Irenos 
gimtadienį.

Irena labai jauna būdama, pradė
jo žaisti krepšinį. Tai viena iš pavyz
dingiausių sportininkių. Vyties sporto 
klubas yra Irena apdovanojęs kaipo 
pavyzdingiausią sportininkę, geriau
siai lankančią treniruotes.

Irenos tėveliai - geri klubo na
riai. Jau kelinti metai kaip p. Beino- 
ravičienė dirba Tėvų Komitete, o p. 
Beinoravičius visuomet vispusiškai 
talkininkauja.

Tai viena iš sporto klubą išlai
kančių šeimų. Kaip vaikams taip ir 
tėvams Vyties sporto klubas artimas, 
savas, klubo rūpesčiai - jų rūpesčiai.

Irenai linkėjome ir giedojome il
giausių metų ir tas tikrai ne veltui. 
Jinai vytiečių tarpe populiari, ir tik
riausiai ateityje dar daug Vyties nau
dai įmes ilgų krepšių iš kampo...

B.N.
****

Andy’ (p. T. Rocas), negalėjau sau 
daleisti minties, kad jam būtų reika
lingi betkokie vitaminai.

Siek tiek nupiepęs atrodė patsai 
Golfo Vadovas. Bet... prisiminęs kaip 
jisai pakratė mano ranką, kai asme
niškai prisistačiau pažįstąs Sporto 
Skyriaus redaktorių, dalėidžiu, kad 
visdelto žmogus nežinai kiek sveika
tos slepiasi po kieto it titnagas su
valkiečio barzda? Jis turėtų būti svei
kas! Žinau ji esant persirgusi visas 
lietuviško sporto ligas ir, netgi, svei
kais šonkauliais išėjusi per ‘Aussie 
Rules’...

Ka. jau bekalbėti apie ketvertuką 
jaunosios kartos atstovų! Jeigu juos 
taip pristačius kulti javo - šakių ko
tus nulaužytų, visas mergas iškirkin- 
tų ir dar namo eidami, trims kaimams 
vartukus iškelnotų... Štai pažiūrėkite 
į mano ‘seną’ prietelių ‘Laimingą Bi- 
čiuliuką’, kai nugriebia Nr.l ‘medį’, 
tai net sula varva iš per savaitę mai
še gulėjusio koto! Neaišku kuris iš 
jų nukirto varną, gulėjusią bunkeryje 
prie tryliktosios, bet tai jų. ir amžius 
‘Bird’ies’ vaikytis... Aš, už krepšinį, 
kaip pridera geram lietuviui, guldau 
savo galvą. Bet, va, žiūrint į vyrukus 
nesušlapusius krepšinio aikštės pra
kaitu ir kvėpuojančius gryną orą. - pra
dėjau jausti širdyje abejone kiauram, 
ant lentos pakabintam, krepšiui...

Neberašysiu apie patirtus vargus 
Avižlaukių laukuose. Jie visiškai pa
našūs į, anuos, kuriuos atvargau per 
Sporto Šventę. Tik šį kartą jie atrodė 
kur kas Įmanomesni pakelti. Jeigu 
‘Trumpasis Jonas’ davė man pačiupi
nėti savo No.l ‘medį’, tai aš, matyt, 
jau nebe pusgalvis?...

**** Kintas
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KIEK AŠ SUŽINOJAU! REKOLEKCIJŲ TVARKA SYDNEY 1972
V i s ik dėmesiui

Adelaidės meno festivalis prasi
dėjo labai iškilmingai. Visa Viktori
jos aikštę buvo paversta didžiuliu gė
lių darželiu su lakiausios fantazijos 
išgalvotais simboliais padarytais iš 
gėlių žiedų.

****
Į solisti St. Baro ir solistės Da

nos Stankaitytės arijų vakarą Adelai
dės miesto rotušės salėje visi bilie
tai išparduoti. Salė talpina 1400 žiū
rovų.

****
Į tų pačiu solistų koncertą Lietu

vių Namuose irgi visi bilietai jau iš
parduoti.

****^
Teko patirti, kad p. A. Adomėnas, 

praeitą savaitę lankėsi Adelaidėje ir 
kalbėjosi su Krašto Valdybos pirm, 
p. V. Neverausku MP spaustuvės rei
kalais.

****
Sekmadienį (kovo 4d.) kun. P.But

kus atlaikė Mišias ir pašventino a.a. 
Albino Lelešiaus antkapį, smarkus 
lietus neleido susirinkti didesnei gru
pei žmonių ir pagerbti neužmirštamą 
Bankstowno lietuviu, veikėją.

****
Sktn. Vaitkus iš Melbourne lan

kėsi Sydnėjuje ir dalyvavo šv. Kazi
miero skautų patrono šventėj, o taip 
pat ir Kaziuko mugėje.

****
Kaziuko Mugė praėjo su dideliu 

pasisekimu. Didelis skaičius žmonių 
bematant suvalgė 1000 barankų, ku
gelio, cepelinų, kaldūnų, dešrelių su 
kopūstais nesuskaitoma porcijų skai
čių, išgėrė visus gėrimus. Prie to pa
sisekimo prisidėjo lietus ir baru tar
nautojų streikas. Čia tinka priežodis - 
nėra to blogo, kuris neišeitų į gęrą.

Pati mugė atrodė įdomi ir įvairi 
eksponatais ir prekėmis. Povilas Alek 
na išstatė daug knygų ir plokštelių, 
Edžius Lašaitis medžio dirbinių, jau
nieji dailininkai meno kūrinių, moterų 
socialine d-ja puikių audinių ir tauto
dailės dirbinių, Petras Zaremba dider

lę kolekciją, pinigų ir pašto ženklų, 
p. Skirkienė - lėlių ir juostų. Veikė 
loterija ir kt."

****
Architektas Vytautas Švedas š. 

m. vasario 29 d. atšventė savo 6-jį 
gimtadienį. Kaip tai? Draugai jam pa
siūlė pieno, o jis išdidžiai gėrė alų. 
Tik gerokai pagalvojęs supratau, kad 
Vytautas turi jau 24 metus. Vasario 
29 d. yra tik kas ketvirti metai. Na 
sveikiname ir mes Vytautą su tokiu 
retu gimtadieniu, kad vis toks jaunas 
būtum.

****
Canberros Lietuvių Klubas ple

čiasi, nęsenai Klubo Architektas Vy
tautas Švedas pasirašė sutartį su 
builderiu - statybininku. Statybos dar
bai kainuos $94.000,- ir per 23 savai
tes patalpos turės būti baigtos. Svei
kiname canberriškius brolius su tokia 
pažanga, mes sydnejiškiai dar nė is 
vietos.

****
Komanda be kapitono. Teko nu

girsti kad Geelongo Vyties Klubo krep
šinio komanda - čempionė buvo šau
niai pagerbta pas L. Bungardą iešmi- 
nėje, bet kapitonas kažkodėl nedaly
vavęs. Prietaringi geelongiškiai nori 
ir čia matyti perbėgusią katę per ke
lią.

****
Kun. dr. P. Bačinskas kovo 16 d. 

ketvirtadienio vakare 7 vai. Dainavos 
salėje kalbės aktualia tema:‘Mokslas, 
tikėjimas ir mes’. Paskaita bus disku
sinė ir ištiktųjų aktuali, yra apie ką 
pagalvoti. Reikia tikėtis, kad sydnė- 
jiskiai tokios progos nepraleis.

****
Panele Rita Vaicekauskaitė tris 

savaites pasidairiusi Sydney nutarė, 
kad geriau Geelonge. Sydnėjus per di
delis, per didelis triukšmas, per dide
lis judėjimas ir per dideli atstumai
susitikimams.

Mes Ritai galėtume tik tiek pa
sakyti, kad prię visko galima pripras
ti, jūg ir šuo kariamas pripranta, sako 
sena lietuviška patarlė.

****

SYDNEJAUS PARENGIMU PROGRAMA 
1972 METAIS

SAUSIO
1 d. šeštadienis - Jaunimo Kongreso

SAUSIO
1 d. šeštadienis - Jaunimo Kon

greso gegužinė.
22 d. šeštadienis - Sporto Klubas 

Kovas.
30 d. sekmadienis - Juros Diena.

VASARIO
5 d. šeštadienis - Moterų Draugija.
13 d. sekmadienis - Lietuvos Ne

priklausomybės šventės minėjimas.
19 d. šeštadienis - Sporto Klubas 

Neris.
26 d. šeštadienis - Studentų Balius 

KOVO
5 d. sekmadienis - Skautų Kaziu

ko Mugė.
12 d. sekmadienis - Studentų ge

gužinė.
18 d. šeštadienis - Jaunimo Kon

gresas.
S. Baro ir D. Stankaitytės koncertas 

BALANDŽIO
1 - 2 d. Velykos
9 d. sekmadienis - Skautų At ve

lykės.
15 d. šeštadienis - Carito Balius 

Dainos choras.
16 d. sekmadienis - Jaunimo Kon

gresas.
25 d. Antradienis - Mokyklos ge

gužinė.
29 d. šeštadienis - Jaunimo Kon

gresas.
GEGUŽES

6 d. šeštadienis - Sporto Klubas 
Kovas.

14 d. sekmadienis - Motinos Die
nos minėjimas - Skautai.

20 d. šeštadienis - Jaunimo Kon
greso Balius.

Prieš rekolekcijas jų vadovas kun. dr. P. Bačinskas 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. Sv. 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. Bačinskas 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 S 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 - Šv. Lauryno bažnyčioje Broadmeadow, rekolekcijos kovo 
20 d., pirmadienį, 6 vai. vak. Išpažintys, pamokslai ir rekolekcijų pamaldos.

Kun. P. Butkus

STAR MEMORIAL CO 

(Dvektorius B.C. Jogo) 
Stato paminklus pagal lietuvių tautinius motyvus.

Dirbta ve ir raštinė: 20 Railway St. Lidcombe

Tol. 649-6301, po darbo vak 09/5451; savahgl;913-9aiS

27 d. šeštadienis- Savaitgalio 
Mokyklos Balius.
BIRŽELIO

įl d. sekmadienis - Pabaltiečių. 
minėjimas.

17 d. šeštadienis - Jaunimo Kon
greso išleistuvės.

24 d. šeštadienis - Skautų Kau
kių Balius.
LIEPOS

8 d. šeštadienis - Sporto Klubas 
Kovas.

16 d. sekmadienis - Dariaus ir Gi
rėno minėjimas.
RUGPJŪČIO

5 d. šeštadienis - Sporto Klubas 
Neris.

26 d. šeštadienis - Sporto Klubas 
Kovas.
RUGSĖJO

9, 10 - Tautos šventės minėjimas 
ALB Valdyba.

16 d. šeštadienis - Mūsų Pasto
gės Spaudos Balius.

30 d. šeštadienis - Studentai. 
SPALIO

7 d. šeštadienis - Sporto Klubas 
Kovas.

14 d. šeštadienis - Meno Ansamb
lis.

15 d. šeštadienis - Pabaltiečių 
tautinių šokių festivalis.

22 d. sekmadienis - Dainos pik-
nikas.

28 d. šeštadienis - Tėviškės Ai
dų Spaudos Balius.
LAPKRIČIO

11 d. šeštadienis - Dainos choro 
metinis koncertas.

18 d. šeštadienis - Sporto Klubas 
Neris.

25 d. šeštadienis - Kariuomenes 
šventes minėjimas.

26 d. sekmadienis - Skautai. 
GRUODŽIO

2 d. šeštadienis - Sporto Klubas

i >
j MURRAY’S ILF. STORES I
8* 64C GEORGE STREET, SYDNEY—TEL: 2S-17M •

informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius i ♦ 
8 USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos ft

SSR kaip ir ankščiau nustatytomis sąlygomis. S
!Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti ft

„ Sovietą Rusijoje pasirinktinai“ arba „ Sovietinėms prekėms“. S 
Smulkesne informacija duodama telefonu arba asmeniškai ap- • 

•silankius mūsą ištaigoje. > > S
HEAD OFFICE MURRAY’S H.F. Stores 646 George St., Sydney J 

S Tel. 26-1768 I
| SYDNEY, N.S.W.: ft

S CABRAMATTA: Murray’3 H.F. Stores, 143 Cabramatta Road, * 
ft -Cabramatta. Tel: 728-7078. ft
S BANKSTOWN: Murray’s H.F. Stores, 5 Kitchener Parade, S
ft Bankstown: Tel: 709-8089 ft
a PARAMATTA: Murray’s H.F. Stores, 293 Church Street, ft

Paramatta, Tel: 635-9728 *
ft NEWCASTLE, N.S.W.: ft
ft Murray’s H.F.Stores, 557 Hunter Street, Newcastle, Tel:2-3 595. S 
ft Murray’s H.F.Stores, 93 Northumberland St. Wickham.5el: 61-5180. ft 
! MELBOURNE. VIC.: ft

Murray’s H.F. Stores, c/- Cental Co., Mutual Arcade, £
266 Flinders St. Tel: 63-7895 ft

Neris.
3 d. sekmadienis - Mokyklos už

baigimas.
10 d. sekmadienis - Studentų ge

gužine.
25 - 31 d. Meno dienos.

****

N7XONAS IR BREŽNEVAS
Sako Brežnevas Nixon ui;
— Sapnavau savotišką siapną. Rodos, 

vaikštau po Vašingtoną. Matau — amt Bal
tųjų Rūmų plevėsuoja raudona vėliava.

Yra ir kūjis su piautuvu. Taip pat ir užra
šas: Visų šalių proletarai, vienykitės!

— Sapnavau ir aš savotišką sapną, — 
atsako Nixonas. — Vaikštau po Maskvą. 
Matau raudoną vėliavą, ant Kremliaus ple
vėsuojančią.. .

— O kaip gi kitaip gali būti! — įsiterpia 
Brežnevas.

— Yra ir kūjis su piautuvu...
— Žinoma, žinoma, — neiškenčia nepri- 

dėjęs Brežnevas.
— Yra ir užrašas; tik negalėjau perskai

tyti, nes buvo kinų raidėmis.
„D“.
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MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA 

praneša:
ALB Melbourne Apylinkės meti

nis susirinkimas įvyks š.m. kovo 19 d. 
sekmadienį, 4.30 p.p. Lietuvių Namuo
se. Darbotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatu komisijos rinkimas.
3. Susirinkimo pirmininko rinkimai.
4. Pereito visuotinio susirinkimo 

protokolo skaitymas ir priėmimas.
5. Valdybos pirmininko praneši

mas.
6. Valdybos iždininko pranešimas.
7. Kontrolės Komisijos praneši

mas.
8. Garbės Teismo pranešimas.
9. Pranešimų diskusijos.

10. Iždininko apyskaitos tvirtini
mas.

11. Sąmatos patiekimas ir jos pri
ėmimas.

12. Klausimai ir pasiūlymai.
13. Susirinkimo uždarymas.

Melbourne Apylinkės Valdyba
****

G E E L 0 N G
VASARIO 16-JI

Vasario 18 d.^Geelongo Apylin
kės Valdyba suruošė minėjimą Lietu
vių Namuose. ^Žmonių prisirinko gera 
pusšimte.

Minėjimą atidarė Apylinkės pirm, 
dr. S. Skapinskas trumpu žodžiu. Pa- 
skaitą^ skaitė p. K. Urbonas, jis pla
čiai palietė Lietuvos istoriją ir gra
žiai sujungė ja su dabartimi, gal bu
vo kiek per ilga.

Po paskaitos sekė trumpa meninė 
programa. Deklamavo p.p. C. Vaice
kauskienė, A. Brazdžionienė ir L.

_ Baltrūnas. J. Buržinskas pagrojo ar
monika, gitara ir vargonėliais.

Programai pasibaigus dalis žmo
nių pasiliko prie kavutės, praleido 
vakarą linksmai dainuodami liaudies 
daineles.

Sekančią dieną, sekmadienį ,kun. 
Pr. Dauknys atlaikė pamaldas ir pasa
kė tai dienai pritaikytą pamokslą. Jau
nimo organizacijos dalyvavo su savo 
vėliavomis. Gaila kad p. M. Kymanto 
choras negalėjo dalyvauti.

Geelongiške
****
SALE

Vasario 26 d. Sale ir Latrobe Val
ley tautiečiai suvažiavo į p. Eskirtų 
vasarnami. Seaspray pajūryje, kur įvy
ko Vasario 16-tos minėjimas ir meti
nis piknikas. Sale seniūnė p. E. Es- 
kirtienė trumpu žodžiu atidarė minėji
mą ir pagerbė žuvusius už tautos lais
vę susikaupimo minute.

Latrobe Valley seniūnas p. V. 
Pleškūnas pasakė jautria^ ir nuošir
džią kalbą, kurioje iškėlė vieningumo 
svarba išeivijoje. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. Vaišių metu buvo ren
kamos aukos Tautos Fondui ir pra
vesta loterija.

Ačiū latrobietei p. M. Prošins- 
kienei už stropų loterijos bilietų par
davimą, o darbščiajai seniūnei p. Es- 
kirtiehei už suruoštą minėjimą ir vai
šes.

a.a.
****

AMERIKIEČIAI EKSPLOTUOS 
SIBIRO TURTUS

Kelios JAV delegacijos aplan
kė TSRS. siekdamos bendro Si
biro turtų eksplotavimo. Premje
ras Kosygin pareiškė: Jeigu ra
dome bendrą kalbą branduolinių 
ginklų sumažinimo reikalu, tai 
galime susitarti ir dėl bendro Si
biro turtų eksplotavimo.

Amerikiečiai, kartu su tarybi
niais technikais, pirmiausia ben
drai pradės eksplotuoti vario ka
syklas Sibire; vėliau abi šalys 
bendromis jėgomis naudos ir ki
tus neišsemiamus Sibiro' minera
lų rezervus.
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Korp! Romuvos Lituanistinio 
Lavinimosi Fondas

Iki 1972 m. vasario 29 d. aukojo 
šie asmenys bei organizacijos:

I. Didžytė (Melb.) $10,-
Kymantas (Geelong) $5,- 
Karių Ramovė (Melb.) $25,- 
V i s o - $40,-

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dė
kojame.

H. Antanaitis 
Lituanistinio Lavinimosi Fondo Ižd.

4 Robert St. North Balvyn, 3104
****

KNYGA APIE LIETUVĮ
Kada Olegas Truchanas š.m. 

sausio 6 d. tragiškai žuvo Gordo- 
no upės tarpeklyje, Tasmanijos 
visuomenė apverkė jį kaip vieną, 
iš didžiausių ir garbingiausių sū
nų, kuris virš dvidešimts metų pa
šventė pažinimui neįžengiamo ir 
žmogaus nelankyto Tasmanijos 
Pietvakarių krašto.

Pasėkoje tokio didelio nuosto
lio Tasmanijos visuomenė nuspren
dė įamžinti šio garsaus gamtos my
lėtojo gyvenimą, ir darbus, išlei
džiant knygą, kuri būtų iliustruota 
geriausiomis Olego nuotraukomis 
ir visa eile spalvotų fotografijų iš 
Vakarų Tasmanijos gamtos. Knyga 
taip pat talpintų velionies biogra
fija, bei aprašymų jo kūrybos, jo 
idealu, ir siekimu,. Knyga būtų iš
leista kaip meniškas kūrinys, to
dėl būtų papuošalas ir turtas kiek
vieno gamtos mylėtojo, menininko 
ar šiaip žmogaus lentynoje.

Šiam reikalui buvo sudarytas 
specialus komitetas, kurio sudė
tai įeina patyrė, žonės - menininin- 
kai, rašytojai, žurnalistai ir gam
tininkai visi Olego draugai - ir 
įsteigtas specialus knygos leidi
mo fondas, kurio tikslas netik įam
žinti Truchano gyvenimą ir darbą, 
bet ir padėti jo jaunai šeimai liku
siai be maitintojo.

Lietuvių bendruomenė gali pil
nai didžiuotis turėjusi savo tarpe 
tokį garbingą ir kilnų žmogų, ne
abejoju, jau netolimoje ateityje 
bus įvertintas ir užgirtas netik 
Tasmanijoje bet ir visoje Austra
lijoje netgi plačiame pasaulyje. 
Todėl kviečiu ir Australijos lietu
vius bei tautiečius pasaulyje pri
sidėti prie knygos išleidimo auka:

OLEGAS TRUCHANAS PUB
LICATION APEAL, Box No. 1 
Post Office Sandy Bay, 70OS, Tas
mania.

****

PADĖKA
Už eksponatus ir medžiaga, 

atiduotus Adelaidės Liet. Muziejui 
Archyvui - tautiečiams:

V. Janulaičiui, Pr. Martišiui, 
St. Rataiskiui (Canberra), V. Ja
kučiui (Melbourne), Alb. Levickiui 
(Adelaide) -

Dėkoja
Muziejaus-Archyvo Vedėjas

****

Pašventintas a.a. Vaclovo Raginio 

Antkapis
Praeitų metų birželio 11 d. miru

sio žymaus AL Bendruomenės veikėjo, 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos Garbes 
Pirmininko Vaclovo Raginio antkapio 
pašventinimas įvyko sausio 30 d.

Iš ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje 
buvo atlaikytos šv. Mišios už jo vėlę. 
2 vai. p.p. Centennial Park’o kapinė
se įvyko antkapio pašventinimas. 
Nors buvo labai karšta diena, kapinė
se, prie mūsų trispalve uždengto pa
minklo, susirinko gana didelis būrys 
tautiečių, velionio artimųjų, draugų

ir bendradarbių. Bendruomenės vardu 
kalba pasakė Adelaidės Apylinkės 
Valdybos sekretorius p. C. Zamoiskis. 
Jis iškėlė a.a. V. Raginio gyvenimo 
kelyje paliktus ‘neišdildomus pėdsa
kus, kurių tremties lietuvis negali 
praeiti nepastebėjęs’, pabrėždamas 
velionio meilę savąjai tautai ir tėvy
nei, ‘kuria jis skleidė šalia jo esan
tiems, dirbo ir aukojosi, kad būtų nau
dingas visuomenei’.

Baigęs kalbėti, p. C. Zamoiskis 
pakvietė velionio Vaclovo našlę p. 
O. Raginienę, kaip paminklo statyto
ja, nuimti mūsų trispalvę. Atidengus 
parniūkta matėsi tamsiame granite iš
kalti Trys Kryžiai, vardas, pavardė, 
gimimo-mirimo datos, šone - Gedimi
no pilis, apačioje - ištrauka is velio
nio paskutinio eilėraščio:‘O, Vilniau, 
mano mieste, mano lopšy ir saulė! 
Kaip norėčiau tavo šventą pilį nors 
paliesti!’ Antkapio projektą paruošė 
inž. K. Reisonas.

Paminklą pašventino klebonas 
kun. A. Kazlauskas. Visi pasimeldė 
ir sugiedojo Marija, Marija ir Tautos 
Himną.

Po pašventinimo, p. O. Raginie- 
nės kviečiami, suvažiavo į Lietuvių 
Namus a.a. Vaclovo Raginio atmini
mui surengtoms vaišėms. Vaišių metu 
pro memoria kalbas pasakė ALB Ade
laidės Apylinkės Valdybos Pirminin
kas p. M. Reinkė, Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos Pirmininkas p. P. Bielskis 
ir Choro Lituania Administratorius 
p. J. Mockūnas.

Pabaigoje, visiems dalyvavusiems 
šv. Mišiose, paminklo pašventinime 
ir vaišėse nuoširdžiai padėkojo p. O. 
Raginienė.

P.B.
****

ALB Krašto Kultūros Tarybos organizuojami Amerikos lietuvių solistų 
Stasio BARO ir Danos ST AN K AIT Y TĖS

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

Bilietai: $3.50, 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 rezervuotos vietos - $5, kitos vietos $3, 2, ir 1.50 
Bilietai parduodami Lietuvių Namų bibliotekoje, sekmadieniais po 
pamaldų L.K. Centre arba telefonu užsakomi skambinąnt 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 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 vai.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 Stankairytė ir Melbourne pa
rapijos choras, vad. P. Morkūno.
įėjimas - aukomis.

******

| LIETUVIU.LAIDOJIMO BIURAS *

* FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.
* *
* 17 RAILWAY PDE. J

* >
* FAIRFIELD, N.S.W. *
* ’Ž
J TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

iMlMiNiHii**************^**************™1***^^
Spėjama, kad JAV kariai 

Vietname paliko apie 10,000 
savo vaikų. Vokiečių spau
dos agentūra skelbia, kad 
vien Bavarijoje, Vokietijo
je) esama apie 27,000 juodų 
ir baltų amerikiečių vaikų.
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