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BENDRUOMENĖS RŪPESČIAIS
Australijos Lietuvių Bendruomenės įgyvendinti, luo parodot. kad gi- 
GEELONGO Apylinkės LIETU VIAMS liai jaučiat savo vargus ir stengia

tės surasti iš jų išeitį. Iš kitos 
pusės parodot, kad visi geelongiš-Gerbiami Tautiečiai,

jau kuris laikas, jūsų tarpe 
vyksta dideli nesutarimai ir nesu- 
gyvenimas. To priežastys slepiasi 
prieš 15 ar 20 metų padarytose 
klaidose. Šiandiena tos klaidos iš
augo į didelius nesutarimus, nes 
vietoje panaudojant šaltą protą ir 
vertinant daiktus tikroje šviesoje, 
buvo nukrypta į asmeninius pyk
čius, užgaudinėjimus ir užsispyri
mus.

Savo nesutarimų pasėkoje, jūs 
kreipėtės dviem atvejais į AL B 
Krašto Valdybą, prašydami surasti 
budus tarpusavio taikai ir ramybei

Maro ligos ženklai 
ok. Lietuvoj

VIŠTYTIS. Vištyčio ratelio 
medžiotojai, vadovaujami K. 
Račkausko, medžiodami Paviš- 
tyčio miškuose, rado vieną ne
gyvą, kitą leisgyvį šernus. Me
džiotojai, netyrę šernienos, ją 
pasidalijo, suvalgė, o dalį ati
davė kiaulėms. Netrukus me
džiotojas J. Armanavičius su
sirgo maro liga. Ta pačia liga 
susirgo Armanavičiaus, F. Pra- 
provo ir kitų medžiotojų kiau
lės. Vištytyje buvo paskelbtas 
karantinas. Buvo iškviesti spe
cialistai., kurie likvidavo maro 
ligos židinius. Apie tai rašo Tie
sa (vasario S).

Radioaktyvi? medžiagą 
- į saulę

HOUSTON. — Erdvių tyrinė
jimo programos direktorius J- 
Schlesinger pasiūlė genialią 
mintį radioaktyvioms medžia
goms atsikratyti. Iki šiol tokios 
medžiagos būdavo užkasamos 
giliai į žemę, bet jų pavojingu
mas visvien tęsis daug tūkstan
čių metų, o kiekis metai iš metų 
vis augs. Jis pasiūlė, kad rake
tų pagalba tokios medžiagos bū
tų pasiųstos į saulę ir ten jos 
sudegtų.

Ir Kremlius turi 
Kissingerį

MASKVA. — Kremlius imasi 
iniciatyvos sutvardyti Nixon o 
kelionės į Maskvą reikalus. Į 
Washingtoną išsiuntė Georgy 
Pavlovą, centrinio komiteto na
rį b’ partijos administracinio 
departamento vadovą. Jo užda
vinys, panašiai kaip Kissinge- 
rio Pekinge. bus sustatyti pro
gramą ir išsiaiškinti visais tech
nikiniais klausimais. 

kiai pripažįsta ALB Krašto Valdy
bos autoritetą ir jam linkę paklusti.

Pirmuoju atveju - Geelongo 
Lietuvių Namų nuosavybė - byla 
buvo atiduota ALB Garbės Teis
mui, kuris, išstudijavęs jūsų iš 
abiejų pusių pateiktus dokumentus, 
išnešė sprendimą. Šis sprendimas 
buvo skelbtas spaudoje ir pasiųs
tas suinteresuotom pusėm.

Remiantis ALB statutu, visi 
ALB Krašto Garbės Teismo spren
dimai yra privalomi visiems ALB 
padaliniams ir nariams. Todėl šiuo 
atveju kviečiame Geelongo lietu
vius, Garbės Teismo sprendimo 
dvasioje, sueiti drauge, surasti 
naują tarpusavio kalbą ir prisitai
kius prie vietos sąlygų, kur reikia 
modifikuojant esamas tarpusavio 
tvarkymosi taisykles, siekti kad 
Lietuvių Namai taptų visų Geelon
go lietuvių būstine.

Antrasis atvejis - Moterų Drau
gijos valdybos rinkimų netikslumai.

ALB Krašto Valdyba, gerai 
išklausiusi Geelongo Lietuvių nu
siskundimų gerai visą reikalą ap
svarsčiusi, prieina sekančios iš
vados:

Mūsų tarpusavio nesutarimams 
ir neaiškumams spręsti, ALB turi 
Garbės Teismą.

Geelongo Moterų Draudijos 
byla turi būti atiduota pirmiausiai 
ALB Geelongo Apylinkės Garbės 
Teismui ir vėliau, reikalui esant, 
gali būti perkelta į Krašto Garbės 
Teism ą.

Krašto Valdyba kviečia Gee
longo Moterų Draugiją šiuo būdu 
pasinaudoti, nes tai yra vieninte
lis tikslus kelias teisingumui pa
siekti.

Ta pačia proga, Krašto Val
dyba dar kartą kreipiasi į visus 
Geelongo apylinkės lietuvius, kvies
dama pradėti ieškoti bendros kal
bos ir tarpusavio susitaikymo. Nes 
nieko nepadės nė Krašto Valdybos 
nutarimai, nė Garbės Teismo spren
dimai, jei jūs patys savyje nepa- 
siduosit taikos ir ramybės dvasiai. 
Geelonge lietuvių jau ir taip ne
daug, ir jų vis mažėja, kad būtų 
galima savo tarpe bartis ir nesu
tarti.

V. Neverauskas 
ALB Krašto \aldyba 

Pirmininkas

NORĖJO UŽNUODYTI 
CHICAGOS VANDENI

CHICAGO. — Chica
go j buvo suimti 6 asmenys, ku
rie ruošėsi užnuodyti Chicagos 
vandentiekį. Ruošėsi iš lėktuvo 
papilti nuodų į vandens filtra
vimo stotį. Stoties apsauga su
stiprinta.

P. Augius Lietuvos sodžius

STUDIJŲ DIENOS MELBOURNE
I. Jonaitis

(tąsa) 
LITUANISTINIS ŠVIETIMAS.

Šio ciklo paskaitoms moderuo- 
ti pakviesta Dana Žilinskienė, ku
riai sekretoriavo Ieva Didžytė. 
Skaitytos penkios paskaitos. Iš jų 
dvi skirtos priešmokykliniam vai
kų auklėjimui ir trys savaitgalio 
mokykloms bei lituanistiniams kur
sams. Žemiau dedamos pagrindi
nės paskaitų m ntys.

1. Dalia Antanaitienė - Lietu
viško darželio reikšmė išeivijoje*.

Per darželį vaikas išmoksta 
atsitraukti nuo mamos ir priprasti 
prie vienmečių aplinkos, kuri pa
ruošia vėliau ateinančiai mokyklai. 
Jis išmoksta prisitaikyti prie kitų- 
bendrauti žaidime, būti grupėje, 
užjausti kitus, priimti pagalbą ir 
kitiems padėti.

Lietuviškumo auklėjimas turi 
būti svarbesnis už dolerį, karjierą 
ir viską. Šeima čia lieka pagrindi
nis veiksnys. Gausios šeimos nau
dingesnės lietuviškumui. \ aikys- 
tės auklėjimas ypatingai reikšmin
gas visam gyvenimui. Priešmokyk
linio amžiaus vaikai tai gelbėjimo 
ratas lietuvybei įskiepyti. Lietu
viškame darželyj e išmokstama dai
nelių, eilėraščių, papročių. Vyres
nius vaikus bandyti atlietuvinti 
būna per vėlu, reikia juos auklėti 
lietuviais - i jungti j tautiškumą 
anksčiau, negu jie įaugs į svetimą 
aplinką. Ir draugystės turi būti už- 
megstos jau darželyje.

2. A. Šeikis -‘Kas. kada ir kur 
išmokys lietuviuką lietuviškai skai
tyti?1

Iš visų bendrai remiamų insti
tucijų šeima labiausiai užmiršta, 
o auklėjimas pirmiausiai prasideda 
šeimoje. Mokyklos tik padeda tė
vams ir tėra pagelbinė institucija. 
Ir kai vaikai atsiranda mokykloje, 
tėvų pareigos dar nesibaigia. Auk
lėjimo trūkumai mokyklose tėvų tu
ri būti išlyginti ir papildyti. Mums 
daug kas netinka australiškose 
mokyklose, jų aplinka vaikus ati
tolina nuo tėvų ir kilmės, jose sten
giamasi vaikus asimiliuoti. Tam 
atsispirti yra savaitgalio mokyklos. 
Tačiau jose didesnio efekto nepa
siekiama, nes teturim 1/2 - 2 va
landas į savaitę. Tik tėvai patys 
gali sudaryti lietuvišką aplinką. 
Labai svarbu, kad vaikas išmoktų 
lietuviškai prieš išmokdamas ang
liškai. Tuo tarpu jau daug jaunų 
šeimų ir tarpusavyje kalba angliš
kai. Reikia pagelbėti tokiems tė
vams. Skaityti lietuviškai vaikas 
tegali išmokti šeimoje, nes savait
galio mokykloje tam neužtenka lai
ko. \aikas turi būti mokomas kas
dien.

Kada mokyti skaityti? Anks
čiau. negu vaikas pradeda lankyti 
anglišką mokyklą. Tai nėra taip 
sunku, kaip atrodo, reikia tik tinka
mų elementorių. Pinna mokydama
si lietuviškai vaikas pajus pinne- 
nybę ir svarbą savo kalbos.

(Nukelta } 2 pusi)
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MIŠRIOS ŠEIMOS

Mišrios šeimos yra neišvengiamas 
reiškinys mūsų bendruomenėje. Gyve
nimas eina savo keliu, savo dėsniais 
ir stato savo reikalavimus, kuriems 
mes turime nusilenkti, jei norime iš
laikyti giminystės ir socialinio ben
dravimo ryšius. Kitaip didelė dalis 
musų jaunosios kartos atsiranda ana
pus bendruomenės ribų ignoruodami ne 
tik bendruomenę bet ir pačius tėvus.

Labai džiaugiamės kai abu part
neriai yra vienos tautinės kilmės, vie
nos kultūros ir papročių, bet neturėtu
me per daug ko nusiminti kai yra su
kuriamos ir mišrios šeimos, jas irgi 
turėtume su išskėstomis rankomis 
priimti į savo bendruomenę, ir jų tei
ses respektuoti. Mišrios šeimos ne
būtinai mums reiškia nuostoli, gali 
būti ir dažnai yra kad mes laimime 
sūnų ar dukrą savo bendruomenei. To
kiu pavyzdžių galime rasti kiekvieno
je vietovėje, o iš kitos pusės turime 
ir tokių liūdnų faktų, kad jauni lietu
viai apsivedę ir pradėję savarankišką 
gyvenimą gyventi lietuviškos kultūros 
nebepuoselėja savo šeimoje, nevarto
ja lietuvių kalbos ir nebendrauja su 
lietuviais. Taigi vieno fakto, kad ap
sivedė lietuvis lietuvaitę dar neužten
ka; reikia kad jie tą. lietuvišką kultū
rą palaikytų savo šeimoje ir nenutrauk
tų ryšių su savo kilmės' tautiečiais.

■Mišrios šeimos yra laimingos kai 
šeimoje yra respektuojamos partnerių 
teisės. Kai abi kalbos yra lygegrečiai 
vartojamos, kai pasaulėžiūros ar skir
tinga religinė praktika yra gerbiama 
ir.netrukdoma. Mišriose šeimose labai 
dažnai pasitaiko kad viena kuri šalis 
pavergia kitą, uzurpuoja jos teises ir, 
žinoma, tokia padėtis šeimoje negali 
atnešti laimės. Tada nėra ne tik šei
moje lygybes,.bet ir meilės, toleranci
jos, pagarbos, o tik vienos katros ša
lies dominavimas. Dėl tos priežasties 
mišrios šeimos taip dažnai pasijunta 
nelaimingos. Šeimoje reikia daugiau, 
kaip tolerancijos, reikia meilės ne 
vien saviesiems bet ir kitiems, reikia 
gilesnio įsijautimo į taip vadinamos 
svetimos bet kartu jau ir į savo kul
tūros vertybes.

Taigi mišrios šeimos visų pirmą 
turėtų būti kuriamos ant lygybe's pa
grindo ir. meilės abiejų kultūrų verty
bėm.

am.

Gerb. p. Redaktoriau!
‘Mūsų Pastogės’ 10 numeryje, 

1972.3.13, bu70 atspausdintas straips
nelis ‘Kritiškos pastabos’ pasirašy
tas Raipovėno.. . . . , .

Savo nuomone turėti ir ją. išreikš
ti yra neginčijama teisė laisvame pa
saulyje gyvenančio žmogaus. Deja, 
šis straipsnelis išeidamas už nuomo
nės pareiškimo ribų palietė AL B Mel
bourne Apylinkės Valdybą nepilna tie
sa, melu ir šmeižiačia insinuacija.

Laikau, kad Tamsta, pone Redak
toriau, prieš spausdindamas tokį ano
niminį straipsnelį,, turėjote patikrinti 
faktus arba pareikalauti autoriaus, 
kad jis savo žodžius paremtų savo pa
varde.

Tokios rūšies straipsneliai ne 
tik neparodo mūsų spaudos bešališku
mo, bet taip pat sudaro pavojingą pre
cedentą agentams - provokatoriams 
skaldyti lietuvišką bendruomenę.

G. Žemkalnis 
ALB Melb. Ap, Valdybos Pirmininkas 

****
REDAKCIJOS PASTABA.

Mes savo bendruomenėje esame 
nevieningo nusistatymo dėl kultūrinio 
bendradarbiavimo su tauta. Dalis mūsų 
tautiečių perdėtai jaudinasi ir berei- 
kalo Įtarinėja ten, kur nieko Įtartino 
nėra. Nenuostabu kad ir spaudoje vie
noje kitoje korespondencijoje tas at
sispindi, kaip gyvenimo veidrodyje.

Atsiprašome jei kas dėl to užsi
gavo ar pasijuto įžeistas. Vienkart
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UŽJŪRIO SVEČIAI LIETUVIŲ 
DIENOSE

LDRK gavo keletą pasiteira
vimą iš vietos lietuvių, kurie yra 
užsikvietę savo gimines iš JAV ir 
Kanados. Kiti jau net gavę užtik
rinimą, kad kviestieji tvarko kelio
nės formalumus ir metų gale jie 
bus Sydnėjuje (daugumas atvyks
tančių pabus Australijoje ilgiau). 
Liausiantieji nori žinoti, ar bus 
kokių pirmenybių mūsų užjūrio sve
čiams, kaip pav. bilietųįsigijimas, 
vietų pasirinkimas, ir pan?

Paskutiniu laiku žymiai nupi
ginus lėktuvų kainas, galima tikė
tis daugiau užjūrio svečių negu 
lyg šiol tikėtasi. LDRK stengsis 
padėti atvykstantiems svečiams 
ir pagal galimybes teiks kai ku
rias lengvatas. Tuo pačiu prašo
me šeimininkus, priimančius užjū
rio svečius, komitetą laiku painfor
muoti, nes jau kai norimų vietų bi
lietai bus išparduoti, nedaug ką 
galima padaryti. Gal atsitikti, kad 
užjūrių svečių šeimininkai gyvens 
ne Sydnėjuje ir pas juos galės ap
sistoti tik Lietuvių Dienoms pasi
baigus. Iškyla jų apgyvendinimo 
Sydnėjuje klausimas. Tokie šeimi
ninkai turi nieko nelaukę susisiek
ti su Lietuvių Dienų Apgyvendini

KASDIENIAI APMĄSTYMAI
1. Kur Dingo Literatūros Vakaras?

Daina (ir poezija) šiandien 
yra gyvesnė, nei kitados, 
nes kur ašaros teka, daina 
sklinda kartu kaip guodėja:

Dr. J. Eretas
Prieš kurį laiką. Lietuvių Dienoms 

rengti komitetas paskelbė 1972 Lietu
vių Dienų programą. Programoje rasta 
vietos ir meno parodai, ir Jaunimo 
koncertui, ir Tautiniu šokiu koncertui, 
ir Dainų koncertui, ir Teatro spektak
liui ir sportui. Vis tai puikūs dalykai. 
Tai mūsų bendruomenės gyvybės ir 
kūribingumo ženklai, teikią kiekvie
nam pasigerėjimą ir džiaugsmą. Mes 
didžiuojamės savo menininku, sporti
ninkų, jaunimo darbais, nes tie darbai 
kelia mūsų jausmus, kursto tautine 
ugnelę.

Bet Lietuvių Dienų programoje 
šiais metais nematyti vieno svarbaus 
mūsų bendruomenės kultūrinio pasi
reiškimo -Literatūros vakaro. 
Tai spraga, kurios anksčiau nebūdavo 
ir kuri, jei laiku nebus susigriebta, 
bendruomenės bus tikrai pajusta.

Mūsų poetai ir rašytojai savo kū
ryba dalyvauja perijodinėj spaudoj, 
papildo Įvairių minėjimų ar iškilmių 
programas patys skaitydami savo kū
rybą arba kam nors kitam ją deklamuo
jant ar skaitant. Finansiškai mūsų 
rašytojų niekas neremia, jie negali 
džiaugtis mecenatų parama, kaip, pav. 
Amerikoje. Pirmas atvejis - tai Min
ties spaustuvės savininkų gražus ryž- 

noretume prašyti savo koresponden
tų, kad aprašant faktus reikia būti tei
singiems, to jš mūsų reikalauja spau
dos etika. Žinome, kad be kritikos 
apseiti negalime, bet kas nori ką pa
taisyti, kritikuoti, tas turėtų turėti ir 
pakankamai drąsos savo tikrą pavardę 
padėti po rašinio.

Red. 

mo komisija, kuri stengsis juos 
apgyvendinti lietuvių šeimose ar
ba viešbučiuose (kaip bus pagei
daujama), kaip ir visi atvykstan- 
tieji j Lietuvių Dienas. 1

KAD NEBŪTU PER VĖLU!
Labai skubu ir svarbu vyks

tantiems j Lietuvių Dienas ir no
rintiems apsistoti viešbučiuose 
(hoteliuose ar moteliuose). Nedel
siant reikia juos užsakyti asme
niška’ arba per LD Apgyvendinimo 
komisiją. Visi LD dalyviai ir at- 
vykstantieji svečiai bus stengtasi 
apgyvendinti Sydnėjaus lietuvių 
šeimose, bet kurie norėtų savisto
viau apsigyventi (ypatingai jei ne
dalyvauja programoje) viešbučiuo
se, turėtų nieko nelaukiant tuo 
pasirūpinti. LD Apgyvendinimo ko
misija norėjo užsakyti - rezervuoti 
vieną ar du motelius LD dalyviams 
ir tuo gauti nuolaidų bet paaiškė
jo, kad iš viso neužsakytų vietų 
moteliuose yra mažai belikę. Pa
skubėkime, kad vėliau nepriekaiš
tautume patys sau. LD ApgyvendU 
nimo komisijai rašyti adresu: Alg. 
Bučinskas, 63 Oxford St. Banks- 
town, NSW, 220 0. Tel.O 2 - 70 7542

LDRK Informacija

tas išleisti Australijoje gyvenančių 
poetų kūrybos antologiją. Tai tikrai 
vertas pasigerėjimo veiksmas. Šiaip 
gi, jei rašytojai ryžtasi išleisti savo 
kūrybos leidinį, jie tai turi daryti pa
tys savo lėšomis, turi patys jį platinti. 
Tai jie daro, kad prisidėtų prie mūsų 
bendruomenės kultūrinio gyvastingumo 
pademonstravimo. Rašytojai niekada 
nesiskundė savo dalia ir nesiskundžia, 
niekam nepriekaištauja - čia tik kons
tatuojamas faktas.

Vienas iš musų gyvastingumo pa
demonstravimo momentu - Lietuvių 
Dienos. Visa bendruomenė nori prisi
dėti prie jų pilnumo. Kodėl ta galimy
bė atimta iš mūsų rašytoju ir poetų? 
Juk iš jų širdžių ir iš po jų plunksnų 
liejasi jausmų kalba, suprantama kiek
vienam, skamba lietuviškas žodis, ku
ri nemaža jau stengiasi primiršti ar 
svetimybėmis pakeisti.

Australijos lietuvių poetų ir ra
šytojų žodis turi rasti vietos mūsų 
bendruomenės šventėje - jis užsitar
navęs vietos nemažiau už kitų mūsų 
kultūros šakų atstovus. Juk ir finan
siškai literatūros vakarai nėra buvę 
nuostolingi.

Kas, kieno nuomonė ar pastangos 
lėmė, kad šis svarbus mūsų kultūrinis 
pasireiškimas buvo išskirtas iš ben
dros visos bendruomenės kūrybinių 
pastangų visumos. Juk tai grožinio 
žodžio nužeminimas - to žodžio, kuris 
yra jautriausias musų visųgyvybiniuo- 
se reikaluose. Per šį žodi trykšta tė
vynės ilgesys, žadinama viltis ir ryž
tas kovoti už laisvę. Šis žodis diegia
mas jaunimui, jau pradedančiam lan
kyti savaitgalio mokyklas.

Darant sprendimą - išskirti mūsų 
rašytojus ir poetus iš Lietuvių Dienų - 
turi būti išklausytas ir bendruomenės 
balsas.

STUDIJŲ DIENOS
(Atkelta iš 1 pusD Taigi 

išeivijoje lietuviškai skaityti mo
kytis vaik is turi šeimoje, 'liesa, 
tėvai ne specialistai ir neparuošti, 
bet tai nėra kliūtis. Geriau mokyti 
kad ir nemelodiškai kasdien, negu 
specialistiškai vieną kartą per sa
vaitę.

D i s k u s i j o s . Po minčių 
dviejų pranešimų vyko diskusijos. 
Konstatuota stoka tinkamų elemen
torių ir prašyta, kad Švietimo To
ry bo s j ai s p as i rū p i n tą. Per m až ai 
vaiką lanka darželius (Melbourne 
6, o Adelaidėje dve juose darže
liuose 12), siūlyta ieškoti būdą 
paskatinti tėvus, kad jie leistą 
vaikus j darželius, jiems įrodant 
darželių naudą.

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

Lietuvoje religinis auklėjimas 
uždraustas ir persekiojamas. Vis 
dėl to ir ten religija pasitarnauja 
tautiškumo išlaikymui. Ir čia vai
ko lietuviškumui bus daug padeda
mą jei vaikas iš mažens išmoks 
lietuviškai atlikti savo religines 
pareigas. Lietuviškomis pamaldo
mis švenčiamos tautinės šventės. 
Net mišrios šeimos kreipiasi j lie
tuvius kunigus. Ir religinė prakti
ka patraukia ir suburia vaikus. To
dėl savaitgalio mokyklose reikia 
vaikus mokyti religijos ir įpratinti 
juos atlikti religines pareigas lie
tuviškai, viena šeima to negali at 
likti.

4. A. Liubinas - 'Savaitgalio 
mokyklos - viltys ir tikrovė!

Bendruomenė iš savaitgalio 
mokyklą tikisi perdaug.. Ji norėtą 
kad mokyklos paruoštų ateities vei
kėjus, kurie kada nors vadovaus 
bendruomenei pagal vyresniąją nu
statytas gaires. Bendruomenė yra 
netolerantiška nukrypimams nuo 
lietuvių kalbos, o savaitgalio mo
kyklose per 90 minučią savaitėje 
nedaug tegalima išmokti. Mūsų mo
kyklos nesiremia bendruomenės 
parama bei lėšomis, o tik tėvais. 
Trūksta kvalifikuotą, šiame laiko
tarpyje paruoštu, mokytoją. Darbas 
mokyklose apsunkinamas kai dėl 
kalbos nevienodo mokėjimo įvai
raus amžiaus vaikai jungiami i vie
ną klasę. Šiems sunkumams nuga
lėti reikia mokyklose įvesti paruo
šiamąjį skyrių. Ateityje lietuvybės 
išlaikymui bus svarbiau savitarpio 
bendravimas negu kalbos mokėji
mas - taigi reikia stengtis rinkti 
vieno mokyklinio patyrimo vaikus 
ir persiorientuoti i suprastintą kal
bos dėstymą, auklėti tautinį sąmo
ningumą, orientaciją. Reikia ir nau
jesnių vadovėliu,.

5. S. Stankūnavičius - ‘Lietu
viu, kalbos kursas Australijos aukš
tesniojoje mokykloje!

Lietuvių kalbos kursus lan
kančią skaičius Amerikoje mažėja, 
nes ten jiems nėra paskatinimo - 
oficialaus valdžios pripažinimo. 
Melbourne įsteigti lokius kursus 
mintis kilo prieš 10 melą.. Steng
tasi gauti Švietimo Departamento

(Nukelta į .7 pual.)

Pasigerėjimų teikia Adelaidės 
Ateitininkų Sendraugių sąjunga, su
rengusi literatūros vakarus Adelaidėj 
ir Melbourne. Šie vakarai, sujungti su 
daina, tautiečių buvo palankiai sutikti 
ir Įvertinti. O prisiminkime prieš kele
rius metus surengta Bankstowno Apy
linkės Kultūros Tarybos (p. Reisgie- 
nės dideles veiklos dėka) literatūros 
vakarą. Tai buvo atsigaivinimo momen
tas.

Dar nevėlu - atitaisytina klaida 
ar apsirikimas.

J. Slavėnas
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LIETUVIU TAUTOS ATEITIS
įspūdžiai su jaunąja karta

PABUVOJUS
Rašo Daiva Labutytė - Bieri
Šiomis dienomis labai dažnai yra 

minimas tas ‘Jaunimo Kongresas’ vie
nu ar kitu būdu, ar tai pasikalbėjimuo
se ar spaudoje. Daugumai tai sukelia 
tik vieną Įspūdį - kad kas nors bendro 
su pinigais’ Daug mažiau tenka girdėti 
apie ne finansinį pasiruošimą Kongre
sui. Man,-tačiau, pasitaikė reta pro
ga pabendrauti su jaunimu ir pamatyti 
šią ruošą, dalyvaujant jaunimo sto
vykloje, netoli Melbourne, per Vely
kas. Skaitau tai reta proga, nes ši 
stovykla buvo organizuojama grynai 
jaunimo komitetų, įsteigtų didžiosio
se apylinkėse rūpintis kongreso rei
kalais, ir pravesta pačio jaunimo, ku
ris rengiasi atstovauti Australiją ar
tėjančiame Kongrese. Aš patekau, de
ja, ne dėl jauno amžiaus, bet kaip 
pirmo kongreso veteranė ir vienų dis
kusijų pravedėja. Važiavau su tam 
tikru smalsumu ir nežinojau ko tikė
tis.

Pirmą vakarą, visiems suvažia
vus ir tik pavakarieniavus, eina pasi
tarimai dėl programos ir pasiskirsty
mai darbų prie virtuvės. Atrodo, kad 
ne vien protui bus darbo, bet ir ran
kom! Programa atrodo nepaprastai pil
na - kažin ar tikrai taip ir laikysis? 
Dar kiek pašnekučiavus ir galutinai 
visiems atpažinus vienas kita iš Ade
laidės, Brisbanės, Geelongo, Melbour
ne, Sydnėjaus ir Tasmanijos, anksti 
nueina visi gulti, kad pasiruošti nu
statytas temas pradėti nagrinėti jau 
nuo devintos valandos ryto. Tačiau, 
kūrybiniai nusiteikę, ne visi nori mie
goti ir dar kelias valandas Sydnejus 
kuria naujas dainas vienam gale ba
rako, o Adelaide prakalbas - kitam 
gale.

Kita_ rytą saule gražiai šviečia ir 
nepaprastai graži aplinkinė gamta ati
traukia dėmėsi nuo šalčio sustyrimų 
per naktį kojų ir lediniai šalto van
dens prausyklose. Visi linksmai ren
kasi pusryčiauti. Jau nuo pat pusry
čių aišku, kad bus rimta diena, nes 
dar paskutini kąsni beryjant, griežta 
dienos pravedėja jau kviečia saulėj 
ir grynam ore pradėt diskusijas tuojau 
pat. Ir taip prasidėjo Įdomi, man akis 
atverianti diena.

Pirmiausia nagrinėjamas informa
cijos apie lietuvius klausimas. Labai 
teisingai prieinama išvados, kad šioje 
srityje yra didelis trūkumas ir mes 
neužtektinai plačiai skleidžiame ži
nias apie lietuvius svetimtaučių tar
pe; pavyzdžiui, enciklopedijose ang
lų kalboje, kur turėtų būti vėliava ir 
tautiniai rūbai prie kitų tautų, jų nė
ra ir niekas, atrodo, nesirūpina šiuo 
reikalu. Be to, nėra informacinio cen
tro į kurį būtų galima nukreipti besi
teiraujančius. Kilo gyvos diskusijos 
ir keli praktiški pasiūlymai, kuriuos 
jaunimas pasistengs įvykdyti.

Ne neatsikvepus, sekė sekantis 
punktas, kuriam buvo pakviesti sve
čiai iš Melbourne vyresniųjų tarpo. 
Jie patiekė labai naudingų žinių apie 
ALBvidujinę santvarką, kas atstovams 
bus labai reikalinga diskusijose su 
kitais kraštais. Išleidus svečius at
gal i Melbourną, temos eina viena po 
kitos, kiekviena paruošta ir praveda- 
dama vieno iš atstovų ir kiekviena 
iššaukdama didelį susidomėjimą ir 
daug diskusijų. Nagrinėjami įvairūs 
aspektai lietuviškos veiklos Austra
lijoje, kaip reikšme ir reikalingumas 
lietuvių kalbos išlaikymo, kalbos nau
dojimas organizacijose, problemos 
liečiančios lietuviškas ir mišrias šei
mas ir jų įtaka lietuvybės išlaikymui, 

sporto vieta lietuviškoj veikloj, jau
nimo nuolatinis bendravimas pasauli
niu mastu ir panašiai.

Ši diena man paliko gilų Įspūdį, 
nes čia pareikštas jaunimo didelis 
susirūpinimas lietuviškais reikalais, 
ypatingai lietuvių kalba ir parodytas 
jų pajėgumas gražiai išreikšt savo 
idėjas lietuvių kalboje. Tikrai Įdomu 
ir malonu buvo besiklausant. Taip įsi
gilino visi į diskusijas, kad diena ne
pastebimai prabėgo su trumpom per
traukom pavalgyti ir vakaras Įpusėjo 
prieš užbaigiant kalbas. Kad proble
mos, kurias svarstėm per daug nepri
slėgtų, pridėjom dar porą valandų dai
navimo ir vidurnaktis jau čia. Tarp 
kitko, taip nesuaustralėjęs tas mūsų 
jaunimas, kad nebuvo palikta laiko 
net ‘morning and afternoon tea* apei
goms !

Velykų rytas ir velykine dovana - 
šiltas vanduo iš kranų (Melbourne pir
mininkui ir iždininkai pasidarbavus 
per naktį prie krosnies), o ant stalo 
pilna margučių. Čia pasirodo ne Ve
lykų kiškučio būta, o keletos rūpestin
gų mergaičių, kurios pasistengė lietu
viškus papročius išlaikyti ir surado 
būdą be dažų, sėkmingai margučius 
nudažyti. Ir tas buvo atlikta irgi atsi
sakant dalies nakties poilsio. Ėjo ko
vos su margučiais, o po jų, laimėtojai 
ir pralaimėtojai vėl kartu sėdo į disku
sijų ratą, nes dar ne visos lietuviško 
gyvenimo problemos apsvarstytos. Si 
rytą diskusijos eina apie savaitgalio 
mokyklas ir kaip išlaikyti lietuvybe 
tarp visai jaunų ir kaip prilaikyti juos 
prie tolimesnės lietuvių veiklos.

Tuoj po pietų einama prie praktiš
kų kelionės reikalų. Krašto Valdybos 
pirmininkas, atvažiavęs į stovyklą 
dėl šio reikalo, davė pranešimą apie 
kelionės detales, nes visa kelionė yra 
organizuojama Krašto Valdybos, Ade
laidėje. Susitvarkius kelionės reika
lus, dėmesys atkreipiamas į dvasinius 
reikalus, nes pasirodo dar vienas sve
čias. Tai kun. P. Dauknys atvažiavęs 
atlaikyti velykines mišias ir prasmin
gu pamokslu priminti šios dienos reikš
mę. Po mišių rimties seka pertrauka, 
o po to tai jau aktyvioji dalis, kad 
truputi išsijudint prieš grįžtant prie 
diskusijų. Iš Melbourne iškviestas 
jaunas tautinių šokių mokytojas greit 
ėmėsi darbo ir bematant išrikiavo vi
sus atstovus šokio pradžiai, .o neva
žiuojantieji i Kongresą buvo paskirti 
išlaikyti jiems taktą daina. įgudusio
se mokytojo rankose pakliuvę, už va
landos ir mokėjusieji ir nemokėjusie
ji gražiai ir mikliai jau šoko gyvatarą. 
Reik tikėtis, kad atstovai atsimins 
lig Amerikos, nes per pirmą kongresą 
iš kiekvienos šalies reikėjo pasirody
ti su tautiniais šokiais, tai jau ši kar
tą bus pasiruošę.

Išmiklinus kūną, vėl grįžtama 
prie diskusijų, kurios nukrypsta psi
chologiniais takais, nagrinėjant nu
tautinimo priemones ir jų pasėkmes 
lietuvių tarpe. Buvo cituotas labai 
įdomus psichologinis tyrinėjimas, pra
vestas Amerikoje, parodantis skirtu
mus samprotavime tarp lietuvių tėvų 
ir vaikų tenai gyvenančių. Gaila, kad 
nėra daugiau panašių mokslinių darbų, 
pravedamų ir aiškinamų lietuvių tarpe 
išeivijoje, kad galima būtu išsamiau 
nagrinėti kokios problemos yra lietu
vybei pavojingiausios. Tokiu būdu bū
tų galima stipriau pagrįsti argumentus 
ir geriau pritaikinti realius išsprendi
mus.

Ir taip jau priėjom prie paskuti
nės temos - tai apsvarstymai ar būtų 
noras ir galimybė pravesti Trečiąjį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą 
Australijoje. Išreikšta daug nuomonių

už ir prieš, pristatyta daug problemų, 
kurios gali iškilti, padaryti įvairūs 
apskaičiavimai ir galų gale, po labai 
ilgų diskusijų, jaunimas beveik vien
balsiai nutarė, kad vertėtų pabandyti. 
Kad padaryti sumanymą įmanomu, jau
nimo komitetai pasiryžę uoliai ir sun
kiai dirbti, pradedant jau su grįžimu 
iš Amerikos. Taip kad pasitarus su 
Krašto Valdyba, gali būti, kad šį pa
siūlymą Australijos atstovai nusives' 
i_ Antrąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą. Šiuo baigėsi oficialios dis
kusijos ir sekė trumpa skaidrių pro
grama, nuvesdama vaizdais mus į Lie
tuvą. Po to dar buvo pristatyti per 
šias dienas komitetų pirmininkų išrink
ti grupės vadovas ir jo pavaduotoją. 
Atrodo, pas lietuvių jaunimą ‘moterų 
išsilaisvinimas' dar neprigijęs, nes 
iš vos penkių važiuojančiu, vyrų ir dvi
dešimties merginų, vis tik grupei va
dovauti išrinktas vyras, o padėjėja 
moteris! Pagal tikrą lietuvišką tradi
ciją, sekė bent dešimt sveikinančių 
kalbų iš girdėtų ir negirdėtų organiza
cijų ir viskas užbaigta dainomis. Dai
nos dar ilgai, ilgai nuskambėjo šį pa
skutinį vakarą, o jau kitą rytą anksti 
pradėjo skirstytis iš toli suvažiavę _ 
jaunimo atstovai. . '•> -

Grįždama atgal iš šios stovyklos, 
aš jaučiau tikrą optimizmą. dėl lietu
vybės išlaikymo Australijoje. Man at
rodo, kad čia matėsi stiprus branduo
lys (jų buvo 36) veiklaus lietuviško 
jaunimo, kuris savo išreikštose min
tyse, nusistatymuose ir planuose pa
rodė šviesią lietuvybės ateiti jauni
mo rankose.

Dažnai tenka išgirsti, kad daug 
kam nesuprantama Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongreso vertė ir prasmė. 
Ši stovykla tai labai gerai išryškino, 
nes tos pastangos jaunimo įdėtos pa
siruošimui kalboms ir aktyvus daly
vavimas diskusijose atydžiai per dvi, 
labai intensyvias dienas, vargu ar bū
tų išsivystęs be paskatinimo tokio 
įvykio, kaip artėjantis Kongresas/ En- ; 
tuziazmas lietuviškam darbui negali 
būti išlaikomas tokiam pat lygyje die
na iš dienos ir metai iš metų, jei ret
karčiais neatsiras koks nors akstinas, 
kuris iš naujo įžiebs užsidegimą ir 
pakels nuotaiką. Mano manymu, Kon
gresas yra tas akstinas, kuris paska
tina sudarymą tokių aktyvių jaunimo 
komitetų kaip dabar turime, kurie pa
siliks darbą tęsti toliau po Kongreso 
ir pravedima. šitokių naudingų studiji
nių stovyklų,

DIDYSIS PRIEŠKONGRESINIS MŪSŲ 
JAUNIMO SUBUVIMAS MELBOURNE

Šiam jaunimo susibūrimui pagrin
dai buvo padėti per II PLJ Kongreso 
Komitetų Australijoje pirmininkų po
sėdį Melbourne 1972.1.1-2 d. Čia bu
vo nustatyta stovyklos vietove, pasi
skirstyta darbais ir temomis.

STUDIJŲ DIENOS
ALB Krašto Kultūros Tarybos 

ruoštose Studijų Dienose jaunimą at
stovavo Sydnėjus, pasikvietęs į talką 
adelaidiškį, gyvenantį šiuo metu Mel
bourne, Vytautą Strauką.

Temi - Australijos Lietuvių Jau
nimo Problemos - nagrinėjo:

1. Violeta Bitinaitė - Jaunimo 
lietuviu kalbos naudojimas.

2. Ugnė Kazokaitė - Australijos 
lietuvių jaunimo santykiavimas su už
sienio jaunimu (Lietuvoje ir Laisvame 
Pasaulyje).

3. Liuda Apinytė - Australišku- 
mas ar lietuviškumas (Liudai negalint 
dalyvauti, jos paruoštą svarstymą pa
skaitė V. Bitinaitė.)

4. Vytenis Vasaris - Jaunimo 
spauda.

5. Vytautas Straukas - Australijos 
lietuvių jaunimo ateitis.

Moderavo - Jūratė Reisgytė.
Studijų Dienos vyko Melbourne, 

Lietuvių Namuose, kovo 31 - balandžio 
1 dienomis, bet jaunimas, atlikęs sa
vo dali išskubėjo į stovyklą dar kovo 
31-mos vakare.

STOVYKLA
Stovykla vyko balandžio 1-2 die

nomis, Seventh Day Adventist Camp, 
The Basin, maždaug 25 mylios už 
Melbourne.

Administratorius - V. Jokūbaitis 
(Melb.)

I Dienos vadovė (šeštadienis) - 
Jūratė Reisgytė (Sydnėjus)

II Dienos (sekmadienis) priešpie- 
tė - Snaiguolė Dagytė (Melb.), popietė 
Lidija Pocienė (Adelaide).

Dainorėlis paruoštas Sydnėjaus.
Dainas pravedė - Gabrys Žemkal

nis (Melb.).
Skaidres-Gabrys Žemkalnis (Melb.) 
Tautiniai šokiai - Vytautas Strau

kas.
Diskutuotoms temoms pranešimus 

paruošė-
1. Gyvenamoji aplinka ir lietuviš

ka informacija - E.Jomantienė (Geelong)
2. Socialinės ir psichologinės nu

tautinimo priemonės - L.Pocienė (Adei.)
3. Vietinis lietuvių jaunimas dvie

jų kultūrų įtakoje - D. Saženytė (Melb.).
4. Jaunimo rezignacija ir nevil

tis - V. Norvidaite (Geelong).
5. Jauna lietuvių šeima išeivijo

je - Gabrys Žemkalnis (Melb.).
6. Mišrios šeimos - Daiva Labui- 

tytė -Bįeri (Sydney). Jai,.tąlkinįnkąvo 
p. D. Bieri/ir mėlboųrriiškiai p.p.' 
Šteele.

7. Religijos persekiojimas Lietu
voje - R. Kubiliutė (Adei.).

8. Koks lietuvis be lietuvių kal
bos - Baubinaitė (Melb.).

9. Lit. švietimas išeivijoje - R. 
Belskytė (Adei.).

10. Išeivijos politinis aktyvumas -
A. Bernaitis .(Adei.) - .

11. Pasaulio lietuvių jaunimo su- 
siorganizavimas - J. Reisgytė (Sydney)

12. Lietuviškas iaunimo auklėji
mas ir sportas - A. Milvydas (Melb.) 
ir A. Reivytis (Adei.).

13. Australijos lietuvių jaunimo 
susiorganizavimas ir veikla - J. Reis
gytė (Sydney).

14; III Pasaulio Lrefūviu Jaunimo 
Kongresas Australijoje? - S. Dagytė 
(Melb.)

15. Pasaulio ir Australijos Lietu
vių Bendruomenės organizacinė struk
tūra - p. V. Jakutis.

16 Lietuvių Bendruomenės ideo
logija - p. Mikaila.
Diskusijas po pranešimų prave
dė Dienos Vadovai. v

Visi prelegentai savo pranešimus 
buvo gerai paruošę, diskusijos vyko 
jaunystės entuziazmo ir nuoširdumo 
ženkle. Dalyvių buvo 36. Nuotaika 
begalo gera ir darbinga. Si;stovykla 
parodė, kad mūsų jaunimas sugeba 
pozityviai ir intensyviai dirbti ir gal
voti.

Išvykos vadovu buvo išrinktas 
Henrikas Antanaitis, o jo pavaduo
toja - Lidija Pocienė.

Kelionę tvarko - ALB Krašto Val
dyba.

J.J.R.

Būk atviras visokiems klausi
mams. Diskutuok. bet nesiginčyk. 
Nors ir nesutiktum su kito nuomo
ne, lik ramus ir malonus.
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ne kalbom, o darbais
Senoji išmintis moko, kad iš smė

lio virvės ne nu vysi, iš žodžių rūmo 
nepastatysi. Galbūt iš šitos išminties 
mums labiausiai derėtų pasimokyti. 
Jau eilė metų, kaip mes kalbam ir kal
bam apie savo jaunimą, bet užklausus, 
ką. gi esame konkretaus to jaunimo la
bui padarę ar nuveikę, nedaug ką te
galėtume pasakyti.

Štai dar nuo pernai metų Austra
lijos Lietuvių Jaunimas subruzdo vyk
ti i Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą. Susidarė jaunimo komitetai, 
kurių užduotis paruošti kelią, t.y. su
daryti finansines lengvatas, kad mū
sų jaunimui toji išvyka būtų kaip ga
lima pigesnė ir kad kuo daugiau jau
nimo iš čia galėtų nuvykti ir dalyvau
ti.

Mūsų jaunimas, būdamas aukštes
nių ar aukštųjų mokyklų studentai, tų 
lėšų neturi, o ir tų vykstančiųjų tėvai, 
iš paskutiniųjų stengdamiesi vaikus 
prastumti pro mokslo Įstaigas, ne 
kiekvienas pajėgus išmesti dar stam
besnę pinigų sumą savo vaiko išvykai. 
Sitai Įvertindami jaunimo komitetai 
tikėjosi bent dalį tų lės'u ‘užsidirbti’ 
rengiant visuomenei įvairias pramo
gas ir iš jų gautą pelną krauti į jau
nimo kongreso išvykos kasą.

Ne visada spaudoje užtinki pra
nešimus apie jaunimo šioje srity pasi
sekimus kitose kolonijose. Gal kitur 
mūsų visuomenė glaudžiau bendradar
biauja su jaunimu, bet šitoje vietoje 
pasižiūrėkim i Sydnėjų. Sydnėjaus 
liet, jaunimo Kongreso Komitetas, 
bent sprendžiant iš nuolatos ruošiami 
parengimų, atrodo, yra labai energin
gas ir ypač stengiasi, bet kaip i tai 
atsiliepia mūsų visuomenė? O toji vi
suomenė didelio susidomėjimo jauni
mo veikla ir jo parengimais neparodo: 
buvo visa eilė ir net įdomių parengi
mų, o į juos tesusirinkdavo pats komi

KELIONIŲ (SPŪDŽIAI
A. Adomėnas

Gyvenant Australijoj mums ne
tenka dažniau aplankyti Europą, 
Ameriką, ir kitus užjūrio kraštus, 
nes dėl didelių atstumų tokios ke
lionės yra brangios. Gal būt kad 
tie atstumai ir yra vienas iš di
džiausių nepatogumų mums čia 
Australijoj gyvenant, nes negali
me dažniau pamatyti senus Euro
pos kraštus, kurie mums visada 
bus įdomūs dėl savo praeities ir 
dėl dabartinės kultūros ir tekniki- 
nės pažangos:

Prieš kurį laika* man teko iš
važiuoti į Europą ir Ameriką tarny
bos reikalais. Nors nebuvo gali
mybės ilgiau bet kur pagyventi, 
bet per šešias savaites buvo pro
gos aplankyti keliolika miestų, 
kur bent vieną dieną buvau apsi
stojęs. Per tokį trumpą laiką įgyti 
įspūdžiai yra labai paviršutiniški, 
taip kad per daug išvadų ar spren
dimų apie kitus kraštus nenorėčiau 
daryti, bet tik kaikuriais įspūdžiais 
norėčiau su jumis pasidalinti ir 
palyginti su senais prisiminimais 
tų kraštų, kur teko ankščiau gyven
ti .

Mano kelionės tikslas buvo 
aplankyti Shell firmos technikinius 
centrus studijų tikslais, susitikti 
su ją specialistais, apžiūrėti jų 
įrengimus, mašinas ir, kaikuriais 
atvejais, išmokti jas naudoti. Grį
žus, žinoma, reikia gautas žinias 
čia panaudoti ir Australijos sąly
goms pritaikyti. Taip keliaujant, 
laiko savo reikalams buvo labai 
mažai, teko tik vakarais ir savait
galiais „turistu“ būti ir viską ma
tyti, su senais draugais susitikti 
ir lietuviškus centrus aplankyti. 

Keliavimas šiais laikais yra 
labai greitas - lėtuvu į Londoną visa šęiiną Lie.tųvią Namuose ir
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tetas, k-to narių tėvai ir saujelė drau
gų. Iš pasalios žiūrint, iš tokių paren
gimą Komitetas daug ‘pasipelnyti’ ne
galėjo. O pagaliau ir patiems rengė
jams didelio entuziazmo nesukelia, 
kai Į jų kvietimus retas kas atsiliepia.

O iš tikrųjų jaunimui reikia pa
gelbėti ne tik moraliai, bet ir mate
rialiai. Juk iš tikrųjų mes visi dėl jau
nimo ir jaunimui gyvename. Kas gi 
padės jaunimui, jei ne mės patys?

Šitokią padėtį labiausiai suprato 
žinomas Sydnėjaus prekybininkas 
KAZIMIERAS BUTKUS. Jis be jokių 
raginimų ir graudenimų Sydnėjaus Jau
nimo Kongreso Komitetui paaukojo 
250 DOLERIŲ. Suma stambi, bet pat
sai K. Butkaus mostas dar stambes
nis: tai bene pirmas iš vyresniųjų su
sigriebė ir parodė, kad ne žodžiais, 
o darbais jaunimą laimėsi.

Pats K. Butkus yra gana kuklus 
ir vengia reklamos. Ir šiuo atveju jis 
visai nenorėjo pasirodyti ar bent pra- 
sikišti, bet bent duoti pavyzdį kitiems.

- Reikia juk jaunimą paremti. Jei
gu mes jaunimo neremsime, nelauki
me, kad kiti ji remtų. Teisingai. Tuš
čiom kalbom ir žodžiais neapmokėsi
me kelionės ir nepasiųsime jaunimo 
į kongresą. Savo auka aš norėjau kitų 
atkreipti dėmesį į jaunimą, kad šian
dien jis reikalingas ne priekaištų ar 
pagyrimų, bet konkrečios paramos, tei
singai. Gal ir kiti susipras ir prisidės 
pagal išgales.

Sunkiu darbu ir didelėmis pastan
gomis K. Butkus drauge su N. Zygie- 
ne pradėjo prekybą baldais, įsteigė 
pirmąją lietuvišką laidojimo institu
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tik apie 30 valandųfteužtrunka. 
Kadangi kelionė lėktuvais yra ga
na varginanti, firma leidžia pake
liui sustoti ir pailsėti, taip kad 
nuskridus į Londoną* jau tuoj pat 
normaliai darbą, būtų galima pradė
ti mūsų firmos įstaigoje Londono 
miesto centre. Aš pasirinkau savo 
poilsiui 'long Kong miestą, nes 
norėjau pamatyti rytietišką kraštą, 
kur dar niekuomet nesu buvęs.

Hong Kong man paliko gal dau
giausia įspūdžio nors ir tik vieną 
diena* tepabuvus, nes jis yra tikras 
rytietiškas miestas, kur gyvenimas 
yra visai kitoks negu europietiš- 
kuose didmiesčiuose. ) patingai 
jaučiasi tas žmonių pertekiius, di
džiulė masė, kuri sugrūsta į tą ma
žą Azijos užkampį - Hong Kong. 
Kadangi yra toks žmonių didelis 
perteklius, darbo jėga yra pigi, o 
tie kurie neturi darbo tai betiksliai 
gatvėse slampinėja. Dar tebėra ir 
rikšos, kurie net labai įkiriai siū
losi nuvežti ir miestą aprodyti. Pi
gi darbo jėga ir muitų mokesčių ne
buvimas leidžia daug pigcsnėm kai
nom apsipirkti. \ y tiškus kostiumus 
kaip jau gerai visiems girdėta, pa
siuva per vieną dieną. Man kostiu
mą pasiuvo užsakius dešimtą va
landą. ryto - pasimieruoti reikėjo 
pinna* valandą, o jau buvo paruoš
ta atsiimti šeštą valandą, vakare.

J Londoną, atskridau sekmadie
nio rytą, taip kad į darbą nereikėjo 
eiti iki pirmadienio ryto, taigi tu
rėjau laisvą dieną. Apsistojau Ken
sington Motei, kuris yra netoli nuo 
Lietuvių Namų. Paskutini,, kartą 
buvau Londone prieš 15 metą, ka
da paskutinius mėnesius prieš iš
važiuojant į Australiją gyvenau su 

ciją ‘Funerals of Distinction’ ir šian
die jie yra bene stipriausi ekonomiš
kai visoje Sydnėjaus lietuvių koloni
joje, Nežiūrint to, būdami sąmoningi 
lietuviai visada rėmė ir remia lietu
viškus reikalus stambesnėmis auko
mis, ypač jaunimą. Jau eilė metų kaip 
jie tarsi kokį įsipareigojimą vykdyda
mi išdalina po stambią metinę duoklę 
skautams, sportininkams, moterų drau
gijai, spaudai, chorams, neskaitant 
to, kad jie dalyvauja visur neaplenk
dami jokio lietuviško parengimo, ir 
kiekvienu atveju nuo jų stalo ir iš ju 
kišenės rengėjų naudai daugiau nubi- 
ra, negu nuo kurio kito. Sakysite, kas 
gali, tas ir duoda. Tai labai toli nuo 
teisybės. Sydnėjuje yra ir daugiau 
tautiečių, tolygiai ekonomiškai sto
vinčių kaip K. Butkus ir N. Žygienė, 
bet apie jų bet kokius Įnašus lietuvy
bei kaip ir nesigirdi.

Iš šito K. Butkaus mosto Sydne- 
jaus Liet. Jaunimo Komitetui matosi, 
kad K. Butkus kaip tik ir vadovaujasi 
ana išmintimi, jog iš žodžių rūmo ne
pastatysi. Pats K. Butkus mažai kal
ba, bet visada pribūna laiku su realiu 
projektu arba konkrečia parama.

n.n.
****

- GEORGES BEDARD, li
tuanistas, kalbotyros profe
sorius, kurs taip pat dėstė ir 
lietuvių kalbą, dabar išrinktas 
Berno universiteto rektorium.

dažnai eidavom į Kensington Park 
Gardens pasivaikščioti. Taigi vėl 
išėjau pasivaikščioti po tą patį 
parką. Buvo labai malonus jausmas 
matyti, kad viskas atrodė taip kaip 
palikau - beveik visai nepasikeitę 
didžiuliai ilgamečiai medžiai gal 
kiek paaugo, bet atrodo taip kaip 
ir seniau. Rudens saulėje pagelto
navę lapai krinta, ežerėly vaikai 
ir suaugę laivų modelius plaukdi- 
na kaip visuomet, ant pievų ir 
suolelių žmonės šildosi saulėje 
ir typišką Londono savaitgalį pra
leidžia, o kiek toliau, paėjus į 'ly
dė Park, oratoriai ant dėžių atsi
stoję panašias problemas spren
džia kaip ir seniau.

Kiek ilgiau pagy venus Londo
ne ir kituose senuose miestuose, 
susidarė vaizdas, kad seni, prieš 
šimtmečius įkurti miestai greitai 
nesikeičia, nes nauji pastatai ir 
miestų išsiplėtimas tik labai maža* 
dalį visumos tesudaro. Net ir Vo
kietijoj karo metu sugriauti mies
tai buvo daugumoje atstatyti nepa- 
keičiant seno miesto charakterio. 
Visa tai priduoda pastovumo ir sau
gumo jausmą. Naujame ir greitai 
besiplečiančiam krašte Australijo
je to pastovumo dar nesijaučia. 
Miestai kaip Sydnėjus, Adelaide, 
Melbournas ar Perthas per pasku
tinius 15 metų taip pasikeitė su 
naujais dangoraižiais, kad sunku 
ir beatpažinti tų miestų neaplan
kius. Visa ta pažanga, žinoma, 
duoda ir patogumų. Sakysim, nau
jų matelių ir viešbučių prie kurių 
mes Australijoje jau esam pripra
tę, Anglijoje labai mažai yra ir 
tenka pasitenkinti senais viešbu
čiais be privačių vonių ir kitų mo
derniškų patogunių.

Londono lietuviai yra stipriai 
įsitaisę, turi dvejus savo namus, 
sodybą, ir spaustuvę. \ isa tai dė
ka geros biznieriškos pajautos ke
lią bendruomenės vadovų kurie
.sukūrę, .dąbąrtįnę .Anglijos lietuviu , . .

Dalia KuČenienė - Noreikaitė, Kongre 
so Vakaro organizatorė.

KONGRESO VAKARAS CHICAGOJE
Pasaulio lietuvių jaunimo talentų 

pasirodymas Kongreso metu organizuo
jamas Chicagoje, Kongreso Vakaro 
vardu. Iš Australijos jame dalyvaus 
adelaidiškė Rasa Kubiliutė. Gaila, 
kad del paskutiniųjų metų studijų kon
servatorijoje negali dalyvauti sydne- 
jiške Inkrataitė.

Šio vakaro organizatorė Dalia 
KuČenienė - Noreikaitė (Jono Norei
kos, buv. Karo Mokyklos lektoriaus, 
bolševikų nužudyto partizanų vado - 
Vėtros, duktė) buvo nuvykusi į Pietų 
Ameriką talentą ieškodama. Vietiniai 
lietuviai, pasinaudodami proga, su
rengė koncertus, nes Dalia KuČenienė 
yra ne tik veikli visuomeninkė ir lietu
viškos spaudos bendradarbė, bet ir 
kylanti pajėgi dainininkė - soliste.

****

bendruomenę mums po karo ten nu
važiavus. Teko aplankyti ilgame
čius Lietuviu* Namų valdytojus An
taną Žukauską* ir Kazimierą Ma
kauską* ir pasidžiaugti ją svetingu
mu. Turėjau progos ir apžiūrėti lie
tuvišką spaustuvę, kuri dabar yra 
Lietuviu* Namuose ir spausdina 
„Europos Lietuvį“ ir Nidos knygas. 
Netikėtai teko susitikti ir sydnė- 
jiškius J.H. Šliterius, kurie tuo 
pačiu metu L ietuvią N amuose apsi
lankė. Lietuvišką centrų įkūrimas 
beveik visuose pasaulio didesniuo
se miestuose yra svarbus reiški
nys, jungiantis viso pasaulio lie
tuvius, nes kur bebūtum gali susi
tikti su savo tautiečiais.

Iš Anglijos persikėliau į Olan
dija* i r gyvenau dvi savaites llaago- 
je. Buvo įdomu pamatyti tą kraštą, 
kutis yra garsus savo vandens už
tvankoms atkariaujant žemę iš jū
ros, vėjo malūnais, tulpėmis ir 
klumpėm. Vėjo malūnai jau dabar 
nebėra naudojami vandeniui iš už
tvankų pompuoti, tam dabar naudo
ja elektrinius motorus. Malūnai ta
čiau dar tebėra, juos dabar galima 
ir pirkti, bet reikia pasižadėti juos 
laikyti geram stovyje kaip senieną. 
Turtingi olandai juos perka, neš 
yra madoje būti malūno savininku. 
Kaip ir visuose Europos kraštuose, 
Olandija yra lankiai apgyventas 
kraštas ir yra žemės trūkumas. Ją 
namai yra daug mažesni negu mes 
esame pripratę matyti, dažniausia 
sujungti į terasas, su mažyčiais 
pievos gabaliukais prie kiekvieno 
namo, kaip kad yra Australijos se
namiesčiuose. Šiuo metu yra sta
toma daug didžiulių keliu* aukštu* 
butą, kurie daugumoje nėra labai 
viliojančiai suprojektuoti, perma- 
žai paliekama vietos parkams ir 
žaidimą aikštėms, nes kiekvienas 
žemės gabaliukas yra pilnai išnau
dojamas statybos tikslams.

(Bus daugiau)
«***

4



PASKUTINIEJI KONCERTAI
Ignas Alekna

STASIO BARO IR DANOS STAN
KAITI TĖS DIDYSIS KONCERTAS 

M E L B O C R N E

Melbourniškiai, sutikę bran
gius svečius solistą S. Barą ir D. 
Stankaitytę ir tą pat dieną,linkėda
mi sėkmės, išlydėję juos į Adelai
de, likome namuose nekantriai lauk
dami jų grįžtant. Belaukdami, ta
čiau, sekėme jų koncertų eigą ir 
viską dėjomės į širdį, o mintimis 
buvome visad su jais.

Svečiai solistai j Mclbourną 
grįžo š.m. kovo 27 d.. S. B tirą su 
ponia į savo globą paėmė p. A. ir 
L Jokūbauskai, p-l.ę D. Stankaity- 
tę-p. R. ir E. Semetai.ir pianistę 
Shirley Dicks-p. Valė Kybartienė.

K oncertas
Kovo 29 d. būriai tautiečių 

traukė į Assembly Hali jų kon-~ 
certo išklausyti. Dar gerokai prieš 
koncertą būriavomės ir su nekan
trumu laukėme jo pradžios. Dauge
lis prisiminėme, kad prieš porą 
metų koncertas turėjo būti atidė
tas. 0 kaip dabar?

Pilnutėlė salė (600 ) tautiečių 
ir jų draugų gausiomis katutėmis 
sutika solistą Stasį Barą pianis
tės S. Hicks lydimą. Ir štai prasi
dėjo didysis dainos pokylis, nepa
prasta ir niekad neužmirštama, mus 
burianti ir jausmus dirginanti, Sta
sio Baro galingo balso didžioji 
garsų pynė.

Katučių audra palydėjome Sta
sį Barą, kad vėl naujomis sutiktu
me Daną Stankaitytę. Visi su giliu 
susidomėjimu laukėme pirmųjų jo
sios dainų. Ir išgirdę ją, savo pa
sitenkinimui neturėjome ribų. Jo
sios švelnus, malonus, lengvas, 
bet galingas balsas žavėjo ir jun
gė mus tarsi bendrai maldai bran
gios tėvynės garbei ir didybei.

Ir'taip abu solistai pakaitomis 
liejo į mūsų širdis Tėvynės ilge
sio ir meilės didį jausmą. Pirmo
joj koncerto dalyje solistai daina
vo: Šimkaus - Vai kur nužegliuos, 
Oi augin, Augo putinas, Oi mergy
tė - Jakubėno ir Atminimas - Ba
naičio, ku ias dainavo Stasys Ba
ras. Močiutės dvarely - Klovos, 
Vakaras - Laumenskienės, Ar at
simeni - Račiūno, O naktužė rami - 
Karnavičiaus, Gėlių žiedai - Gai
delio, dainavo D. Stankaitytę. Pir- 

mosi o s koncerto dalies pabaigai 
solistai patiekė Bizet operos ..Car
men“ įspūdingą duetą. Jame pama
tėme kokie iškilūs mūsų svečiai, 
kokia subtili, švelni ir giliai jau
dinanti jų bendra dainavimo galia.

Antroje koncerto dalyje buvo 
atlikta: duetas iš operos „Aida" - 
Verdi, arija iš operos „Žydė“ - Ha- 
levy, arija iš operos .,Andrea Che
nier“ - Giordano dainivo Stasys 
Baras. Arija iš operos „Cavalleria 
Rusticana“ - Mascagni, arija iš 
operos „La Gioconda“ - Ponchi- 
elli, arija iš operos „Manon Les-, 
caut“ - Piečiui - dainavo Dana 
Stankaitytę. Duetą iš operos „Ai
da“ 3 veiksmo ir duetą iš operos 
„Aida“ 4 veiksmo - Verdi dainavo 
D. Stankaitytę ir S. Baras.

Abu solistai S. Baras ir D. 
Stankaitytę čia parodė savo, kaip' 
solistų pajėgumą, aukštą meninį 
lygį ir tą nepaprastą galią, kuri lie
te liejosi jiems bedainuojant. Kaip 
tik čia išgirdome ir buvome liudi
ninkais mūsų svečių solistų trium- 
falinio laimėjimo. Katučių audra 
pasipylė mūsų brangiems svečiams 
padėkos ženki an.

Taip pat turiu paminėti sim
patingąją pianistę Shirley Dicks, 
kuri atydžiu ir puikiu akomponavi- 
mu daug prisidėjo prie šio koncer
to pasisekimo.

Šį mūsų svečių solistų kon
certą tautiečiai priėmė su dėkin
gumu ir džiaugsmu, jį puikiai įver
tino ir žinomas Melbourne muzikos 
kritikas Keli herder, štai jo žo
džiai iš „The Age“:

Po koncerto solistai ir pora 
šimtų tautiečių vykome į Lietuvių 
Namus, kur prie Soc. Globos Mote
rų D-jos paruoštų užkandžių ir šam
pano taurės bendrauta ir dalintasi 
įspūdžiais. Čia Melbourne Apylin
kės pirmininkas p. G. Žemkalnis 
padėkojo mieliems svečiams už 
puikų koncertą ir už jų vykdomą 
misija^ jungti išsisklaidžiusius tau
tiečius. Ta pat proga buvo padėko
ta koncerto rengėjui p. Viyai Alek
nai ir visiems prisidėjo šiem s prie 
jo rengimo.

P. Stasys Baras atsakydamas 
pažymėjo, kad melbourniceiai pa
rodę jiems tiek širdies visada liks 
jų atmintyje. I aip pat S. Baras pa
sidžiaugė, kad šiame tautiečių su-

Shirley Hicks (akomp.), Baras ir Stankaitytę Melbourne scenoje

corner 
becomes 

Lithuania
Melbourne’s Assembly 
Hall became a little piece 
of Lithuania this week.

Two self-exiled singers, 
now living in America — 
Stasys Baras (tenor) and 
Dana Stankaitis (soprano)— 
arrived to find 90 per cent, 
of the seats for their con
cert block-booked by the 
10,000-strong Lithuanian 
refugee community.

So they abandoned their 
advertised programme of 
international music to give 
a concert of predominantly 
Lithuanian songs — and 
got a tremendous recep
tion.

Mr. Baras and Miss Stan
kaitis have been touring the 
world since they dra
matically fled Lithuania 
before the advancing Soviet 
troops in 1944.

“About 50 per cent, of 
the musicians, artists and

singers left T ithuania when 
the Russians came,” Mr. 
Baras said yesterday.

The two singers appeared 
at the Adelaide Festival of 
Arts and are returning to 
Chicago to take part in the 
premiere of a new opera in 
Lithuanian by a fellow
exile, the composer 
Banaitis.

A sparkling recital of 
songs and arias was 
given at the Assembly 
Hall last night by two 
outstanding Lithuanian 
artists on their way from 
the Adelaide Festival.

Tenor Stasys Baras has 
a glorious vocal equipment

sibūrime yra Vilniaus Operos so
listas Edvardas Kaniava, su ku
riuo mus riša broliškas jausmas, 
broliškas kraujas ir viena lietu
viška daina. E. Kaniava sutiktas 
gausiomis katutėmis.
Religinės muzikos 

k oncertas
Koncertas įvyko š. m. kovo 31 

S v. Jono bažnyčioje, kuriame be 
mūsų svečių solistų giesmes gie
dojo Melbourne Lietuvių Parapijos 
choras vadovaujamas p. Petro Mor
kūno. Giedota pasaulinių ir lietu
vių kompozitorių giesmės, kurio
mis gėrėjosi pilnutėlė bažnyčia 
tautiečių ir jų svečių. 

of heroic dimensions and 
projects it with ridiculous 
ease. Switching tessitura 
with never a sigh, he moves 
from chest to head voice 
smoothly and on the note.

His first bracket of songs 
by Šimkus were delightful, 
particularly the Pilu Stikleli 
— a drinking song — and 
the Atminimas (Memory), 
by Banaitas, was breath
taking in its intellectual 
vocal characterisation.

Soprano Dana Stankaitis 
was most impressive with 
a memorable interpretation 
of the aria O, naktuže 
Rami (Oh, quiet night) from 
the opera Gražina, by Kar- 
navicius.

The most striking thing 
about these singers was not 
even so much the splendor 
of their voices — after all, 
that is a gift — but the 
remarkable schooling and 
craftsmanship that has 
gone into making these 
voices a tool for the com
munication of an artistic ex
perience.

This was most happy and 
apparent in an integrated 
interpretation of the love 
duet from Bizet’s Carmen 
that made me for one wish 
for a return recital at the 
Town Hall.

Mieli mūsų svečiai, viešnagės 
Melbourne metu lankėsi suruoštose 
jų garbei vaišėse pas p.p. A. ir \. 
Vaitiekūnus, A. ir I. Jokūbauskus, 
R. ir E. Šemetus, G. ir D. Žemkal- 
nius ir turėjo progos susitikti su 
daugeliu savo draugų ir senų bei 
naujų pažįstamų. Taip pat jie ap
lankė Melbourne lietuvių kapelioną 
kun. B. Vaserį Parapijos namuose. 
Laisvalaikiu padirbėjo su lopeta 
p. Jokūbauskų darže, o taip pat 
buvo išvykę j žymesnes Melbourne 
apylinkes, kaip Maroonda užtvanką, 
opalų ir australiškų akmenų paro
dą, kur įdomavusi jų įvairumu.

SKAUSMO IR LIŪDESIO VALANDOJE, STAIGIAI MIRUS MYLIMAM VYRUI IR TĖVUI

ANDRIUI GASIŪNUI
ŽMONAI GAILUTEI IR SŪNUMS ARUI IR MANCIUI GILIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

Kabailų šeima
Simankevičių šeima
A. ir G. Karazijos
D. ir G. Žemkalniai
D. ir A. Žilinskai su šeima
H. Šalkauskas
Eva Kubbos
A. Garolis
Janavičių šeima

Atsisveikinimo pietūs su mie
lais svečiais įvyko š.m. balandžio 
1 d. Melbourne Lietuvių Namuose. 
VLB Krašto Valdybos narys p. V. 
Baltutis tarė padėkos žodį, pažy
mėdamas. kad jų atvežtas spindu
lėlis krito j Australijos lietuvių 
širdis. Išreiškė viltį, kad mieli 
svečiai mus vėl kada aplankys. Ta 
pačiaproga pareiškė padėką visų 
vietovių jų koncertų rengėjams.

P. P.Morkūnas, Parapijos cho
ro vardu, padėkojo už velykinę do
vanėlę, linkėdamas ilgus metus 
dainuoti ir šildyti tautiečių širdis.

Atsisveikindamas Stasys Ba
ras pareiškė gilią padėką melbour- 
niškiams ir visiems Australijos 
lietuviams už gražų jų priėmimą, 
pažymėdamas, kad išsiveža daug 
gražiausių prisiminimų ir jausmų, 
kurie stiprins juos tautiniame darh 
be skleidžiant lietuvišką dainą.

Būrys tautiečių palydėjo sve
čius į aerodromą, kur tarti pasku
tinieji asmeniški atsisveikinimo 
žodžiai, ne vienam braukiant gai
lią ašarą.

Ačiū, sudiev ir iki pasimatymo
Mūsų Pastogė Nr.16 1972.4.24. psl.5
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS
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Tel. 798 ojo6

RETA PROGA
AUSTRALIJOS LIET. SPORTININKU.

IŠVYKA į AMERIKA
Australijos Liet. Vyrų Krepšinio 

rinktinė yra kviečiama dalyvauti II-jo 
Pasaulinio Liet. Jaunimo Kongreso 
metų įvykstančioje sporto šventėje. 
Čikagoje. Šiaurės Amerikos Liet. Sp.. 
sąjunga kreipėsi Į mus prašydama Aus
tralijos Liet. Vyrų krepšinio rinktinę 
šioje sp. šventėje dalyvauti, ne Įro
dymui savo sportiško pajėgumo, bet 
jaunimo tarpusavio bendradarbiavimo 
ir sportiškos draugystės išeivijoje 
ugdymo tikslu.

Pirmosios krepšinio rungtynės 
yra numatytos Čikagoje liepos mėn. 
4 dieną II Pasaulio L.J. Kongreso 
Sporto Šventės metu. Tolimesnes var
žybos su lietuvių klubais: Clevelande 
- 1, Detroide - 1, Kanadoje - 2, New 
Yorke - 2 ir vėl Čikagoje - 2.

Ne vienas mūsų tėvų stengiasi 

KARTUS ir NEMALONUS PRIEKAIŠTAS

Kovo mėn. ŠI fr^ialandžįo 1 d. 
Melbourne Lietuvių Namuose įvyko 
vadinamos Lietuvių Studijų Dienos 
į kurias buvo suvažiavę veiklesni mū
sų bendruomenės nariai iš įvairių vie
tovių. Nors man daugiau rūpi mūsų 
sportiniai subuvimai bei rungtynės, 
bet vis tik teko dalyvauti ir tose stu-
dijų dienose. Pagal programą, pirmą
ją studijų dieną paskaitas 'skaito mū
sų jaunimas. Tad buvo įdomu girdėti 
kaip apie lietuviškos veiklos reikalus 
galvoja dabartinis mūsų jaunimas, ko
kias naujas mintis jie iškelia.

Kalba pirmoji prelegentė jauna 
graži mergina gimusi jau užsienyje. 
Jos lietuviška kalba be priekaištų. 
Nekartosiu ištisai jos kalbos, nes ti
kiu, kad ta padarys; Mtąškotęspbndeh- 
tas. Ji kalba ’apie lietuvių, jaunimo 
problemas ir daugiausia kreipia do
mes į lietuvių kalbą. - Gimtąją kal
bą^ pirmiausia turi mokinti tėvai, - kal
ba ta puiki jaunuolė. Toliau turi gim 
tąją kalbą mokinti mūsų lietuviškos 
mokyklos. Gi dar toliau lietuvių kalba 
turėtų rūpintis mūsų lietuviškos: jau
nimo organizacijos, kurioms gana ne
mažai mūsų jaunimo priklauso. Dau
gumos jaunimo organizacijų vadovais 
yra dar senesnės kartos žmonės. La
bai mažai apie lietuvių kalba rūpinasi 
mūsų sporto klubai, gi ten kaip tik 
daugiausia yra mūsų jaunimo. Kada 
jau pradedama kalbėti apie sporto 
klubus, klausau ištempęs ausis ką 
toliau ta gražuolė kalbės. Ji tęsia to
liau: ‘Mūsų sporto klubuose jau kaip 
kur net ir į valdybas Įeina svetimtau
čiai, sporto trenerių daug svetimtau
čių. Net ir sporto susirinkimuose ar 
treniruotėse valdybos nariai nekalbi
na sportininko lietuvių kalba, bet tan
kiausia kreipiasi į jį. jau svetima kal
ba. Tad ar gali tokiose organizacijo
se lietuvis jaunuolis toliau lavintis 
gimtosios savo kalbos patobulinime 
ir jos praktiškame vartojime.?

Klausau tos merginos kalbos ir 
man rausta ausys girdint, kad ji labai 
daug kalba tikros tiesos.

Mieli ponai mūsų sporto vadovai, 
pagalvokime gerai, ar mes viską daro
me savo klubuose, kad mūsų vaikai 
mokintųsi lietuviškai, ar tuo reikalu 
galime daug daugiau nuveikti? Nes 
labai nemalonu klausytis priekaištų 
iš jau Čia augusios jaunuolės, kad 
mūsų klubai su lietuviais sportinin
kais nesusikalba sava kalba.

. . p.-?r
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ijungti savo vaikus į lietuviškas or
ganizacijas, sporto klubus, ne kokiu 
kitu tikslu, bet kad išlaikyti juos sa
vo lietuviško jaunimo tarpe, rūpinasi, 
kad nedingtų svetimųjų juroje nepa
likdami nei pėdsakų.

Austr. Liet. Sporto Klubai, keliu 
paskutiniųjų metų bėgyje pradėjo ga
na gausiai augti savo narių skaičiumi, 
■ypatingai pačių jaunųjų nuo 11-16 me
tų amžiaus. Ar tai nėra pasididžiavi
mas mums visiems, kad mūsų jaunoji 
karta nori būti mūsų tarpe ir reprezen
tuoti mūsų lietuvišką jaunimą ne tik 
kitų organizacijų pasirodymuose, bet 
ir sporto aikštėse.

Per sportą jaunimas susidraugau
ja savo tarpe, sukuria komandinius 
būrelius, per Sp. Šventes ši draugys
tė išsiplečia, kitaip tariant, pasidaro 
bendra visos Australijos lietuviško 
jaunimo sąjunga, kuri reprezentuoja 
ne ką kitą - bet mus visus vietinių 
australų tarpe.

I-jo Pasaulinio L.J. Kongreso me
tu mūsų atstovai pavyzdingai repre
zentavo mūsų Austr. lietuvišką jauni
mą. II-jo Kongreso Komitetas nutarė 
ši sąskrydi praplėsti, Įjungiant sportą 
(Sp. Šventę) - sudirant palankias są
lygas mūsų vyrų rinktinei joje daly

VYTIECIAI FINALUOSE

Vyties pirmoji vyrų komanda va
saros krepšinio pirmenybėse žaidė 
Metro ‘A’ klasėje. Iš turėtų 15-kos 
varžybų laimėta 12, pralaimėta 3. Se
zonui pasibaigus užimta antroji vieta 
varžybų, lentelėje. Priešininkui vytie- 
čiai imetė 767 taškus, nuo priešininkų 
gavo 716 taškų Mūsiškiai pelnė 118 
pražangų, priešininkai 231. Pražangų 
santykis rodo mūsų silpnoką gynybą. 
Puolimas visuomet būdavo neblogas. 
Bet gynyboje rasdavosi spragų. Laike 
sezono už komandą žaidė šie žaidė
jai: A. Pauliukevičius pelnė 95 taš
kus, A. Talanskas 51, J. Vachiani 
12, R. Beinoravičius 142, A. Reivy- 
tis 164, K. Luke 80, R. Daugalis 86, 
P. Jurekas 122, M. Talanskas 14 ir 
A. Jaunutis 2 taškus.

Ketvirčio finaluose susitiko su 
West Adelaide komanda. Čia labai ge
rai pirmąjį puslaikį sužaidė A. Rei- 
vytis. Puolimas gerai metė. Puslaikis 
baigtas 41 - 43. Antrame puslaikyje 
mūsų aikštės gynyba pradėjo šlubuoti 
ir priešininkai pelnė lengvus metimus. 
Klaidos gynyboje atnešė pralaimėjimą 
91 - 77 rezultatu. Vyčiai taškus pelnė: 
A. Reivytis 35, R. Beinoravičius 15, 
R. Daugalis 8, K. Luke 7, A. Pauliu
kevičius su A. Talansku po 4 ir P. 
Jurekas 2.

Pusfinaliai žaista su North Ade
laide. Sį sykį vytieciai naudojo asme
ninę gynybą ir sužaidė labai gerai. 
Laimėta 67 - 60 (31 - 31) rezultatais. 
Taškus pelne: A. Reivytis su R. Bei- 
noravičium po 16, R. Daugalis 11, A. 
Pauliukevičius 10, K. Luke 8 ir A. 
Talanskas 6.

Finaluose vėl teko susitikti su 
West Adelaide. Si sykį naudota asme
ninis gynimas. Rungtynės buvo labai 
geros. Geri mėtymai iš visų padėčių 
atrodė užtikrino laimėjimą vytiečiams. 
Pirmas puslaikis laimėtas net 19-kos 
taškų skirtumu 43 - 24. Antrame pus

vauti. Sportuojančio lietuviško jauni
mo bendravimo ratas yra bandoma iš
plėsti pasaulinio bendradarbiavimo 
mastu.

Gal kai kurie iš mūsų ir galvotų, 
kad mūsų krepšininkai nėra pakanka
mai pajėgus, tačiau tas nepasako, kad 
negali laimėti tai negali ir dalyvauti. 
Laimėti - didelė garbė, tačiau ir da
lyvauti nekiek nemažesnė. Jei Hobar- 
to ‘Perkūnas’ per ilgą metų eilę nieko 
nelaimėdamas neprarado entuziazmo 
dalyvauti mūsų Sp. Šventėse, tai mums 
nereikėtų iš anksto nuogąstauti dar 
nedalyvavus tokio aukštesnio lygio 
Sp. Šventėje.

Nors šios išvykos galimybės yra 
labai geros, tačiau mums yra labai rei
kalinga Jūsų visų parama padorių uni
formų įtaisymui. Paliktas geras ir gra
žus įspūdis iškėlus koja svetimoje 
žemėje (tiek aikštėje, tiek už jos ribų) 
yra nemažiau svarbus, kaip ir sportiš
kas pajėgumas, nes jie reprezentuos 
ne ką kitą, bet mus visus čia gyvenan
čius Australijoje - lietuvius.

ALFAS valdyba, per visus Austra
lijos lietuvių Sp. Klubus, kreipiasi 
į visus prašydama Jūsų nuoširdžios 
paramos - skelbdama piniginį vajų 
šios istorinės kelionės tikslui. Vi
siems Sp. Klubams yra išsiuntinėti 
ALFAS aukų lapai, kurie, mes tikime, 
susilauks Jūsų nuoširdžia parama. 
Nepagailėkite, parodykite savo duos- 
numą s'iame mūsų visų reikale. Kas 
gali žinoti, gal artimoje ateityje Jū
sų pačių vaikai stovės ant tokios pat 
išvykos slenksčio ir lauks kitų para
mos.

Nelauk kol prašys - pats pasių- 
lyk.

J. Tamošiūnas
ALFAS valdybos pirmininkas

laikyje priešininkai jusdami pavojų 
pralaimėti, dėmesį ir spaudimą nukrei
pė i Daugalį ir Reivytį. Per pirmas 
puslaikio minutes šie žaidėjai padaro 
po pora pražangų ir apleidžia aikštę 
surinkę po penkias. Mūsiškiam likus 
be pagrindiniu žaidėju priešininkas 
meta viską i žaidimą, daro daug pra
žangų, bet mes jų neišnaudojam, ne
tiksliai mėtome. Musu pirmame pus
laikyje sukrautas taškų kraitis prade
da tirpti. Likus 7 min. rezultatą prie
šininkas išlygina 55 - 55. Gerai žai
džia A. Talanskas ir dar syki vytie- 
čiai išeina į priekį. Po krepšiii nepa
jėgiama uždengti vieno priešininko 
žaidėjo ir turėtą pergalę rankose iš
slysta... Labai nepelnytai pralaimima 
68 - 71 rezultatu. Taškus pelne: A. 
Talanskas 19, R. Daugalis 13, K. Lu
ke 12, A. Pauliukevičius 8, R. Bei
noravičius 7, P. Jurekas 4, A. Reivy
tis 3 ir M. Talanskas 2. Komandos 
žaidimu reikia būti patenkintiems, bet 
turint nuolatinį trenerį rezultatai žy
miai pagerėtų.

B.N.
NESĖKMINGI FINALAI

Adelaidės ‘Vyties’ sporto klubo 
jaunių iki 18-kos metų komanda vasa
ros pirmenybėse žaidė ‘Metro’ u/18 
g.upėje, iš turėtų 13-kos rungtynių 
laimėta 12. Pralaimėta 1. Varžybų len
telėje užimta buvo antroji vieta. Prie
šininkams laike sezono (be finalinių 
varžybų) Įmesta 807 taškai. Iš prieši
ninkų gauta 476 taškai. Mūsų koman
da padare 138 pražangas ir priešinin
kai pries mūsų komandą padare 139 
pražangas. Už šią komanda laike se
zono žaidė ir taškus pelnė šie žaidė
jai: R. Beinoravičius 184, P. Jurekas 
95, S. Abron 122, C. Budreika 31, A. 
Straukas 18, R. Budreika 26, A. Igna
tavičius 146, M. Talanskas 119, V. 
Adutavičius 41 ir V. Kaminskas 0. 
Nevisi žaidėjai iš šios komandos žai-

A. Laukaičio konkurentas - ade- 
laidiškis rytietis E. Taparauskas 
geriausis iešminių kepėjas???

de po vienoda varžybų skaičių, ko
manda treniravo A. Pauliukevičius.

Pusfinalyje susitikta su varžybų 
lentelėje užėmusia pirmąją vietą West 
Adelaide komanda. Vyties komanda 
žaidė nepilname sąstate. Trūko aukš - 
taugio Jureko ir puolėjo Ignatavičiaus. 
Mūsų jauniai žaidė labai gerai ir pus
finali laimėjo 76 - 65 (43-41) rezulta
tu. Ypatingai gerai žaidė ir iš visu 
padėčių mėtė R. Beinoravičius ir M. 
Talanskas. Priešininkas prieš šiuos 
žaidėjus nesurado vaistų. Taškus Vy
čiai pelne: R. Beinoravičius 35, M. 
Talanskas 29, R. Budreika 4, V. Adu
tavičius su A. Strauku po 3 ir S. Ab
ron 2.
FINALINĖSE VARŽYBOSE VĖL Slk 
SITIKTA SU WEST ADELAIDE.

Iš pačių pradžių rungtynės labai 
apylygės. Rezultatas svyruoja kelių 
taškų skirtumu. Labai blogai mūsų 
žaidėjus nuteikia vieno teisėjo šališ
kas teisėjavimas. To pasėkoje A. Ig
natavičius jau pirmame puslaikyje sė
dasi ant suolo su penkiomis pražan
gomis. Puslaikis baigiasi 24 - 24. An
trą puslaikį priešininkai žaidžia la
bai kietai. Vytieciai labai blogai mė
to baudas. Antrame puslaikyje iš 16 
mestu baudų realizuota tik 7. Nežiū
rint visų trūkumų laimėtojas buvo ne
aiškus iki paskutinės sekundės. Li
kus žaisti trims sekundėms ir prieši
ninkui pirmaujant 62 - 61, vytieciai 
po krepšiu daro metimą ir pro salį... 
Dar du sykių kartojama, bet gaila per
gale atnešantis metimas buvo nesėk
mingas.

Nežiūrint Šio nepelnyto pralaimė
jimo komanda žaidžia neblogai nors 
ir neturėjo sistematiškų treniruočių. 
Žaidėjai padarė pažangą ir kaip ku
rie iš jų (Beinoravičius, Talanskas, 
Ignatavičius, Jurekas ir kit.) gerai 
meto.

Labai būtų komandai naudinga 
kad ją treniruotų nuolatinis treneris 
kaip atskirą vienetą. Tikėsimės žie
mos sezone geresnių rezultatų.

NESISEKA IR JAUNĖMS
Jaunių iki 16-kos metų komanda 

ketvirčio finaluose žaidė p.’ieš Uni
ted Churches komandą. Priešininkės 
dominavo aukščiu ir turėjo pranašes
nį puolimą. Nežiūrint mūsiškių gerų 
pastangų teko pralaimėti. Mums labai 
trūko staigumo ir veržlumo po krepšių. 
Rezultatai 28 - 47 (12-19). Taškus 
pelnė: I. Rupinskaitė 10, R. Rupins- 
kaitė 8, J. Staugaitė 6 ir P. Molnar 4.

Pusfinaliai žaista su Northern 
District komanda. Šia komanda nuga
lėjus būtume patekę į finalus. Šioms 
rimtoms varžyboms nuolatinis koman
dos treneris S. Visockis del tarnybi-. 
nių reikalų negalėjo atvykti į stadi- 
joną. Tas galbūt prisidėjo prie pralai
mėjimo. Šią komandą vytietes yra 
anksčiau nugalėję nors minimaliniu 
vieno taško skirtumu. Si syki prieši
ninkės buvo pranašesnės. Daug skriau
dos mūsų komandai padarė viena iš 
priešininkių puolėjų. Pralaimėta 
38 - 44 (14-21). Gerai buvo žaistas 
antras puslaikis. Taškus Vyčiai pel
nė: R. Rupinskaitė 21, I. Rupinskai- 
te 9, J. Staugaitė 4 ir L. Janulytė 
su P. Molnar po 2. Žinant mūsų žai
dėjų patirti trecia vieta reikia būti 
patenkintiems. B.N.

ė
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SIDABRINĖS VESTUVES

Žinomas visuomenininkas, ra- 
movėnas Albinas Pocius ir žmone
lė Rūta šiomis dienomis gražiai 
atšventė sidabrines vestuves. Per 
dvidešimt penkis savo vedybinio 
gyvenimo tremtyje metus nenuils
tamai dirbę sujungtomis jėgomis 
yra sukūrę netiktai gražų lizdą_ 
mieste - narna su skoningai įreng
tu butu, bet yra ir kelių šimtų acrų 
Australijos bušo savininkai, kur 
p. Pocius rengia olyvmedžių, ci
trinų ir riešutų sodą. Čia ir skau
tai rado puikią vietą stovyklai, 
bet ir kiti gamtos mėgėjai ir trūšių 
medžiotojai mielai sutinkami ma
lonių šeimininkų savaitgaliui.

STUDIJŲ DIENOS
(Atkelta iš 2 pusk) 

pripažinimą, parinkti geriausius 
mokytojus su naujausiais mokymo 
metodais. Vizija - tai būtu. Akade
mija apimanti \isas auklėjimo sta' 
dijas, nuo darželio iki daktarato. 
Sunkios buvo pastangos Melbourne 
Įtikinant valdžios organus lietuviu, 
kalbos įteisinimui. Kursu, organi
zavimui korporacija Romuva įstei
gė lituanistinio lavinimosi sekcija,, 
kuriai po ilgo ir kruopštaus darbo, 
ilga, susirašinėjimu., Stasiui Sian- 
kūnavieiui vadovaujant, pagaliau 
pavyko kursus įteisinti ir jų dės
tymas yra Viktorijos Švietimo De
partamento žinioje. Jau dabar lie
tuviu, kalba, galima mokytis, kaip 
matrikuliacijos dalyką. Šiuo melu 
yra 50 mokiniu,. Prelegentas ragi
no tokius kursus bandyti įsteigti 
Sydnėjuje ir Adelaidėje.

Diskusijų, po šios antros pa
skaitų grupės dėl laiko stokos ne
ini vo.

(Bus daugiau)

Artimų bičiulių ratelyje sukak
tuvės buvo atšvęstos jaukioje nuo
taikoje solenizantųbute ir užbaig
tos prašmatniame city restorane su 
šaunia vakariene ir šokiais.

D.
****

A.A. PIJUŠAS ŠAPOKAITIS

1972 m. balandžio mėn. 8 dieną 
mirė Pijušas Šapokaitis, sulaukęs 97 
metų amžiaus. Balandžio 11d., Lid- 
combe, Sv. Joachim’s bažnyčioje, bu
vo atlaikytos Sv. Mišios ir iš čia ve
lionį nulydėjo į Rookwood Katalikų 
kapines, lietuvių skyrių. Dalyvaujant 
velionio dukrai Marijai ir žentui Jur
giui Kažemekaičiams, anūkui Juozui 
Keršaičiui su žmona, proanukams, bu
vo gražiai palaidotas, nors buvo dar
bo diena, tačiau susirinko daug lietu
vių ir australų draugų.

Pasimeldus ir sugiedojus šven
tas giesmes, po kun. P. Martūzo jau
trios kalbos, A.A. Pijušo Sapokaicio 
karstas buvo nuleistas į amžino poil
sio vietą. Pasibaigus laidotuvių apei
goms, p.p. M.J. Kažimekaičiai visus 
pakvietė pietums, kur buvo pasišne
kučiuota ir jautėsi jautri laidotuvių 
nuotaika.

Velionis gimė 1875 metais, Liu
bavo kaime, Vilkaviškio valsčiaus. 
Tai buvo vienas seniausias amžium 
lietuvis Sydney. A.A. Pijušas ir jo 
žmona Magdalena turėjo sūnų ir tris 
dukras, iš jų dvi gyvena Lietuvoje. 
Duktė Marija Kažemekaitienė su šeima 
atvyko į Australiją.

Man teko daug kartų su velioniu 
kalbėtis ir išgirsti jo ilgo amžiaus 

prisiminimus. Jis gerai prisiminė rusų 
caro priespauda lietuvių spaudai, sa
kydavo ‘lietuviška spauda ateidavo 
iš Prūsų, dažnai iš po nakties rasda- 
vom i rugių, avižų ir kitų javų šlaites 
pundus spaudos. Čia tuoj išsidalinda- 
vom ir pasiųsdavom toliaus, žanda- 
rai-zemskiai, nerdavos iš kailio, bet 
mus jokiu būdų negalėjo pagauti’.

Velionis buvo smulkus ūkininkas, 
vasaros laike kasdavo ir džiovindavo 
durpes, o žiemos metu veždavo į Vil
kaviškį parduoti. Taip vertės ir augino 
seimą. Antro karo laike, 1944 m. ru
sams, komunistamS/artėjant Lietuvon, 
velionis su šeima pasitraukė į Vakaru 
Vokietiją. 1948 m. duktė su šeima 
atvyko Australijon, ir 1952 metais at
siėmė tėvelius. Duktė Marija ir žentas 
Jurgis Kažemekaitis parodė didele 
meilę tėveliams. Prieš keletą metų 
mirė mamytė. Prieš mirtą kurį laiką 
gulėjo patale, nemažai reikėjo slau
gos. Dabar tėvelis apie 4 metus ma
žai vaikščiojo, daugiausia laiko pra
leido lovoj. Kiek čia turėta pasišven
timo! .

Velionis didelis patriotas lietu-' 
vis knygnešys, buvo religingas kata
likas, priešų nepaliko, nes jis jų ne
turėjo. Paliko didžiam nuliūdime duk
teris, žentą, anukus, proanukus ir 
draugus., > c.. ..

Mielas Pijjušai I.Ilsėkis ramybėje. ■
Antanas Baužė

****

AR GALIU JUMS PADĖTI

SUSITVARKYTI SU JUSU

SVEIKATOS SĄSKAITOMIS ?

*

KIEKVIENAS NAUJAS ATEIVIS TURI TEISĘ [SPECIALIA PAGALBĄ SAVO LIGONINES 
DAKTARU IR VAISTINIU SĄSKAITOMS PADENGTI LAIKE PIRMŲJŲ DVIEJŲ MENESIŲ. AUSTRA
LIJOJE.

ŠEIMOMS, KURIOS TURI MAŽAS PAJAMAS IR NAUJAI ATVYKUSIEMS 
ATEIVIAMS VALDŽIA SPECIALIAI ATEINA į PAGALBĄ TOMS DRAUDIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI.

JEIGU JUSU SEIMOS PAJAMOS YRA $ 52.50 PER SAVAITĘ. ARBA 
DAR MAŽESNES, JUS TURITE TEISĘ BŪTI APDRAUSTI ARBA VISIŠKAI VEL
TUI ARBA REIKALAUTI MOKESČIO SUMAŽINIMO. JUS TAIP PAT TURITE 
TEISĘ GAUTI TAM TIKRUS VAISTUS iŠ VAISTINIU UZ 50 CENTU, VIETOJE 
$ 1.00* KAIP PAPRASTAI YRA.

AUSTRALIJOS SVEIKATOS PAŠALPŲ PLANAS PADEDA VISIEMS 
AUSTRALIJOS GYVENTOJAMS PALANKIAI IŠSPRĘSTI VISAS MEDICINIŠKAS 
IR LIGONINIU IŠLAIDAS PER SAVANORIŠKĄ DRAUDIMO SCHEMĄ. JEIGU 
JUS PRIKLAUSOTE SVEIKATOS DRAUDIMO FONDUI IR MOKATE PERIODINĮ 
MOKESTĮ UŽ TAI, TAI DAKTARU IR LIGONINIU GYDYMAS JUMS LABAI MA
ŽAI KAINUOJA. JEIGU NEPRIKLAUSOTE PRIE TO FONDO, GALI JUMS LA
BAI DAUG KAINUOTI.

*

JEIGU JUS NORITE DAUGIAU INFORMACIJU.SIAIS SUBSIDIJŲ SVEIKATOS PASALPU 
KLAUSIMAIS, KREIPKITĖS Į:

* KIEKVIENĄ, VALDINĘ SVEIKATOS DEPARTAMENTO ĮSTAIGĄ.
KIEKVIENĄ*' VALDINĘ SOCIALINES TARNYBOS DEPARTAMENTO ĮSTAIGĄ.

* KIEKVIENĄ VALDINĮ DARBO (EMPLOYMENT OFFICE) DEPARTAMENTO ĮSTAIGĄ.
KIEKVIENA SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO IŠTAIGA. <■ «• z

KODĖL NESUTVARKYTI ŠIUOS REIKALUS ŠIANDIENĄ?
IŠSIAIŠKINK KAIP SVEIKATOS PAŠALPŲ. PLANAS GALĖTU JUMS PADĖT) GERIAU 

SUSITVARKYTI SU SVEIKATOS SĄSKAITOMIS.

COMMONWLTH DEPARTMENT OF HELTH, CANBERRA
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Sydnėjaus parengimų programoje 
š/m- išvardintos visos organizacijos, 
kurios rengia parengimus, tačiau nie
kur nėra pažymėta ką rengia Ramove- 
nai.

Tikslumo dėliai, pranešame vi
suomenės žiniai, kad š/m- liepos mėn. 
16d. Dariaus ir Girėno ir š/m lapkri
čio mėn, 25d. Kariuomenės Šventes 
minėjimus rengia LVS ‘Ramovė’ Syd
ney Skyriaus Valdyba.

LVS ‘Ramovė’ Sydney Skyriaus 
Valdyba

****
Balandžio 30 d., sekmadienį, 

2 vai. p.p. senųjų skautų Židinys 
šaukia sueigą Ingleburne, skautų 
žemėje. Visus aktyvius ir pasy vius 
skautus ir vadovus’prašome atsi
lankyti.

Židinio Kancleris 
*■*■**•

SYDNEY LIETUVIU MOTERŲ 
SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJOS

aukų lapas Nr.3
Aukojo ‘Sodybai’ po $30,- ALB 

Sydney Apylinkes valdyba; po $20,- 
E. Svirklienė, B. Žilinskas, V. Jakš
tas, I. Jonaitis; po $17,- J. Grudzins- 
kas; po $10,- A. Adomėnas, J. Jaude- 
gis, J. Reisgys, B. Pūkas, F. Sipa
vičius, J. Palaitis, A. Jablonskis, V. 
Bukevičius; po $6.50 O. Kapočienė; 
po $6,- J. Maksvytis; po $5,- J. Kapo
čius, J. Kedys, Pr. Savickas, N. Čel- 
kienė, A. Zinkevičius, L. Pukys, J. 
Bastys, E. Bauer is,. Kun. P. Butkus, 
A. Burneikienė, J.' Ramanauskas; po 
$4,- K. Eirošius; po $3,- V. Šumskas; 
po $2,- A. Bartkus, J. Šimboras, O. 
Stanton.

Ligonių reikalams aukojo po $5,- 
Ai Adomėnas; po $3,- J. Grudzinskas 
ir $1,- O. Stanton'.

Visiems nuoširdžiai dėkojame ir 
maloniai prašome neatsisakyti toliau 
paremti. Kuriems patogiau, prašome 
siųsti aukas: S.L.W.S.S.A., Box 187, 
P.O. Eastwood, 2122, NSW.

Valdyba 
****

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Krašto Valdybos P-kas V. Ne- 

verauskas yra numatęs birželio 
pradžioje tarnybos reikalais iš
vykti į Brisbanę, ten turės progos 
kelias dienas pasimatyti su lietu
viais, o grįždamas vienai dienai 
sustotų Sydney, tai būtų birželio 
12 dienac. Malonu. Laukiame.

Sydnėjiškis architektas Hen
rikas Šliteris su žmona Antoinette 
Baužaite kurį laiką gyveno ir dirbo 
Londone. Tarnybos labui buvo per
keltas į Logos, Nigeria, kur jis 
dirba vyr. architekto darbą Antoi
nette buvo pasilikusi Londone, nes 
turėjo baigti specialius anglų kal
bos kursus svetimšaliams mokyti. 
Dabar Antoinette laimingai tuos 
kursus baigė ir jau išvažiavo pas 
savo vyrą į Nigeriu kad vėl kartu 
galėtų gyventi ir dirbti.

Praeitą šeštadieni, (balandžio lt 
p.p. Marina ir Lorencas Coxai pakriš 
tijo ketvirtąją dukrelę Reginą Kotrin 
krikšto apeigas atliko kun. P. Martu 
zas, krikšto tėvais buvo Renata ir 
Alius Migevičiai.

Į krikšto puotą atvyko daug sve
čių palinkėti Kristinai Kotrinai gražios 
ateities ir laimingo gyvenimo. Ta pro
ga gražiai pasilinksminta ir padainuo
ta lietuviškų dainų.

Tenka pasidžiaugti kad p.p. Cox- 
ai taip giliai yra įsijautę į lietuviškos 
kultūros puoselėjimą savo šeimoje.
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GEELONG

1972.4.30 d., sekmadieni, 2 vai. 
p.p. Geelongo Lietuvių Bendruomenės 
Namuose šaukiamas visuotinis meti
nis Bendruomenės narių susirinkimas.

D arbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Praeito metinio visuotinio susirinki

mo protokolo skaitymas.
5. Pranešimai:

a. Ap. Valdybos pirmininko,
b. Kasininko,
c. Revizijos komisijos,
d. Garbės teismo,
e. Organizacijų.

6. Pasisakymai dėl pranešimų.
7. Valdomųjų organų rinkimai

a. Apylinkės valdybos,
b. Revizijos komisijos,
c. Garbės teismo.

8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba
P RANEŠIMAS

Š.nu Balandžio 29 d. 6.30 vai. 
p.p. ‘Shire of Corio North Geelong Hall’ 
197 Melbourne Rd. (prieš gazo fabriką) 
patalpose yra ruošiamos atsisveikini
mo suneštinės vaišes Pranui ir Euge
nijai Simkams, kurie persikelia nuola
tiniam apsigyvenimui į Adelaidę.

Norinti tą vakarą dalyvauti išleis
tuvėse prašomi užsiregistruoti pas 
Juozą Gailių iki balandžio 28 d.

Stipresniais gėrimais ir užkan
džiais dalyviai apsirūpina pagal skoni.

Po oficialios vakarienės vyks 
pasišokimas prie plokštelių muzikos 
ir kitos staigmenos.

Geelongo Liet. S-gos Valdyba 
****

PAIEŠKOJIMAS

V. Balėnienė gyv. 8903 87th Str. 
Woodhaven, 11421, N.Y. USA ieško 
savo draugės Adelės brolio Vlado Mo- 
t.iekaičio (sūnaus Vlado iš Panevėžio 
miesto). Žinantieji prašome pranešti 
V. Balėnienei aukščiau nurodytu adre
su.

ALB Statutas jau išėjo iš spau-1 
dos ir greitai galimas bus gauti kiek
vienoje Apyl. Valdyboje ir kioskuose 
pas spaudos platintojus.

****
Gerai pasisekęs Caritas balius, 

dalyvavo daug žmonių, ‘Dainos’ cho
ro dainos gražiai nuskambėjo sukel
damos klausytoju pasigerėjimą, tik 
gaila kad jame negalėjo dalyvauti pats 
Carito pirmininkas kun. P. Butkus. 
Jis jau kuris laikas sirguliuoja ir yra 
gydytojų priežiūroje.

Sekmadieni, 16 balandžio, PLJ 
Kongreso Komiteto Sydney buvo suor
ganizuota ekskursija po gražųjį Syd
nėjaus uostą. Diena buvo graži, Gaila, 
dalyvavo tik 50 žmonių. Pati iškila 
buvo labai gerai suorganizuota, nuo
taika tikrai maloni, akordionui prita
riant padainuota gražių dainų, o Šar
kių saloje papiknikauta ir pasilinks
minta. Visa laika jautėsi Komiteto na
rių maloni rūpestinga globa. Šiai iški
lai vadovavo p. V. Bitinaitė.

LIETUMI’ KALBA ILLINOIS 
UNIX ERSITETE

Chicagoje veikiantis Illinois 
universitetas rudenį pradeda lietu
vių kalbos ir literatūros kursus, 
už kuriuos studentams duos atitin
kamus kreditus.

Numatytos trys grupės: lietu
vių kalbos nemokantiems, pažen
gusiems ir laisvai kalbantiems. 
Pasak universiteto bendraraščio, 
Chieagos apylinkėje esą apie 350 
lietuvių kilmės studentų.

1972 - JAUNIMO METAIS - VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI I JAUNIMO

KONGRESO BALIU

X GEGUŽĖS 20, 7.30 vai. MENZIES HOTEL. VAKARINIAI DRABUŽIAI.
i Įėjimas tik su pakvietimais. Bilieto kaina - $6 (Įskaitant vakarienę).
♦ Dėl pakvietimų kreiptis į Komiteto Sekretorę Violetą Bitinaitę - 
t 56 Almora St. Mosman, 2088. NSW. Tel. 969 6394
-♦ II PLJ Kongreso Komitetas Sydney

MALONIAI KVIEČIAME JUS SU SVEČIAIS ATSILANKYTI Į RUOŠIAMĄ
Melbourne Lietuvių Parapijos Choro

BALIU

; kuris Įvyks balandžio 29 d, šeštadieni, 7 vai. vakaro
• MELBOURNO LIETUVIU NAMUOSE, 50 ERROL St. North Melbourne.

Geras orkestras. Įdomi programa. Su vakariene ir gėrimu bufetas.
t Choro Valdyba
t'***********#*##*#***##*********#**#**#*****##*#***#*####***#**##**###**-

t * 
t

ŽIUPSNELIS ŽINIŲ iŠ LIETUVOS

Kai kurie apsilankę Lietuvoje 
skelbia, kad gyvenimas neblogas, žmo
nes vaikšto gražiai apsirengę ir jokių 
trūkumų nepastebėję.

Aš čia patiekiu keletą ištraukų iš 
Lietuvoje leidžiamų žurnalų. Štai vie
nas rašo:“Šiemet devynerių metų sū
nui nupirkau 4-rias poras batų, kurių 
kaina - 3 rubliai 70 kap., 4 rub. 70 kap 
ir dvi poras po 6 rub. Nemanykit kad 
mano sūnus toks padauža, jei per 4 
mėnesius sunešiojo tiek avalinės. 
Panešiojo savaitę ir iširo visos siū
lės, kuriomis pritvirtinti padai ir jokia 
avalinės taisykla neprijama taisyti. 
Beto, jų padai sušlapę pasidaro kaip 
poperis. Kitų rūšių batukų nukrito už
kulniai, atsiklijuoja padai ir vėl nie- 
kas neapsiima taisyti. Tėvams reikia 
daug gaišti po parduotuves jieškant 
naujų, kurių taip trūksta.
‘BATO’ DIRBTUVĖS PAAIŠKINIMAI 

Nusiskundimai dėl puspadžių bei 
padų klijavimo tikrai -pagrįsti. Klijai 
blogos kokybės. Tai ne mūsų kaltė. 
Gerų klijų gauname tik po kelius klgr. 
tenka juos maišyti su blogais. Bet 
nuo šių manipuliacijųklijentui nekiek
nelengviau.

* * *
Nors jau 26 metai kaip pasibaigė 

karas, o Lietuvoje dar vis trūksta pre
kių.

Vienas rašo: Štai Kauno ‘Pirmū
no’ gamykla mums tiekia plieninius 
emaliuotus indus. Dar 1965 m. turėjo 
pradėt gamint, bet jų mes negaunam. 
Parduotuvėse dar trūksta paprasčiau
sių stiklinių bokalų, taurių vynui, ar- 
batininkų. O tai jau nenormalu.

Trūksta taip pat ir medžio dirbi
nių: kotų kastuvams, medinių šaukštų, 
samčių ir 1.1. Kiekvienas pajunta ga
mybos netobulumus. Kai užėjęs į par
duotuvę norimo daikto nesuranda. Kar
tais sakoma tai smulkmenos. Bet iš 
tų smulkmenų susidaro didelė buities 
problema.
(Žinios iš Vilniuje leidžiamo žurnalo 
‘Švyturys’)

‘Švyturio’ skaitytojas
****

— JAV maisto ir vaistų ministerija už
draudė sacharinu saldinti gėrimus ir mais
tą, kol bus išaiškinta, ar sacharinas nėra 
kartais vėžio pradininkas, kaip įtariama.

Susidomėjimas tėvų religija
Tel Aviv. — Izraelyje pastebi

mas vis didėjantis susidomėjimas 
senųjų tėvų religija. Izraelio rašy 
tojaš Pichas Lapide, pasikalbėji
me su Šveicarijos katalikų žurna
lu “Orientierung”, pareiškė, kad 
nuo 1967 m. Izraelyje buvo pas
tatyta 430 naujų sinagogų ir tri
gubai padaugėjo religinių leidi
nių. Jeruzalėje veikia 267 centrai, 
kuriuose 10,000 moksleivių moko
si religijos ir šv. Rašto tiesų. Ne
seniai pravesto apklausinėjimo 
duomenimis 76 procentai Izrae- 
elio gyventojų reguliariai lan
ko Biblijos įsakytas pamaldas ir 
tik 16 procentų pasisakė esą ne
tikintys.
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