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MOTINA PRIE KRYŽKELES
M. Slavėnienė

Motinos Diena! Ji atskamba iš 
tolo, apie ją kalbama, jai ruošiamasi 
nuo pusės metų. Kas nežino gegužės 
mėnesio gražiausios šventės ! - Moti
nos Dienai artinantis, krautuvių vi
trinos vilioja į save aki, brangiais pa
puošalais, sidabriniais indais, kris
talinėmis taurėmis ir vazomis; floris- 
tai sudėsto pačių kilmingiausių rožių, 
puokštes. Tai Tau, Motina! Imk,_ 
džiaugis, būk laiminga! Šią dieną net 
ir vaikai pasistengs būti Tau geri, 
paklusnūs, meilūs - įteiks gražią do
vanų dėžutę, puokštelę gėlių, pabu
čiuos - daug laimės Tau, Mamyte! 
Gražu, iškilminga, jautru! Kokia mo
tina gali nesijausti tikrai laiminga!?

Bet ar tai ir vikkas? Ar Motinos 
Diena - tik sentimentų išliejimas? Ar 
Motinos Diena nežiūri su užslėpta 
ironija į pačią motiną? Ar Motinos 
Diena nežiūri į" motiną su užslėpta 
viltimi, su lūkesčiu? Šioje visokiausio 
nerimasčio epochoje, chaoso ir naujų 
gyvenimo formų ieškojimo epochoje; 
žmogžudysčių, karų, neapykantos vul
kanuose - kokį vaidmenį turi motina, 
į ką ji pati tiesia savo gyvybingąsias 
rankas?

Šių laikų mokslas ši irkščiai pa
traukė motiną savo eksperimentams. 
Mokslas panūdo patįįti iri'M*-'i žmo- 
gaūs tvėrėjiskumo šaknis, žmogaus 
gyvybę auginančius spindulius. Medi-
ciniškasis mokslas pridirbo tūkstan
čius įvairiausių kapsulių ir piliulių, 
įvairiausių gyvybinių eleksyrų, įvai
riausių skysčių - ir štai, Moterie - Mo
tina, mes atidengsime tavyje glūdin
čias jėgas, mes jas išvogsime, mes 
pabandysime apsieiti be tavęs-, mes 
žmogui gyvybę įkursime stikliniame 
vamzdelyje - mokslas taps žmogaus 
kūrėju. Motina žiūri į mokslą ir šypso
si atlaidžiu šypsniu. “Na, o kaip su 
motiniškąja meile?“ - kukliai paklau-

Lietuvos vandenų 
apvogimas

MINSKAS. — Sovietai ties 
Vileikos miestu, Gudijoj, stato 
užtvanką per Nerį. Jau sako, 
jog statomas pagrindinis van
dens sistemos hidrotechnikos 
mazgas, o patvenkta Neris už 
dvejų metų išsilies ir sudarys 
marias. Čia susikaups beveik 
300 milijonų kubinių metrų van 
dens, marių plotas bus 7.7 tūks
tančių hektarų. 1974 m. šis van 
duo pasuks į 62 kilometrų ilgio 
dirbtinę vagą ir tekės Minsko 
link. Priėmęs šį vandenį, Svis- 
ločius bus penkis kartus van- 
deningesnis.

Taip rašo Tiesa (I. 30) ir ne- 
neprideda jokio komentaro. Ta
čiau paėmus į rankas Lietuvos 
žemėlapį, matysime, kad Svis- 
ložius pro Minską teka ne į Ne
muno baseiną, bet į Dnieprą, va 
dinas vandenys, kurie natūra
liai iki šiol tekėdavo Nerimi pro 
Vilnių į Nemunu, bus išvogti ir 
nukreipti į kitą pusę. Galima 
įsivaizduoti, kaip nuseks Neris 
ir virs upeliuku. 

sia motina mokslą. Kaip gi sutversite? 
Kaip jūs padarysite motinišką širdį? 
Širdi, kuri maitina, ir šildo, ir augina, 
ir gydo savo kūdikį? Kaip jūs padary
site motiniškąją širdį?... Mokslas 
užgręžė. savo daug galinčias rankas 
ir tyli. Ne, jis tikriausiai niekad ne
sukurs Motinos-Širdies.

Berods, Aleksandrui Didžiajam 
yra priskiriamas didžiausias motinos 
rolės pasaulinėje plotmėje supratimas: 
‘Duokite man gerų motinų, o aš nuga
lėsiu pasaulį!’ Tai yra išdidžiausio 
visų laikų karžygio, kuris tikrai kuo 
ne visą tuometinį pasaulį buvo užka
riavęs, giliausias nusilenkimas moti“ 
nai ir įvertinimas tikrojo motiniškumo. 
Tačiau būti gera motina - sunkus už
davinys. Ypač šiame moderniame pa
saulyje. Motina nepaliaujamai gundo
ma vis naujų ir vis šlykštesnių žal
čių: kam tau vargti motinos pareigo
se, kam tas savęs atsižadėjimas? 
Tempk kaklą ir kelk galvą vis aukš
tyn; kam tau kasdieniškas smulkus 
žingsnelis? Mesk gyvenimo kely žings
nį lygų vyro žingsniui! Štai tau pilės 
ir kapsulės! Jei to neužtenka - abor
tai! Užtenka jau tau stovėti šalę Die
vo su sa- o tvėrėjiškom ir kūrybiškom 
galiom! : uk nusikaltėle, buk krimi
naliste, buk savo vaiko žudike!

Motina tyli, motina svarsto, mo
tina kaupia naujas jėgas kovai prieš 
blogį. Kas bus, jei blogis motiną pa
lauš?

Tačiau reikia turėti viltį. Motina 
išsilaikys. Ne tik pati išsilaikys, bet 
ir suras balansą besiblaškančiai, ne
švankius šūkius metančiai miniai. 
Tačiau Motina reikalingą paramos, 
globos. Motina išliks savo aukštumo
je ir savo garbingume. Ji supranta 
tikrąją savo paskirtį ir savo užduoties 
svarbumą. Motina, kuri pasistato aukš
čiausiu savo uždaviniu gražiai išau
ginti ir gerai išauklėti vaikus, negali 
pasiduoti liberališkųjų šūksnių vilio
nėms, jai gaila pastangų susilygini- 
mui su vyru. Ji savo - kaip moters ir 
motinos - pasaulyje turi pakankamai 
tokių aukštumų, kurių gali ir vyrai pa
vydėti. Motinos dvasinėms aukštu
moms negali prilygti jokios kitos fi
zinės aukštumos. Motinos Dienos 
prasmė - tai ne vien gyvos motinos 
prisiminimas dovanėle ar žodžiu, o 
mirusios chrizantemų puokšte ant jos 
kapo. Prasmė glūdi motinos paskir
ties, jos uždavinio kilnumo, jos au
kos giliame pažinime ir įvertinime, 
nevienadieniame pasiryžime dirbti 
jos taurių siekimų tęsime.

'KLUMPAKOJIS’ ŠOKA
Akademinis Kosmopolitinis Klu

bas š.m. kovo 21 d. Melbourne Univer
siteto Prince Phillip salėje suruošė 
koncertą, kuriame buvo atstovauti stu
dentai: amerikiečiai, arabai, lebano- 
niečiai, lietuviai, ukrainiečiai, žydai 
ir kit.

Lietuvius atstovavo Tautinių Šo
kių grupė ‘Klumpakojis’ vadovauja
mas p. Vytauto Strauko. Programoje 
buvo: Zanavykų aplinkinis, Blezdin- 
ginis, Jonkelis ir Gyvataras. Lietu
viai savo programa, sutartinu ir gyvu 
šokiu, tvarkinga apranga ir puikiu su
siklausymu viršijo kitų pasirodymus, 
tuo suteikdami lietuviams studentams 
pasitenkinimą ir pasididžiavimą. „

Vivat ‘Klumpakojis’! IG4

“Eik čia, mano mažyte”
Skulpt. DAGYS Nuotrauka J. Pilipavičiaus

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PRIEMONĖS
Elena Jonaitienė

Paskaita skaityta 1972 m, Stu
dijų Dienose Melbourne.

Pagalba iš Krašto
Šiuo Thetu kalbėdami apie lietu

vybės išlaikymą Australijoje iš tikrų
jų kalbame apie lietuvybės perdavimą, 
įskiepijimą, Įkvėpimą tiems jauniems 
žmonėms, kurie, gimė Australijoj, yra 
australai nors lietuviškos kilmės. Iš
eiviai, gimę Lietuvoje jau senokai 
praėjo formuojamo jaunimo amžių ir 
turi nusistatymus, kurie sunkiai bepa- 
keičiami.

BALTAI MINA ANT BREŽNEVO 
UODEGOS

Tokia antrašte atspausdtno Doug
las Wilkie straipsnį (Balts on Brezh
nev’s Tail) Melbourne dienraštyj The 
Sun balandžio 19 d. laidoje.

Straipsnio autorius apžvelgia da
bartinę Baltijos tautų padėtį ir jų di
delį nepasitenkinimą Sovietų Sąjun
gos valdymu. Pirmą kartą Sovietų is
torijoje toks masyvus protestas pate
ko į JT. Lietuviai katalikai surinko 
daugiau per 17.000 parašų ir įteikė 
UN Generaliniam Sekretoriui Waldheim 
protestą dėl žmogaus laisvių dekla
racijos pažeidimo. Latvių komunistai 
kreipėsi į Vakarų pasaulio komunistus 
prašydami pagalbos dėl naikinimo lat
vių tautos, panašius skundus yra pa
rašę ir estai.

'Autorius mini ir žydus, kurie ko
voja dėl savo teisių išvykti į Izraelį. 
Prie to viso prisideda ukrainiečiai, 
armėnai ir kitos Kaukazo ir Centrali- 
nės Azijos tautos. Žodžių, visos ma
žumos mina Brežnevui ant uodegos.

Kalbame apie čia gimusį ar dar 
gimsiantį jaunimą, kurio nebetenka 
ginti nuo asimiliacijos poveikio, nes 
jo atžvilgiu asimiliacijos ir klausimo 
neiškyla. Jie ne tik yra natūralūs šio 
krašto piliečiai, bet P auga formuoja
mi jo aplinkos, prieš kurią mėginti 
juos nuteikti, būtų ir nelojalu kraštui, 
kuris mus priglaudė ir žalinga jiems 
patiems. Tai šituos jaunuosius reikia 
Įtikinti jų už gimimo vietos ir aplin
kos siekiančios kilmės realumu ir 
svarba. Jam reikia įkvėpti meilę, iš
tikimybę ir troškimą išlaikymo tų da
lykų, kurių jie tiesioginiai nepažįsta. 
Be abejo, glaudžiose ir vieningose 
šeimose vaikai natūraliai domisi ir 
gerbia tuos dalykus, kuriuos žino 
esant brangius tėvams. Tačiau tas dė
mesys negali prilygti tiesioginiai pa
tirčiai. O tiesioginę patirtį tegali su
teikti kontaktas su tėvų kilmės kraštu.

Apie kontaktą su kraštu pastaruo
ju metu nemažai kalbėta, svarstyta, 
rašyta. Visiems suprantama, kad tie
sioginio pažinimo nepavaduoja jokie 
pasakojimai bei Įrodinėjimai. Jei mū
sų krašto sienos būtų tiek atidarytos, 
kiek kai kurių kitų kraštų, tai būtų 
lengva. Tačiau to nėra. Atvykusių iš 
Lietuvos mažai, ir tai dažniausiai tik 
senutės motinos išleistos pas vaikus. 
Su savo motinų sulaukusiomis šeimo
mis susitikę, iš karto pajuntame, ko
kią reikšmingą, atnaujinančią Įtaką 
jos turi savo šeimų lietuviškumui. 
Gyvas žmogus lyg ir patvirtina gyvo 
krašto realumą yp^c jo nemačiusiems.

(Nukelta į 4 pusi.)
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ATLIKIME SAVO PAREIGĄ
Praeitam MP numeryje atspausdi

nome VLIKO pasveikinimą jaunimui 
už jo parodytą iniciatyvą renkant para
šus po peticiją paremti 17.000 lietu
vių katalikų skundo prieš nežmonišką 
Sovietų Sąjungos persekiojimą religi
jos ir paniekinimą, žmogaus teisių de
klaracijos nuostatų Lietuvoje.

Pasaulis jau senai turėtų žinoti 
ir gal būt .žino, kad Sovietų Sąjunga 
yra diktatorinis rėžimas, kaip fašiz
mas ar nacionalsocializmas ir ten 
žmogaus ar piliečio teisės nėra res
pektuojamos, tačiau Sovietai visados 
propagandiniais sumetimais skelbia 
visas žmogaus laisvės net ir konsti
tucijos nuostatuose tos laisvės yra 
surašytos; tačiau ir konstitucija so
vietiškame rėžime tampa propagandos 
lapeliu, o ne įstatymu.

Pirmą kartą Sovietų Sąjungos is
torijoje, tokio masto skundas išėjo 
iš už sovietų kontroliuojamos ribos 
į laisvo pasaulio šviesą. Tai didelis 
istorinis įvykis, tai atviras kaukės 
nuplėšimas nuo sovietų veido. Šį įvy
kį turime mokėti išnaudoti, supažin
dinti kiekvieną abejojanti su sovie
tiškos propagandos melu. Tegul kiek
vienas žino kad komunizmas yra žmo
gaus laisvių priešas, paverge'jas, uz
urpatorius ir mažų tautų žudytojas.

Mūsų nėra daug, bet mes turime 
priemonės paskelbti pasauliui šia. tie
są, mes turime jausti ne tik savo tau-, 
tinę , bet ir giliai žmonišką visuotiną^ 
pareigą perspėti pasaulį nuo jam’ 

gresiančio pavojaus patekti į nežmo
niško rėžimo pinkles. Daugelis tautų 
šį rėžimą jau kenčia ir nėra kelio at
gal, tai vaizdžiai matėme iš Vengri
jos, Čekoslovakijos ir Lenkijos su-; 
kilimų. Taigi žmoniškumas verčia mus 
prisidėti prie to bendro protesto. Lai
ko momentas reikalauja iš mūsų akci
jos ir mes ją turime parodyti.

Misų Apylinkės ir jaunimo orga
nizacijos turėtu pradėti rinkti parašus 
po peticiją, vyresnieji rašyti protesto 
skundus į Jungtines Tautas (adresai 
nurodyti MP nr. 17) ir bendrai suruo
šti protesto demonstracijas su plaka
tais, kviečiant visus baltus dalyvauti.

Padarykime ką galime, kas nuo 
mūsų priklauso, to reikalauja iš mūsų 
laiko momentas ir tautos laisvės šauk
smas.

am.

FAKTAI APIE 'LIETUVIU. SODYBĄ’ 
SYDNĖJUJE

Yra žmonių, kurie iki šiol nežino 
'Lietuvių Sodybos’ tikros padėties, 
todėl verta padaryti platesnį praneši
ma.

'Lietuvių Sodyba’ randasi gražia
me pietiniam Sydnėjaus priemiestyje, 
North Engadine. Sklypas nemažas ir 
vietovė tikrai graži, aukštoj vietoj, 
apsupta medžiais ir žalumynais. Šiuo 
metu jau baigti statyti 2 mūriniai na
mai kiekvienas po 2 butus. Visi 4 bu
tai vienodo dydžio ir visi įrengimai 
vienodi. Kiekvienas butas iš 2 kamba
rių, miegamojo ir gyvenamojo, vonios, 
virtuvės ir sandėliuko. Miegamieji tu
ri balkonėlius, vonios kambarį, kloze
tą su septiniu tanku. Visi kiti įrengi
mai kaip virtuvė, šaldytuvas ir skal
bimo mašina - elektriniai. Viskas nau
ja, gražu ir švaru.

Lietuvių Sodyba nėra prieglauda 
ar poilsio namai, tai yra butai pritai
kyti gyventi normaliam gyvenimui pen
sininkams, vienam.ar dviem; bent vie
nas iš vedusios poros turi būti pensi
ninko amžiaus - vyrams 65 m., mote
rims 60 m.

Šiuo metu yra tik vienas butas 
užimtas, kiti 3 laisvi, todėl suintere
suoti asmenys gali kreiptis iš visos 
Australijos į S.L.M.S.G. D-ją ir su
sitarti dėl apsigyvenimo sąlygų.

Sąlygos yra sekančios:
1. Įmokėti tam tikrą įnašą kaip 

auką, kuris bus panaudotas tolimes- 
niai Sodybos statybai.

2. Įnašas, gali būti ne vienodas, 
tai priklausys nuo susitarimo su Val
dyba. Visais atvejais D-ja patikrinusi 
tautiečio ekonominį pajėgumą nusta
to jo dydį.
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N.S.W. MINISTERS ■ LIETUVIU 
DIENU PATRONAS

Atsakydamas į LDRK pirmininko 
dr. B. Vingilio kvietimą, NSW Kultū
rinių reikalų m misteris (minister for 
Cultural Activities) G.F. Freuden- 
stein, M.L.A. sutiko būti Lietuvių 
Dienų patronu.

Dar tik susidarius LDRK iškilo 
pasiūlymas kviesti aukštesnį valdžios 
pareigūną (vietinių organizacijų ir ki
tų emigrantų pavyzdžiu) L.D. patronu. 
Posėdyje atydžiau apsvarsčius pasiū
lymą, nutarta kviesti NSW Kultūrinių 
reikalų ministerį, nes ir mūsų paren-

KASDIENIAI APMĄSTYMAI
J. Slavėnas

2. L. Dienos atžymėtinos leidiniu
Kiekvienų L.D. metu sprendžia

mi mūsų organizaciniai reikalai, pasi
reiškia menininkai, rašytojai, poetai, 
chorai, tautinių šokių grupės, įvai
rios sporto šakos ir kit., įvyksta įvai
rios parodos. Tačiau šitas visas mū
sų bendruomenės pasireiškimas daž
niausiai labai trumpai teužfiksuoja- 
mas mūsų perijodinėj spaudoj, o pa
čių L.D. metu išleistose programose 
konspektyviai patiekiama darbų ar me
ninių pasirodymų laikas, tvarka ir da
lyvaujančių asmenų sąrašas. Tos pro
gramos kasmet išleidžiamos skirtingo 
formato, kitaip suredaguotos. Žodžiu, 
praėjus L.D. su visu savo iškilmingu
mu ir vaišingumu, nelieka nieko kon
kretaus, vienoj vietoj sutraukto, kas 
galėtų turėti ryšku tų svarbių įvykių 
ir jų metu atliktų darbų pilną atvaiz
davimą, išliekamą vertę ir tarnautų 
ateičiai kaip istorinis šaltinis. Šiam 
reikalui galėtų būti pavyzdžiu Kana
dos lietuvių leidžiami leidiniai.

Kanados lietuvių dienos įvyksta 
kasmet, vis kitoj vietoj. Joms paminė
ti išleidžiami leidiniai gražios knygos 
pavidalo ir vadinami ‘Kanados Lietu
vių 6-ji, 9-ji... 11-ji ir 1.1. Diena’. 
Tokios knygos turinį sudaro dokumen
tinė medžiaga, straipsniai. Pav. ‘K. 
L. Vl-ji Diena’ apima Kana'dos Lietu
viu Bendruomenės apylinkių veiklą, 
mokyklas, periodinę spaudą, sportą, 
Tautos Fondo veiklą, duodami smul
kus duomens apie kiekvieną apylinkę, 
jos ribose esančias religines, tauti
nes, menines, sportines ir visas ki
tas organizacijas. Duodami reikalin
giausi adresai, statistikos lentelės, 
žodžiu, kiekviena informacija, kokia

Draugija yra nusistačiusi kiek 
galima daugiau savo tautiečiams pa
dėti, todėl dėl įnašo visados bus ga
lima susitarti, nes draugija visų pir
ma nori pagelbėti tiems, kurie yra vie
nokiuose ar kitokiuose sunkumuose.

3. Bute gali gyventi šeima susi
dedanti iš vyro ir žmonos arba vienas 
kuris.

4. Įnešę sutartą sumą pinigų, gy
ventojai apsigyvena visam laikui ir 
jaučiasi kaip savo namuose.

5. Sodybos statyba dar nėra baig
ta ir todėl vis aukos yra reikalingos 
iš visų geradarių. Norima pastatyti 
bent 10 butelių ir tada bus galima 
gauti subsidija bendtos salės statybai 
(recreation Hall), kuri be abejo pagy
vins visos Sodybos gyvenimą.

K;.’O didesnė bus Sodyba, tuo leng
viau ir geriau bus galima įsikurti, tuo 
lengviau yra galima suorganizuoti so
cialini, religinį ir tautinį gyvenimą.

Čia norėtume padrąsinti visus lie
tuvius, kurie norėtų ramiai ir patogiai 
be rūpesčių lietuviškoje aplinkoje pra
leisti senatvę savo draugų tarpe, k>-eip-
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girnai daugiausia derinasi su jo vado
vaujama sritimi.

Patronas - naujas dalykas mūsų 
šventėje, bet latviai, ukrainiečiai, žy
dai ir gal dar kitos tautinės grupės, 
patronus kviečia jau senai. Patronas 
ne visuomet pats dalyvauja savo glo
bojamoje šventėje ir organizatoriams 
nesudaro naujo rūpesčio, bet jo suti
kimas palengvina su šventės progra
ma (kaip tautiniai šokiai, dainų šven
tė) plačiau išeiti už savo tautinės 
grupės ribų.

LDRK Informacija
****

tik kanadiečiui lietuviui gali būti įdo
mi ir reikalinga. Paėmus tokią knygą 
į rankas atsiveria pilnas Kanados lie
tuvių veiklos vaizdas. Duodama ne
maža nuotraukų, apyskaitos. Tačiau 
ne kiekvienetrių metų knygos viskas 
tas kartojama. Kitų metų knygose, be 
duomenų apie patį suvažiavimą ir jo 
atliktus darbus, duodama kas nors 
specialaus. Pav. 12-toj Dienoj duo
dama daug medžiagos apie jaunimą, 
nes tą dieną supuolė su jaunimo me
tais. Duodama poezijos, pačio jauni
mo sukurtos.

Ar būtų įmanoma panašų leidinį 
išleisti Australijoje? Reikalas nuo
dugniai svarstytinas. Svarbiausia čia, 
aišku, lėšos. Antra, leidinys tegalėtų 
išeiti tik po L.D., taigi pačioms Die
noms dar nor.s. trumpos programos iš
leidimas irgi būtų neišvengiamas.

Ryžtantis leisti leidinį, panašų 
į Kanados Lietuvių leidžiamą, tektų 
jam medžiagą rinkti jau iš anksto, 
pav. visos organizacijos patiektu ži
nias apylinkių valdyboms, o šios, su
darę suvestines, perduotų Kr. Valdy
bai. Pačioms L.D. teužtektų paprastų 
lapelių.

Dėl lėšų - jų reikia ir dabartinėms 
programoms išleisti. Kanadiečius pa
remia prekybininkai, pramonininkai, 
laisvos profesijos, visa bendruomenė. 
Iš ten esamų skelbimų ryškiai matyti 
Kanados lietuvių ir kitokios veiklos 
pobūdis. Reikalą gerai išpopuliarinus, 
reikia tikėtis, ir Australijoje būtų su
silaukta tokios pat paramos. Tokius 
leidinius leidžiant susidarytų daug 
dokumentinės medžiagos ir ilgesnių 
laikotarpių leidinius leidžiant, jei jie 
iš viso tada būtų reikalingi.

Lietuvių Sodybos pašventinimas

kites nedelsdami į Syd. Liet. Mot. Soc. 
Globos Draugija. 8 Lembert Str. Bard
well Birk, NSW 2207. Tel. 59 2608.

****
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KAS GIRDĖTI 

SYDNEY LIETUVIU. KLUBE?
Balandžio 16 d. Sydnėjaus Lietu

vių K1 įbo informaciniame susirinkime 
dalyvavo apie 70 narių. Klubo pirm. 
Vytautas Simniškis informavo susirin
kimą apie nuveiktus ir numatytus dar
bus ateityje. Jis paaiškino, kad licen
zijai gauti buvo pateikti tik škicai. 
Gavus licenziją reikėjo paruošti de- 
talinius planus ir specifikacijas, ku
rie dabar jau yra galutinai užbaigti, 
patvirtinti Bankstowno Savivaldybės 
ir prieš 3 savaites išsiųsti 9 rango
vams. Savaitės bėgyje bus žinoma 
rangovų duotos kainos ir nedelsiant 
bus pasirašyta sutartis. Pagal dabar 
turimus duomenis klubo statyba turėtų 
prasidėti gegužės mėnesy ir užtruktų 
4-5 mėnesius.

Toliau tęsė pirmininkas, kad pa
skola yra gauta iš komercinio banko, 
būtent $50.000 paskolos formoje ir 
$30.000 'overdraft*. Valdybos kasoje 
šiuo momentu randasi apie $10.000. 
Lidcombės namai randasi agentų ran
kose ir jų pardavimas gali užtrukti 
gana ilgą laiką, bet pirm, pabrėžė’ 
kad Lidcombės namų nepardavimas 
nesutrukdys klubo statybos. Pirminin
kas ragino klubo narius investuoti a 
savo pinigus klubo statybai, už ku
riuos bus mokama 8%. Dabartinis klu
bo turtas viršija $160.000, o skolos 
nariams tik $65.000, tai kad kiekvie
nas paskolintas doleris garantuojamas 
maždaug 3 doleriais. Čia neskaičiuo
jama klubo biznis, tik žemė ir pasta
tai. Išvadoje, kiekvienas skolintojas 
ne tik padeda klubo realizavimui, bet 
turi proga investuoti pinigus 8%, dau
giau negu bankuoSė ar statybinėse 
draugijose. Skolintus pinigus bus ga
lima atsiimti terminui nesibaigus, ne
laimės atveju ar panašiai.

Klubo sekretorius p. Jasaitis 
smulkiai paaiškino klubo planus, už
siminė ir apie ‘air conditioning’, ku
ris, žinoma, reikalingas, bet šiuo mo
mentu bus padaryti takai, kur vėliau 
bus galimą ekonomiškai įmontuoti. 
Tai .bus atlikta tik klubui ‘praturtėjus’. 
Klubo pamatai bus sutviftititi'ge'Ižbė- 
toniniais stulpais ir ateityje bus ga
lima plėsti antrąjį aukaštą.

A. Šumskas pasiūlė nariams pa
skolinti klubui po $100 dviems me
tams be procentų. Pirmininkas paaiš
kino, kad klubas statomas biznio pa
grindais ir už visus paskolintus pini
gus bus mokamos palūkanos.

Valdybos narys p. Kalakauskas 
paaiškino klubo finansinę padėtį iš 
‘blogosios pusės ’, kad dabartinė nu
matyta suma $130.000, gali būti per 
maža, nes medžiagų kainos ir darbi
ninkų atlyginimas smarkiai kyla ir ga
li padidinti klubo statybos kainą. Bet 
mes nuėję tokį ilgą ir sunkų kelią, iš
kovoję licenziją, galime eiti tik pir
myn ir pastatyti.klubą Sydnėjuje. Šio 
tikslo realizavimas yra visų lietuvių 
‘gyvybinis’ reikalas ne tik dabar, bet 
ir ateityje.

Dalyvis
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Korp! ROMUVOS 42 m. Sukaktis
Melbourne lietuvių akademikų gy

venime ypatinga vieta tenka Korp! Ro
muvai, kuri filisterio Stasio Stankūną- 
vičiaus iniciatyva atkurta tęsia Vy
tauto Didžiojo Universiteto Kaune, 
pries 42 m. įsteigtos korporacijos, 
darbą ir tradicijas. Metinė Korp! šven
tė buvo dviejų dalių: iškilmingoji su
eiga ir tradicinis pobūvis.

Iškilmingoje sueigoje, kurioje 
dalyvavo Romuviečiai ir jų draugai, 
daugumoje buvę Lietuvos universite
tų studentai, buvo pradėta įnešant 
Korporacijos vėliavą, kurią lydėjo vė
liavos palydovai su rapiromis; Korpo
racijos valdyba ir latviu Korp! Beve- 
ronia senjoras Fil! Inants Zitars.

Korporacijos valdybai, kuria su
darė senj. Jonas Stankūnavičius, vi- 
cesenj. Jonas Verbila ir Scriba Pau
lius Jokūbaitis, užėmus vietas prie 
Korporacijos herbų papuošto stalo, 
senj. Jonas Stankūnavičius padarė 
metinį veiklos pranešimą, iš kurio ma
tyti, kad veikla buvo gana gyva: skai
tytos paskaitos su diskusijomis ir 
įsteigti Lietuvių Kalbos Kursai.

Korporaciją sukakties proga svei
kino: Latvių Korp! Beveronia vardu 
fil! I. Zitars; Korp! Romuvos Vaidilu
čių vardu p. Julija Grigaitienė; Korp! 
Neo Lithuania vardu’įi. Ignas Alekna. 
Be to, buvo sveikinimų raštu.

Šventės proga fil! Jurgis Žalkaus- 
kas skaitė paskaitą apie lietuvių stu
dentų organizacijas, pradedant sena
jame Vilniaus Universitete, jį rusams 
uždarius, kituose universitetuose: Dor
pato, Petrapilio ir baigiant Vytauto 
Didžiojo universitete, Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijoje, Klaipėdos Pre
kybos Institute, Klaipėdos Pedagogi
niame Institute ir atkurtame Vilniaus 
Universitete. Paskaita įdomi tiek da
bartiniams tiek ir buvusiems studen
tams.

Ypač gražiai ir įspūdingai su
spindėjo studentiškasis gyvenimas, 
kada Korporacijos tradicijomis buvo 
paskelbtas naujas filisteris Zigmas 
Jokūbaitis, o taip pat suteiktos Kor
poracijos spalvos dr. Kaziui Zdana
vičiui ir inž. Algiui Milvydui. Jie abu 
buvo iškviesti prie prezidiumo stalo, 
pasirašė priesaikos aktus, patvirtin
dami juos Korporacijos vėliavos pa
bučiavimu. Korp.! senjoro rapiros pa
lietimu per petį, priklaupę buvo pakel
ti, suteikiant pilnateisio nario - spal- 
vūno vardą, uždėtos kepuraitės, per
juosti per petį Korporacijos spalvų 
juostelėmis ir prisegti ženkleliai, 
juos sutinkant daina: ‘Draugai esam, 
draugais būsim, draugais amžiais pa
liksim’.

Įsidėmėtina,, kad pakeltieji į spal- 
vūnus yra jau baigę universitetą. Tas 
rodo, kad Korp! Romuva savo veikla 
yra jaunatviškai gaji, patraukli, jun
gianti į nuoširdžią draugyste,, reikš
minga savo ryžtu ir darbais.

Sugiedojus Tautos Himną ir išne
šus vėliavą, iškilmingoji sueiga baig
ta.

Antroje minėjimo dalyje korporan- 
tai ir svečiai, vaišinami Katalikių Mo
terų D-jos paruošta skania vakariene 
ir kavute su skanėstais, praleido ke
letą jaukių valandų, paįvairinant jas 
šokiu ir daina. Ypač krito į akis nuo
širdumas ir draugiškumas Monash Uni
versiteto kapeliono Rev. Peter Knov- 
les tiek iškilmingoje sueigoje, tiek ir 
tradiciniame pobūvyje.

Algis Butkus, Janinos ir Stasio 
Butkų sūnus, sėkmingai baigė studi
jas Newcastle Universiteto Humanita
rinių Mokslų Fakultete ir š.m. kovo 
17 d. įsigijo Bachelor of Arts (Psy
chology Honours) laipsnį.

Gia Newcastelyje Algis Butkus, 
lankydamas gimnaziją, labai domėjo
si astronomija ir buvo astronomijos 
būrelio vadovu. Rašydavo astronomi
jos klausimais ir net leido vietinį as
tronomijos mėgėjų laikraštį, ; Sis jo 
darbas buvo tinkamai vertinamas ir, 
kaip moksleivio pastangos, buvo mi
nimos australų spaudoje.

Baigęs gimnaziją pradėjo domė
tis humanitariniais mokslais ir apsi
sprendė vietiniame universitete stu
dijuoti psichologija, ir šias studijas 
sėkmingai baigė.

Kada kviečiamas, Algis. Butkus 
maloniai talkininkauja vietos lietuvių 
parengimuose ir pereitų metų gale da
lyvavo jaunimo komitete, su noru at
stovauti Newcastle Jaunimo Kongrese. 
Bet studijų galutinis įtemptas darbas 
privertė jį nuo šio darbo atsisakyti.

Jo sėkmingas universiteto baigi
mas sudaro daug džiaugsmo ir pasi
tenkinimo tėvams p.p. Butkams. Taip 
pat visi newcastelieciai džiaugiasi 
savo tarpe turėdami dar vieną su aukš
tuoju mokslu.

Algis Butkus deda pastangas gau
ti tinkamą darbą universitetuose ir 
progresuoti savo profesijos srityje. 
Visi linkime Algiui Butkui sėkmės jo 
ateities darbuose.

A.S.
****

Vidurnakčiui priartėjus, sugiedo
tas studentų himnas ‘Gaudeamus’, o 
tuo pačiu Korp! Romuvos valdyba bai
gė savo metų darbą.

Nauja Korp! Romuvos valdyba su
daro: senjoras spal! Jonas Stankūna- 
vicius, vice senj. fil! Zigmas Jokū
baitis ir scriba spal! Jurgis Meiliū
nas.

Korp! Romuvai už gražią ir malo
nią švente, kuri daugeliui jautriai pri
minė anas studentiškas dienas, nuo
širdus ačiū!

Vivat, crescat, floreat Korp! Ro
muva!

Ignas Alekna
****........................

NIJOLĖ ŠVEDAITĖ-VENCLOVIENĖ 
NAUJA GRADUANTĖ

Canberiškiai p.p. Švedai per trum
pą laiką turėjo dvi šeimos džiaugsmo 
šventes: pirmasis jų šeimoje malonus 
įvykis - tai jų duksos Nijolės ištekėji
mas už dr. Irvio Venclovų (vestuvės 
įvyko 1972 m. vasario 5 d.), o dabar 
po 2 mėnesių antra šventė - tai tos 
pačios dukros Nijolės universiteto 
diplomo aplaistymas.

Nijolė baigė Canberros universi
teto Humanitariniu Mokslu fakulteta
1971 m. gruodžio mėnesį, bet iškilmin
gos ceremonijos per kurias jai buvo 
suteiktas bakalauro (Bachelor) laips
nis ir įteiktas diplomas, įvyko tik
1972 m. balandžio 6 d. Canberros te
atro didelėje salėje, talpinančioje per 
1000 asmenų. Salė buvo pilnai užpil
dyta graduantų ir svečių.

Šią dieną buvo suteikti laipsniai 
Humanitarinių Mokslų fakulteto (Arts) 
graduantams (jų buvo 240, iŠ kurių 70 
mergaičių) ir Teisės mokslų fakulteto 
(Laws) graduantams (jų buvo 40, iš 
kurių tik 2 mergaitės). Po visų iškil
mių salėje, graduantai ir jų svečiai 
buvo pakviesti į Canberros universi
teto rūmų aikštę, kur visi buvo pavai
šinti arbata ir sumuštiniais.

Graduantė Nijolė yra gimusi 
1949 m. Sydnėjuje. Čia ji pradėjo lan
kyti pradžios mokyklą ir Bankstowno 
lietuvių savaitgalio mokyklą. Tėvams 
išsikėlus gyventi i, Canberra 1960 m. 
Nijolė Canberroje užbaigė pradžios 
mokyklą ir ten taipogi baigė katalikų 
gimnaziją (Canberra Catholic Girls 
High School). Nors Nijolė ir yra gimu
si Australijoje, bet gerai kalba lietu
viškai ir yra susipratusi tautietė. Can
berroje ji aktyviai reiškėsi lietuvių 
jaunimo organizacijose: skautų, spor
to, tautinių šokių grupėje, o pastaruo
sius du metus Nijolė buvo Canberros 
lietuvių studentų draugijos pirmininkė.

Nijolės pagrindiniai studijų da
lykai buvo istorija ir psichologija. Iš

VIOLETA B I T I N A I T E 
Bachelor of Arts

1971 m. gale NSW Universitete 
Bachelor of Arts laipsnį gavo aktyvi ( 
Sydnėjaus lietuvaitė Violeta Bitinaite.

Violeta gimusi jau Australijoje. 
Sydnėjuje baigė katalikų ‘Santa Sabi
na* gimnaziją ir gavusi valstybinę 
stipendiją, studijavo NSW universite
te psichologiją, istoriją ir anglų kal
bą bei lieteratūrą.

Universitetą baigė 1971 metais 
labai gerais pažymiais. Ji tęsia savo 
studijas ir toliau, norėdama įsigyti 
‘Diploma of Education*.

Violeta nuo pat mažens įsijungu
si į lietuvišką veiklą. Buvo aktyvi 
skautė (ėjo skiltininkės ir vilkiukų 
vadovės pareigas), Studentų Sąjungos 
Sydnėjaus skyriaus valdyboje sekre
toriavo net dviejose kadencijose.

Ypatingai aktyviai į lietuvišką 
darbą Violeta įsijungė jau baigusi uni
versitetą. Ji atstovaus Sydnėjaus jau
nimą PLJ Kongrese. Ji yra Kongreso 
Komiteto Sydney sekretorė. Ji bendra
darbiauja spaudoje. Dalyvavo kaip 
prelegentė Krašto Kultūros Tarybos
ruoštose Studijų Dienose Melbourne.

Sveikiname Violetą, džiaugiamės 
jos pasiektais laimėjimais moksle ir 
linkime būti ir toliau tuo uždegančiu 
pavyzdžiu lietuviškam darbe mūsų ki
tiems filisteriams ir visam lietuviškam 
jaunimui. j.t.r.

Studijų Dienos. Australijos lietuvių jaunimo problemos. Simpoziumo moderatorė 
J. Reisgytė, V. Bitinaitė ir Ugnė Kazokaitė skaito referatą 'Australijos lietuvių 
jaunimo santykiavimas su užsienio jaunimu*. f ‘ '• ' ’ ' ! ■' -
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tekėjusi ir atsikėlusi gyventi į’Sydnė- 
jų, ji ir toliau pradėjo gilinti studijas 
Sydnėjaus universitete, norėdama gau
ti istorijos magistro (Master) laipsnį.

Be dukros Nijolės p.p. Švedai 
dar turi dviem metais vyresnį sūnų 
Vytautą, kuris 1969 metais Sydnėjuje 
su pagyrimu (Honours) baigė NSW uni
versiteto Architektūros fakultetą. Šiuo 
metu Vytautas dirba Canberroje, kaip 
architektas, bet neužilgo numato vyk
ti į Europą ir Ameriką, kur nori pagi
linti savo architektūrines žinias. La
bai malonu patirti, kad p.p. Švedų abu 
vaikai eina mokslo keliais ir yra už
auginti gerais lietuviais.

Sveikindami naują graduantė Ni
jolę, širdingai linkime jai sėkmingų 
tolimesnių studijų, laimingo vedybinio 
gyvenimo ir gražios saulėtos ateities.

Dalyvis

Kultūrinė Popiete
Balandžio 23 d. Skautų Akademi

kų Sambūris suruošė nuotaikingą kul
tūrinę popietę. Ponia Gučiuvienė skai
tė išsamią paskaitą apie dabartinę 
lietuvių operą Čikagoje. Iš tikros me
no kritikės lūpų girdėjome apibudini
mą įvairių arijų, kurias atliko mūsų 
garsūs solistai Dana Stankaitytė ir 
Stasys Baras. Po paskaitos p. Bud
rys iš magnetinės juostos davė pro
gos gėrėtis D. Stankaitytės ir S. Ba
ro arijomis Lietuvių Namuose ir E. 
Kaniavos Katalikų Centre. Po to, p. 
Ilgūnas pademonstravo jo paties pa
gamintą spalvuotą filmą, iš visų tri
jų solistų viešnagės saulėtoje Ade
laidėje. Filmai reikėtų pritaikinti 
atatinkamą tekstą ir paleisti, kaip 
mielą prisiminimų dokumentą, pasi
žmonėti po kitas kolonijas. Prie ka
vos puoduko patyriau iš mielos solis
tės Gučiuvienės, kad ji savo paskai
tą artimiausiu laiku išspausdins Mū
sų Pastogėje. Pasibaigus programai 
Dr. J. Maželienė pranešė, kad popie
tė davė $50 pajamų, kurios perduotos 
J. Kongreso kelionės fondui.

V. D.
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BE ARCHITEKTO, BE PLANO
Rašo Leonas Urbonas 

Spausdiname si, straipsnį 
kaip diskusinį, į kurį, tikimės 
atsilieps mūsų skaitytojai.

Red.
Įsivaizduokime esame dideliame 

laive. Berybėj okeano platybėj. Van
denyne kyla ir vėl nurimsta audros. 
Bangos pamėto, pasupa laivą ir kelei
vius.

Ramus pa vakaris. Stovi sau ant 
denio ir gėriesi saulėlydžio harmoni
ja. Prieina rimto veido vyras ir visai 
įtikinančiai šneka:

- Žinote ką, ponas? Aš išvaikš
čiojau, išieškojau visą laivą. Jame 
neradau ne tik kapitono ir vairininko, 
bet ir paties vairo nėra. Neradau ir 
jūros planą. Sakyčiau, laivas tikros 
krypties neturi. Kur tas laivas mus 
neša, gali tik pats velnias pasakyti, 
jeigu man bent jį surasti pavyktą.

Baugu? Ar ne? Dar baugiau ka
dangi tas laivas - tai visata, o kelio
nė yra gyvenimas. Vienkartine’ kelio
nė visiem keleiviam. Žmogelis, tik 
ką atskleidęs savo išvadas, yra la
bai kvalifikuotas; jei ne tikėti, tai 
bent giliai susimąstyti paskatina.

Sydnėjaus dienraštyje ‘The Syd
ney Morning Herald’ (8.4.72) ‘Weekend 
Magazine and Book Reviews’ pasiro
dė straipsnis, su antrašte ‘Life with 
no Plan’.

Kam teko šis straipsnis skaityti, 
iŠ anksto žinos kas yra šių mano min
čių šaltinis. Straipsnyje šnekama apie 
mokslininką Jacques Monad ir jo kny
gą ‘Chance and Necessity’, kuri ne
užilgo pasirodys Australijoje. Grynai 
moksliška knyga ir esanti ‘best seller’ 
- tai ne dažnas atvejis mokslo knygą 
lentynose.

1965 metais Jacques Monad lai
mėjo premiją už tyrinėjimus ir atradi
mus paveldėjimo dėsnią ir bakterio
logijos srityje. Kas yra vienu ar kitu 
būdu su šiomis sritimis susipažinęs, 
J. Monad vardas turėtų būti žinomas, 
kaip ir vienuolio Gregor Mendel, ku
ris lygiai prieš šimtą metą per nuo
seklų darbą ir tyrinėjimus įžvelgė pa
veldėjimo dėsnius ir šioj srity padė
jo pirmuosius moksliškus pagrindus.

Kai astronomai ir astronautai 
skverbiasi tolyn į erdves, tuo pačiu 
metu daugelis mokslininką, kaip ir 
Monod, eina, skverbiasi gilyn į mažo
jo pasaulio vidurį. Su galingais mi
kroskopais žvelgia į patį gyvybės 
mechanizmą. ■

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PRIEMONES

(Atkelta ig 1 pusi.)
Visa šeima prisitaikydama prie kitaip 
gal nesuprantančios viešnios staiga 
nušvarina kalbą nuo svetimybių. Vai
kaičiai pajaučia reikalą netik klausy
ti, bet ir kalbėti lietuviškai. Mažai 
mokantieji skubiai pramoksta. Vieš
nių pasakojimų beklausant nuotoliai 
sumažėja, priartėja ir kiti giminės, 
draugai, pažįstami. Ir visi Lietuvos 
lietuviai lyg matyte pamatomi su jų 
darbais, siekimais, kentėjimais ir 
džiaugsmais. Taip veikia atvykusi se
na motina netik savo artimiausią sei
mą, bet ir jos bičiulius, ir net mažai 
pažįstamus, kurie trokšta, ilgisi pa
matyti, susipažinti, lyg ir su viltimi 
ir apie savo motinas ir kitus artimuo
sius nors ir netiesioginiai iš tų pasa
kojimų patirti. Nesunku įsivaizduoti, 
kaip sustiprėtų mūsų jaunųjų lietuviš
kumas, jei galėtų atvažiuoti ne tik 
viena kita sena močiutė, bet ir gausūs 
jų vienamžiai pusbroliai, giminaičiai 
ir negiminaičiai - lietuviai iš Lietu
vos. Bet žinome, kad to nėra. Jaunų 
žmonių iš Lietuvos, kaip ir iš visos 
Sovietų Sąjungos, išvykimas yra labai
griežtai varžomas. Taigi bent šiuo me- izoliacijos, skaitlinio ribotumo. Didė
tų, kai kalbame apie kontaktą su kraš
tu, ne tiek galvojame apie pernelyg 
negausius iš Lietuvos atvykstančius, 
kiek apie mūsų pačių apsilankymus 
Lietuvoje., Per .kelis, prąęiti.es. metus
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Pagal Monod, gyvybė ir kartu 
pats gyvenimo procesas esąs nieko 
daugiau, kaip chemijos formulė. Sia
me procese jis nematąs.jokio plano, 
planuotojo, arba bet kokios paskir
ties iš viršaus ar iš apačios. Gyvybė 
ir jos atsiradimas esąs šansas, su
tapimas.

Milijonu metą bėgyje, visokią 
jėgų, ir judėsiu pasėkoje, kur nors 
galėjo susidaryti sąlygos gyvai, ski
limu besidauginančiai ląstelei susi
kurti. Nebūtinai iš karto turėjęs gyvy
bės procesas sėkmingai ‘Įsižiebti’. 
Galėjo būti eilė pradžią ir pabaigą. 
Štai, pagaliau, kartą užsimezgė ir 
prasidėjo raida. Šimtą milijonų metą 
laike, užpildė vandenis, žemę ir orą 
pulsuojančia daugiaforme gyvybe.

Visa kūryba nuo amebos iki žmo
gaus, be plano, be kūrėjo. Nebloga 
galerija!

Gyvenimas mistiškas, paslaptin
gas? Gerai, sako Monod, gilinkis, su
prask, išryškink visas gyvybės funk
cijas, suvesk į formules, ir tos pa
slaptys išbluks. Tada matysi, kad 
šitame kūrinyje netik nėra architek
to, bet jo ir nereikia; nėra jam vietos.

Ameba ir dvidešimto amžiaus 
profesorius, plius armijos visokią 
visokiausią gyvybės formą, kaip gi 
patikėti? Šansas! Atsitiktinumas ir 
reikalingumas. Tikrumoje tai nėra 
naujas teigimas. Graikų galvočius 
Demokritus penkis šimtus metą prieš 
Kristaus gimimą apie gyvybės formą 
išsivystymą taip yra išsitaręs:

- Kas jau egzistuoja, tam prisi- 
reikia praktiškesnės (tobulesnės) for
mas. Jai įsigyti gamta įtraukia loteri
ją. Ištraukia laimikį. Šimtuose, mili
jonuose bilietą slepiasi laimikis, ku
ris įgalina pažangą paveldėjimo rai
doj. Ji, gamta, ištraukia ir su juo ka
lasi nauja pakopa evoliucijoj.

Kodėl gi mes loterijose negali
me nuosekliai laimikius traukti ir tur
tėti? Kodėl gamta už mus geresnis 
lošikas?

Gamta neprasilošia už tai, kad 
jinai neskuba. Evoliucijos žaidimui 
■jinai turi visą laiką Ir visą loteriją. 
Atidaro visus bilietus; tuščius meta 
lauk. Pasilaiko tiktai laimikį.

Milijonai, sėklą, gal vienas dai
gas. Tūkstančiai daigų - vienas kitas 
medis išauga. Silpnus, nevykusius 
gamta suvalgo, arba po kojom klojasi.’

Bauginanti tiesa, tačiau nesku
bėkim prie savo seną tikėjimą ir įsi
tikinimų grįžti. Leiskimės. Tegu Mo
nod mus ir toliau pabaugina.

ir iš Australijos nemažai lietuvių lan
kėsi Lietuvoje, jų tarpe ir jaunų, o 
vienas kitas ir ne Lietuvoje gimęs. 
Jų įspūdžių klausėmės su didžiausiu 
dėmesiu tiek asmeniškuose susitiki
muose ir gyvu žodžiu pasakojimuose, 
tiek aprašymuose spaudoje. Negalime 
nematyti, kokį didelį, reikšmingą įspū
dį jie parsivežė. Ištiktųjų, koks turi 
būti įspūdis kiekvienam iš svetimo 
krašto savajame apsilankius, o ypač 
tiems jauniesiems, kurie į Lietuvą 
iš čia nuvažiuoja ne kaip iš svetimo, 
bet jau kaip iš savo krašto ir netikė
tai patiria, kad ten gal dar ‘saviau’, 
nes ten jie priimami išskėstomis ran
komis, kaip be galo savi. Iš girdėtų 
pasakojimų matosi, kaip paveikia ypač 
jauną dažnai netikėtas ir neįsivaiz
duotas susitikimas ne tik su lietuviš
kai kalbančiu ir gyvenančiu kraštu, 
bet ypač su neįtikimai skaitlingais 
nepažįstamais, bet iš karto artimais 
giminėmis, kurie iš visų Lietuvos kam
pelių suvažiuoja svečio pasitikti, pa
matyti, pamylėti, kurie vienas už kitą 
kaip beišmanydami į jį. kreipia savo 
dėmesį, lietuvišką vaišingumą, širdin
gumą. Kiekvienas svetur užaugęs jau
nuolis negali būti nepatyręs dalino 
savo šeimos atskyrimo nuo aplinkos, 

lis ir brangus jam įspūdis staiga pa
jutus artimumą, priklausomumą, savu
mą dideliame būryje, plačioje giminė
je. Jau ta viena patirtimi užtvirtina- 
maa

Modelis DNA (deoxyribonucleic Acid) molekulės dalies, padidintos 30 milijonų 
kartų. Šios vadinamos ‘molekulės milz’ino’ iššifravimas padėjo ir padeda išryš
kinti paveldėjimo dėsnius ir kartu atidaro naujus lapus į gyvybės ir gyvenimo 
paslapčių knygą.

Savo teigimus J. Monod remia 
formulėm, kurios šiandieną jau mokyk
lų tekstu tapo. Iš patyrimo žinom, 
kad nėra gudru su patarlių bei priežo
džių išmintimi ginčytis. P’ieš formu
les tenka nutilti. Iš formulių susidaro 
mokslo žemėlapiai. Žemėlapio užtik
rinti taškai padeda toliau eiti Įžvel
gimu patirti ir pagaliau į formules su
vesti. Už kainą pastangos ir koncen
tracijos, tos formulės savo turinį, 
palyginamai greitai išduoda, tačiau 
jom sustatyti reikėjo keletos, kelio
likos metų; net ir šimtmečių.

Gerai. Sakysim Monod šneka ir 
mrUo tiesą: kas mes esame, ką daro
me yra elektros - chemijos reakcijos 
ir nieko daugiau. Sutikim, kad laivas 
plaukia be vairo, be kapitono. Žmo
nija paskirties neturi.

Šis sutikimas iš karto paveikia 
ir keičia padėtį, priduoda skirtingą 
‘nusistatymą’. Toks ‘nusistatymas’ 
nebūtų leidimas sau lėbauti, nesirū
pinti. Priešingai, atsakomybės jaus
mas nekristų, o stiprėtą.

Nėra ko kaltinti, nėra ko mal
dauti. Kai nėra plano - reikia pačiam 
dairytis. Reikia aplinką pažinti. Ten
ka atydžiau žiūrėti, kas daroma ir da
rosi. Tenka stebėti prie ko šis bei 
tas veda.

Jei viską valdo formulė, tai ji
nai ir baudžia už klaidas. Ji baudžia 
nuosekliai, atydžiai, lygiai; išminčių 
ir nemokša. Baudžia dabar, vėliau. 
Gamta savo formulės botagu vaikų 

giiųine, kuri yra intymios šeimos pra
plėtimas, svečias patiria ir tiesioginį 
susitikima^ su tauta - giminės praplėti
mu. Jos pastovumas jam parodomas 
visais krašte randamais praeities 
ženklais ir paminklais, dabarties dar
bais ir kūryba. Jei daug kalbos per 
kelias dienas neišmoksta, tai bent 
pajunta reikalą sugrįžus mokytis ir 
išmoktos nepamiršti. Parsiveža norą 
laiškais su giminėmis palaikyti ryšį. 
Visokios namie turėtos ir atsivežtos 
dovanėlės - gintaro gabalėliai, audi- 
nėliai, nuotraukos, viena kita knyga - 
prabyla nauja kalba, įgyja naują reikš
mę.

Taigi tiems, kurie gali apsilan
kyti Lietuvoje, tie apsilankymai yra 
brangūs ir vertingi ne tik asmeniškai - 
žmogiškai, bet ir lietuviškumo atgai
vinimui, sustiprinimui, įkvėpimui. Ta
čiau, mano supratimu, apsilankymai 
tegali būti asmeniški, ne kokiose so
vietų valdžios organizuotose ekskur
sijose, užmegsti ryšiai tegali būti su 
paskirais asmenimis, giminėmis, pa
žįstamais, ne su organizacijomis bei 
įstaigomis.

Nematau galimybės mėginti iš 
Lietuvos pas save kviestis organizuo
tus vienetus, nei bandyti pastoviai 
naudotis Lietuvoje leidžiama spauda, 
nei ketinti jaunuosius siųsti ilges
niam laikui į Lietuvą mokytis. Pasta
ruosius momentus iškeliu todėl, kad 
laisvojo pasaulio lietuvių laikraščiuo- 

vaikus pasiekia.
Kai neginčijamos formulės iš gy

venimo mistikos poeto sultis džiovi
na, ar žmogus paliaus savo Dievo 
ieškoti? Greičiausiai nepaliaus. Ieš
kos, gal būt, šiek tiek at sargiau, aty
džiau ir arčiau savęs ir net savyje. 
Mokslas ir atradimai daug kartų Dievą 
iš namų pavarė. Jis visada grįždavo. 
Žinoma, šiek tiek pasikeitęs.

Kai tėvai Į turgų išvažiuoja, vai
kai namuose likę pajunta atsakomy
bę ir su namų ruoša susitvarko. Jie 
norėtų, kad grįžę tėvai juos girtų, ne 
peiktų. Laikinas tėvų netekimas mo
kina vaikus juos vertinti. O gal pana
šiai ir su Dievu?

Kur gi tas mūsų bevairis žmoni
jos laivas plaukia?

Į pražūtį. Tiktai į pražūtį. Tai 
nėra pranašystė, bet faktai paremti 
statistikom kompiuterio suvirškintom. 
Nesenai Sydnėjuj lankėsi vienas pro
fesorius iš Staaford’o universiteto ir 
savo paskaitoj pabrėžė, kad jei pro
dukcija ir teršimas oro, vandens ir 
žemės tokiu tempu toliau tę’siš, tai 
dar prieš šio šimtmečio galą, gryno 
oro kvėpuoti neturėsime, o maisto ne 
tik truks, bet ir esantis taps kenks
mingas, nuodingas.

Laukdamas ir ieškodamas savo 
‘kapitono’, žmogelis turėtų giliai su
simąstyti, ar tik nebus paskirtis ‘že
mę apgyventi ir gamtą užvaldyti* blo
gai suprasta?

****

šitie dalykai kartkartėmis buvo kelia
mi ir skatinami.

Turbūt mūsų ilgesys tolimam 
kraštui, troškimas nepraleisti progos 
glaudesniam kontaktui kartais lyg ir 
išstumia iš atminties faktą, kad Lie
tuvos politinė padėtis per trisdešimtį 
metų nėra pasikeitusi: Lietuva tebėra 
okupuotas kraštas. Nežiūrint kitų gy
venimo pąskeitimų, pokarinio atsista
tymo, neabejotino ekonominio lygio 
pakilimo, tautinio ir kūrybinio gyva - 
stingumo, Lietuva nelegaliai, prieš 
savo valią, tik svetimos kariuomenės 
tankų priverčiama tapus Sovietų Są
jungos dalimi, tokia tebėra ir šiandien. 
Kaipo tiesioginė Sąjungos narė, ir 
Lietuva yra tvarkoma iš Sąjungos cen
tro ateinančių įstatymų ir nuostatų, 
iš centro griežtai reguliuojami ir bet 
kokie santykiai su užsieniu.

(Bus daugiau)

Padangių Įgula
HOUSTON. — NASA pasky

rė Padangių laboratorijai įgulą. 
Pirmasis ’ erdvėlaivis - laborato
rija į padanges bus iškeltas 1973 
balandžio 30, o įgula jau kitą 
dieną. Mokslinės ekspedicijos la
boratoriją- aplankys tris kartus 
ir joje galės išgyventi iki 56 die
nu. Pirmai grupei vadovaus 
Charles Conrad, antrai Alan 
Bean, abu vaikščioję po Mėnulį, 
trečiajai Gerard Carr, irgi paty-
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Skaitytojus

VI. Dumčius
Canbera norėjau pamatyti,' kaip 

nepasotinamą ; pinigų ėdžią. Kasmet 
aš jai sumoku apie $1200 įvairių pri
valomų mokesčių Turiu būtinai 
pamatyti ką su tais mano pinigais da
ro. Beto esu iš keletos girdėjęs, kad 
Canbera yra savo išplanavimu panaši 
į Vašingtoną, taigi reikia įsitikinti. 
Autobusas pilnutėlis. Kelionė, iš taip 
mielos lietuviškos sostinės Sydnėjaus 
tęsis 5% vai. Reikia pasakyti, kad 
Sydnejuje jauti didmiesčio pulsą. Man 
atvykusiam iš Adelaides, to smarkiai 
išaugusio, sakyčiau, kaimo, iškart 
buvo sunku priprasti prie tų astrono
miškų atstumų. Įsitikinau, kad Sydnė
jaus lietuviai davė, duoda, ir duos 
toną mūsų tremties kultūriniam, visuo
meniniam ir politiniam gyvenimui. Pa
stačius naujus puikius lietuvių namus 
įsitikinsime.........Riedame plačiomis 
Canberos gatvėmis. Staiga, tarsi sker
džiamas penimis sužviegė ratų stab
džiai, Pilkasis Skalikas, taip ir pri
lipo prie gatvės asfalto. Garsiakalbis 
rėkia: Sveiki tu rišt ai atvykę i. Canberą.

Lietuvių namų tikslaus adreso 
neturėjau. Tik spėjau išsižioti taksi
stui savo kelionės tikslą, gavau trum
pą, atsakymaj- Aš juos žinau, nes esu 
jų nuolatinis lankytojas...........

Iš tolo atpažinau juos iš dviejų 
gerokai patysusiu beržiuku augančiu, 
tarp namų ir gatvės. Prisistatau namų 
komendantui ir absoliučiam jų vieš
pačiui p. Andriuškai, mažiausiai 7 
pėdu, augsčio vyrui tvirtai stovinčiam 
už baro. Jeigu kartais kas ir norėtų 
skystu aplinkybių verčiamas patriuk
šmauti, tai išvydęs jo milžinišką sta
tulą, staiga virstų avinėliu............

Susirišu su buvusiu Alytaus Tai
kos Teisėju J. Martišium. Jis yra iš 
Sintautų valsčiaus Gabartų kaimo. Bū
tų “smertelnas griekas” jo neaplan
kyti...........

j Sėdi va. jąukiąme galione išpuoš
tame iš Lietuvos gautais drožiniais. 
Albume gana gausu lietuviškų nuotrau
kų iš Sibiro vergų stovyklų. Pasirodo, 
kad lietuvių dvasią, papročius ir viltį 
rusai palaužti nepajėgia. Ponas Mar
tišius už mane keletą metų vyresnis, 
todėl duoti šuolį praeitin siekiantį iki 
55 metų jam vieni niekai. Ramiai lei
džia pensijos dienas darbščios žmo
nos priežiūroje, versdamasis sodinin
kyste. Senas MP skaitytojas, atydžiai 
seka jos turinį, pliusus ir minusus....

Rytą važiuojava apžiūrėti Can
beros įžymenybių. Labai įdomi pasiun
tinybių alėja su būdingais atstovauja
mo krašto stiliaus namais. Risų am
basada labai panaši į Lietuvoje rusų 
pastatytus sandėlius A. Panemunėje. 
Paprastas dviaukštis raudonų plytų 
pastatas. Jokių kontraforsų, zimsų 
arba kitokių fasado išbaigimo detalių 
nesimato. Aplinkui išauginta gana 
aukšta tanki žalytvorė. Prieki, abie
juose tvoros kampuose stovi du poli
cininkai. Savaime suprantama, kad 
dieną ir naktį. Taigi rusų ambasados 
apsauga Australijos mokesčių mokė
tojams kainuoja mažiausiai $30,000 
metams. Pagalvojau: šitokios marios 
pinigo visai veltui.

Paminklas žuvusiems amerikie
čiams yra tikrai įspūd ngas ir labai 

Londone staiga mirus

A.A. Dipl. Inž. ANDRIUI GASIUNUI

Bartuškos,
Šeikiai,
Vaitkai, 
Vyšniauskai.

Melbourne

gi lauš liūdesio prislėgtus žmoną Gailutę, sūnūs Arą ir Algimantą, 
tėvelius, brolį su šeima, bei visus artimuosius giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

panašus į Linkolno adatą Vašingtone 
kuri turi 500 pėdų aukščio?

Karo muziejaus architektūra, su 
žuvusių karių pavardėmis kolonados 
sienose dvelkia šiurpu. Jų yra keli 
desėtkai tūkstančių. Muziejaus ekspo
natų išdėstymui vietos nepagailėta. 
Japonų, vokiečių, Šiaurės Korėjos ir 
Siaurės Vietnamo karo trofėjai vaiz
džiai liūdyja kruviną Australijos eg
zistencijos kainą sumokėtą karo die
vaičiui. Susikaupęs su gilia pagarba 
nusilenkiau sviedinio sudraskytos 
kareiviškos baklagės likučiams. Tam 
brangiausiam kareivio turtui, žūvant 
Sirijos dykumose, siaučiant karštiems 
samumams. Baklagės vertę esu paju
tus Gaižūnų poligone 1932 m. vasarą. 
Skiautelė ka-eiviško mundierio su ant
pečio likučiu, rasta granatos išraus
toje duobėje prie EI Alemeino yra 
tvirtas liudininkas mūsų dabartinio 
pernelyg aukšto gyvenimo lygio.

Seniausias lietuviškų kazokų,sa- 
kyčiau hetmonas, buvęs ilgametis 
Ulonų pulko vadas, pulkininkas K. 
Labutis ramiai tempia pensijos kry
želį, augindamas daržoves ir vaisius. 
Tai labai spalvinga audringos praei
ties asmenybė. Pro jo vanagiško pa
stabumo akis praėjo desėtkai tūkstan
čių žalio Lietuvos jaunimo, anksčiau 
gusiirų, o vėliau ulonų pulke. Būda
mas nepaprastai geros sveikatos ne
gali džiaugtis pensijos nuoboda. Tan
kiai savo viršininkų iškviečiamas po 
keletą savaičių padirbėti ligoninės 
jėgainėje, kurioje išdirbo bene 20 me
telių. Jis labai gražiai išsireiškė apie 
save: atsikeliu ereliu - gulu viščiu
ku... Būdamas Prienų valsčiaus pagal 
tautybę save skaito guogu, mat gi
męs ant ribos tarp Kapsijos ir Dzūki
jos suvereninių valstybių.

Ponia Labutienė _- Pavilčiutė, 
tikra suvalkietė nuo Žaliosios, dar 
vis kruta eidama atsakingas pareigas 
Canberros universiteto biochemijos 
laba-atorijoje. Gyvendami Vokietijoje 
vienoje stovykloje turime 
drų prisiminimų. Apžiūrint 
nokusias kriaušes, staiga 
randa senas adelaidiškis, 
tuania choro organizatorius ir jo ilga
metis dirigentas p. Šimkus su ponia. 
Sukritę po obelim kalbamės apie Mūsų 
Pastogę.

Važiuojame pažiūrėti, kaip įsi
kūręs p. Šimkus. Namas visai naujas 
su nepaprastai gražiu vaizdu į neto
limus kalnus, kurie žiema pasipuošia 
sniegu. Jis gyvena tartum antrą jau
nystę. Buvo gana gražiai įsikūręs 
Adelaidėje. Viską išsipardavė ir per
sikėlė į Canberrą. Dabar vėl iš naujo 
džiaugiasi vešlia obelaite ir jaunu 
gėlynu. Ant pianino tuščiame gaidų 
lape primarginta visokiausių jerogli- 
fu. Nutariava vienbalsiai, kad geres
niam kūrybos stimului ant pianino tu
rėtų stovėti Mūzos statula (ne būtinai 
su marškiniais). Prižadėjau ką nors 
panašaus pajieškoti Adelaidės anti
kvaruose...

Išeities riba Lietuvių Klubas. 
Susitinku su p.p. Švedais, inž. Volku 
ir Canberros choro dirigentu p. Da
rium. Bare pati darbymetė. Simpatiš
kos ponios- Buzinauskienė ir Perli- 
bachienė, kaip tik spėja patarnauti. 
Iš geriančiųjų MP ska tytojų sužinau, 
kad Lietuvių Klubui praėjusieji metai 
ypatingai derlingi. Už miežius, apy
nius, mieles ir, sakysim, ruginę gauta

daug ben- 
puikiai iš- 
sode atsi
buvęs Li

Studijų Dienos.'Australijos lietuvių jaunimo problemos’. V. Straukas, U. Kazo- 
kaitė, moderatorė J. Reisgytė ir V. Vasaris.

gryno pelno truputis per $15.000. Tai 
va, mieli skaitytojai kur ypatingai 
sveikintinas lietuviškas apsukrumas 
ir sveikas ūkiškas apmąstymas. Pri
sėdės prie vieno stalo bandau šnekin
ti labai lietuviškai atrodantį pilietį. 
Jis man atsako: - Gaila! Lietuviškai 
nemoku, esu suomis. Kitas, kad ne
gaišti laiko iškarto prisipažysta vo
kiečiu, trečiasis grynakraujis austra
las dievagojasi, kad geresnės vietos 
sekmadieniniam užsimiršimui visoje 
Canberroje nerasi.

Sienoje iškabinti namų padidini
mo planai, kurie kainuos virš $80.000 
Sale bus gerokai padidinta, baras 
praplėstas ir įrengtas administrato
riaus butas. Jau vien dėl šito norėtų
si persikelti į Canberrą. Čia nėra 
(anot Dolskio) nei kovos, nei keršto...

Bendrai paėmus visi canberriš- 
kiai lietuviai labai išlepinti. Visi 
gyvena gražiuose namuose, kurių kai
na žymiai pigesnė negu bet kur. Už 
vandenį moka tris kąrt pigiau , negu 
Adelaidėje, niekas sunkaus fizinio 
darbo nedirba, sutaupų turi žymiai 
daugiau ir laisvalaikį praleidžia įdo
miau.

Kuo Canberra panaši į Vašingto
ną? Gal savo išplanavimu ir taip, bet 
ji per retai apgyventa ir neturi savo 
senamiesčio. Čia kiekvienas medis 
kaip kareivis stovi rikiuotėje. Žiūrint 
iš šalies greitai pastebimas žmogaus 
rankų prikišimas, atseit dirbtinumas. 
Vien tik vienaaukščiai namai pasken
dę medžių žalume Canberrai teikia 
ramios didelės vasarvietės vaizdą. 
Vašingtonas turi savo tirštai apgyven
tą centrą, negrų kvartalą ir daugelį 
gana tankiai apgyventų gatvių. Jį puo
šia daug natūralių parkų ir puiki van
deninga Potomac upė. Kapitoliaus 
rūmai pastatyti ant aukštumos, savo 
didingu kupolu, pasodintu ant ištiso 
miško marmorinių kolonų suteikia 
miestui nepaprastai įspūdingą vaizdą. 
Toliau plačioje parko pievoje išmė
tyti dešimties aukštu gyvenami namai 
kuriuose gyvena daugumoje Kapito
liaus tarnautojai. Tarp namų palikti 
gana platūs tarpai suteikia aplinku
mai kaimo vaizdą. Baltieji Rūmai su 
savo baltomis fasado kolonomis, nuo 
dviejų pro juos einančių gatvių atkirs
ti žema žalitvore, kad praeivio akis 
galėtų pasidžiaugti puikiu architektū
ros ritmu.

Canberroje Ministerio Pirmininko 
sodyba labai panaši į Suvalkijos ūki
ninko vienkiemį. Aplinkui eilės me
džių ir jokių būdu negali žinoti su 
keliais kaminais tas namas yra.

Choro dirigentas p. Darius veža 
į Pilkojo Skaliko stotį. Taip norėtųsi 
dar valandėlę šnekučiuotis MP skai
tytojų tarpe ir klausytis jų pastabų. 
Atsisveikinant jis dėsto: Matau,kad 
MP gerėja, bet kaip pasiturinčiai gy
venančios Australijos lietuvių ben
druomenės laikraštis daug per silpnas 
ir per mažas. Jeigu stoka pinigo, sa
kykit.

Tyliai šliaužia Pilkasis Skalikas 
t plačia platanų alėja. Šilto sekmadie^

nio 9 vai. vakaro. Kelionė iki Melbour
ne truks 10 valandų. Keleivių tik ko
kie du trečdaliai, tuojau šokau įsi- 
ruošti patogų miegamąjį.

Sudiev Canberra paskendusi tarp 
saulės, gėlių ir vaišingų tautiečių!

NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLUBAS
Paskutinis D-. Klubo susirinkimas 

įvyko kovo 26 d. p.p. Bajalių namuose. 
Paskaitos vietoje p. Jazbutis paskai
tė ilgą ir įdomų straipsni ‘Šventosios 
uostas ir jo apylinkės’ iš Vilniuje 
spausdinamo mėn. žurnalo ‘Musų Gam
ta’.

Straipsnys, pradžioje davęs vie
tovės geografinius bruožus, toliau 
smulkiai nagrinėjo jos geologinę, et- 
noliginę bei istorinę raidą. Jos geo
loginė raida buvo, žinoma, glaudžiai 
susijusi su Baltijos jūra ir apima lai
kotarpį, pradedant paskutinių ledlai- 
kių prieš maždaug 13.000 m. iki kol, 
po pakartotinų kaitaliojimų, kylant 
žemes plutai, Baltijos jūra pasiekė 
dabartinį lygi prieš 5000 metų, užlie- 
dama vandeniu sausumą, . kuria pietų 
Pabalti] a siekėsi su Švedija.

1966-69 m. vykę archeologiniai 
kasinėjimai parodo, kad jau prieš 4500 
m. čia gyveno žvejai Narvos - Nemu
no kultūros žmonės, kurie vėliau susi
liejo su ateiviais (virvelinės kerami
kos kultūros atstovais) žemdirbiais 
ir davė pradžia baltų gentims. Žalva
rio amžiaus radinių neaptikta, bet ras
tos ankstyvo geležies amžiaus iška
senos parodo gyventojų religinius pa
pročius, kurie, su mažais pasikeiti- 

• mais užsiliko net iki VI - VII mūsų 
eros amžiaus. Vieni mokslininkai tei- 

, gia, kad tuometiniai gyventojai buvo 
kuršiai, viena baltų gentis, kurie yra 
minimi švedų bei danų runose ir teuto
nų ordino dokumentuose, kiti - kad jau 
būta ten ir žemaičių. Kuršiai išnyko 
17 šimt.

Klaipėdos pilies įkūrimo metais 
(1252) Šventosios vardo dar nesigirdi. 
Pirmą kartą jis minimas 1453 m., o 
jau 1584 m. randamas Henebergerio 
žemėlapy. Šventosios uostas buvo 
įkurtas anglų prekybininkų 1589 m. 
(Palangos - 1685) ir turėjo 2 basei
nus; gyva prekyba su Anglija, Danei - 

. gu ir kt. konkuravo net Klaipėdos 
uostą. Šventosios uosto istorija yra 
ilga ir nuotikinga; ne karta sunaikin
tas ir atgaivintas, pagaliau buvo vėl 
atstatytas Nrpr. Lietuvos ir turėjo 
neabejotinas galimybės tapti žymiu 
žvejybos ir laivininkystės centru. Ki
lęs karas šiuos planus sugriovė.

Straipsnio grynai informacinis 
pobūdis nedavė pagrindo ilgoms dis
kusijoms. Atsilankęs i. susirinkimą 
svečias p. Klemenis, turėjęs progą 
lankytis Šventojoj Nepr. Lietuvos lai
kais, davė savo asmeninius įspūdžius 
apie jos uostą ir patį miestą.

Sekantis susirinkimas įvyks ba- 
, landžio 30 d. 6 vai. vakaro p.p. Kris

tensen namuose. Paskaitą, skaitys p. 
Liūgą.

V. Kristensen
D. Klubo Sekretorė 

****
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Gerb. p. Sporto Skyriaus Redaktoriau,
Dėkoju už viešą laišką. Savo 

straipsnyje ‘Kodėl taip yra’ aš pami
nėjau Jūsų veiklą kaipo ‘savotišką, 
lyg diktatorišką’ ir Jūs jaučiatės už
gautas, klausiate apie kokius įvykius 
aš kalbu, kurie buvo ar nebuvo skel
biami. Mėginsiu Jums keletą faktų ir 
įvykių priminti. Klausiu, kodėl Jus 
nerašote apie ‘Neries’ sporto klubo 
veiklą? Kaip minėjau klubas jaunas, 
reikalingas paramos, tad atrodytų, čia 
Jūs „ir galėtumėte paremti, populiarin
damas tą jauniausią mūsų klubą. Jūs, 
p. Laukaiti, esate ‘Kovo’ narys nuo 
to klubo isisteigimo ir, pažvelgus į 
laikrašti, mes randame visuomet ką 
nors apie ‘Kovo’ veiklą. Pagirtina. 
Jūs atlikote ir atliekate savo parei
gas pasigėrėtinai. Visi žinome šis 
darbas nėra pelningas ir aš Jūs viešai 
atsiprašau , jeigu jaučiatės užgautas. 
Jūs turite tačiau sutikti, p. Laukaiti, 
kad žmogus, dirbąs nėra tobulas ir da
ro klaidas. Šiame krašte kiekvienas 
bendruomenės narys turi teisę išreikš
ti savo nuomonę ir turi apsisprendimo 
laisvę. Laikraštis yra bendruomenės. 
Jūs esate Sporto Skyriaus redaktorius. 
Sportas mūsų reikalas, - nei politika, 
nei tikyba, nei socialiniai įvykiai 
mums nerūpi. Tad turite sutikti, bū
nant Sporto Skyriaus redaktorium, mes 
skaitytojai laukiame iš Jūsų bešališ
kų. objektyvių žinių. Be redaktoriaus 
pareigų Jus esate ir korespondentas, 
prityre.s žurnalistas, turite žinių kas 
darosi mūsų ‘sporto padangėje’ ir čia 
pat tvirtinate, kad dėjote ir dėsite vi
są medžiagą, kurią esate gavę ar 
gausite. P. S.- Norvilaitis, kuris vie
nu laiku rašinėjo apie ‘Neries’ veiklą, 
nustojo rašyti, užklaustas pareiškė, 
kad Jūs jo straipsnius trumpinate ir 
kai kurias Jums suteiktas žinias vi
sai netalpinate. Nustojęs rašyti. Bū
nant korespondentu Jums ‘Neries’ ir 
‘Kovo’ veikla turėtų būti vienodaiįdO' 

KAS KALTAS?
B. Nemeika

Mūsų spaudoje ir iš pavienių asme
nų kartas nuo karto pasigirsta kalti
nimų lietuvių sportininkų adresu. Kaip 
kada nusiskundžia ir vadovaujančių 
organizacijų atstovai.

Kuo gi nusikalto mūsų sporto klu
bai? Dažniausia kaltinama, kad spor
tininkai, laike treniruočių ir rungtynių, 
nekalba lietuviškai. Primetama, kad 
sporto klubai išsilaiko iš mūsų visuo
menės, bet nieko nedarą lietuvišku
mo išlaikymui.

Antras pasitaikąs užmetimas - 
‘pilkutę metant’, neprisidedama prie 
Lietuvos ‘vadavimo’. Randasi ir tokių 
kurie linkę matyti sporto klubus susi- 
likviduojant. Sakoma, būtų daugiau 
erdvės ir finansų kitoms organizaci
joms, -ypatingai kultūrinėms.

Kritikuoti visi turi teisę. Dabar 
madoje kritikuoti jaunimą, jų organi
zacijas. Visos šių dienų negerovės 
suverčiamos jaunimui.

Sporto klubai veikia jau trečia 
dešimtmetį. Yra vieni iš pirmųjų orga-. 
nizacijų Australijoje. ; Greičiausiai 
bus vieni iš~ paskutiniųjų likviduotis. 
Jau šiandieną kai kuriose vietovėse 
susilikvidavo studentų, skautų, atei
tininkų organizacijos. Čia nekalbama 
apie vyresniųjų amžiumi organizaci
jas. Daugelis iš jų merdėjimo stadi
joje. Veikimas vyksta tik ant ‘popie
riaus’. Sportininkai spėjo užtektinai 
Įrodyti savo organizacinį subrendimą. 
Jie yra dinamiškesni už daugelį kitų 
organizacijų, ■ - ė'
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mi. Abu sporto klubai yra lietuvių 
sporto klubai. Jūs, p. Laukaiti, buvo
te sporto klubų atstovų suvažiavime 
Melbourne, tuomet buvo padarytas nu
tarimas pavesti daryti sporto šventes 
1971 m. ir 1972 m. Sydnejuje, ‘Kovo’ 
ir ‘Neris’ klubams bendradarbiaujant 
ir tarp saves susitarus. Buvo susitarta 
parašytas raštas ir pasirašytas abiejų 
klubų atstovų. ALFAS valdyba turi 
ši raštiška nutarimą. Šiais metais 
sporto klubų atstovų suvažiavime Jūs 
net sekretoriavote. ‘Kovas’ darė spor
to šventę 1971 m. be ‘Neries’ bendra
darbiavimo, o iš laikraščio sužinojau, 
kad šiais metais ‘Kovas’ vėl ruošia 
sporto šventę. Kodėl taip Įvyko? Jūs 
dalyvavote, Jūs.žinote, Jūs korespon
dentas, mes skaitytojai sportininkai 
norėtumėm žinoti, ar tas malonu ar ne
malonu vienam ar kitam klubui nesvar
bu, svarbu sužinoti teisybę, kad žino
ti kaip apsispręsti. Tam ir laikraštis, 
kad duotų žinių. Užbaigiant pareiškiu, 
kad užpuolimai daryti dėl Geelongo 
sportininkų elgesio Jūsų redaguojame 
laikraščio sporto skyriuje ‘keistoki’. 
Jūs gi, tikrinate žinias ir praleidžiate 
tik teisingas. Keletas geelongiškių 
apsistojo pas mane kartu buvo ir jų 
treneris, kartu buvo ir gitara. Dalyva
vau su savo svečiais per visą sporto 
šventę ir pobūvius ir nei aš, nei mano 
žmona nepastebėjome, kad svečiai 
blogai ar netaktiškai elgtųsi. Berods, 
niekas dar manęs neapkaltino nemokė
jime palaikyti discipliną. Jei šventes 
šeimininkams nepatiko svečių elge
sys, tai gal prisimins kai kurie savo 
elgesį Geelonge, ypač sporto salėje. 
Mano namas geelongiškiams visuomet 
atidarytas, su ar be gitaros. Jei jie 
buvo patenkinti, man smagu gal leis 
ir man nuvažiuoti su gitara ir laimėti 
ką nors, netikiu kad ambicija užgniauž
tų draugiškumą ir svetingumą.

Jūsų
A. Andriejūnas (sen.)

Visų Australijos lietuvių sporto 
klubų tikslai yra vienodi. Jie nusa
komi statutuose: - ‘sudaryti sąlygas 
lietuviškam jaunimui tarpusavyje ben
dradarbiaujant ugdyti sportinį ir fizi
nį lavinimąsi’. Atrodo, kad šiuo keliu 
ir einama.

Sporto klubai apjungia ir mišrių 
šeimų vaikus. Vienodai traktuojami 
Įvairių politinių, religinių įsitikinimų 
ir skirtingos socialinės padėties as
menys. į sporto klubus nėra atrenkami 
tik lietuviškai moką vaikai. Ateina 
vaikai gerai kalba lietuviškai, truputį 
kalba lietuviškai ir visiškai nekalbą 
ir nesuprantą lietuviškai. Klubų va
dovai neklausinėja vaikų, kodėl jų tė
vai ir savaitgalio mokyklos neišmoki
no lietuviškai. Sporto klubai negali 
ir neturi galimybių dėstyti lietuvių 
kalbą, be to, tai ne jų pareiga ir tiks
las. Treneriai ir vaikai kaip nors turi 
susikalbėti, kad galėtų vienas antrą 
suprasti. Tenka vartoti anglų kalba. 
Tarp kitko kuo čia kalti sportininkai. 
Juk nepaslaptis, kad savaitgalio mo
kyklų mokiniai per pertraukas tarpu
savyje vartoja anglų kalbą. Tautinių 
šokių šokėjai (Adelaidėje) yra instruk
tuojami anglų kalba ir ta pačia kalba 
kalbasi tarpusavyje.

Studentai taip pat kalbasi angliš
kai. Dažnai užmetimus dėl lietuviu 
kalbos nevartojimo darančiųjų vaikai 
taip pat nemoka lietuviškai.

Žinoma, yra išimčių. Yra da ig 
ir sportininkų kalbančių lietuviškai.

Sp. Sk. Redaktoriaus prierašas.
Nenorėdamas leistis į tolimes

nius ginčus su p. A. Andriejūnu, aš 
tik trumpai atsakysiu į man padarytus 
užmetimus. Kodėl aš nerašau asmeniš
kai apie ‘Neries’ sportinius įvykius, 
ką p. Andriejūno nuomone, aš turėčiau, 
kaip redaktorius, padaryti, yra labai 
paprasta ir aišku: neturiu visiškai lai
ko ne tik ‘Neries’, bet ir ‘Kovo’, kur 
ir mano abi dukros žaidžia, rungtynėse 
būti, nes beveik visuomet dirbu po 
pietų, kada ir visos rungtynės būna. 
Kovieėių veikla yra aprašyta tik dėl 
to daugiau, kadangi man mano jaunie
ji korespondentai, sekcijų vadovai ir 
pats pirmininkas duoda reguliariai ži
nias, dažnai ir anglų kalboje, kurias 
aš ir parašau. Ta pati daug kartų ban
džiau daryti ir su ‘Neries’ klubu, pra
šydamas daugelio asmeniškai ir per 
valdybos narius, kad tik rašytų. Be
rods, buvo ir specialus spaudai kores
pondentas, bet jis pasiliko tik ‘Neries* 
protokolo knygose, nes iš jo jokių ži
nių negavau. Kas liečia p. S. Norvi- 
laiti, tai Jūsų užpuolimai yra visai 
išsigalvoti, nes, po Jūsų pasisakymo, 
tuoj pat jam skambinau ir vėliau as
meniškai jo klausiau ir jis viešai pa
sakė, niekuomet tokiu dalykų nėra pa
sakęs. Jo duotos žinios apie ‘Nerį’ 
ir futbolą buvo ir ateityje bus visuo
met su pasigerėjimu dedamos. Atmin
kite, p. Andriejūnai, kad aš žinia vi
suomet laukiau ir laukiu ir jos visuo
met bus dedamos pirmiau už visus 
kitus aprašymus, ypatingai jeigu ir 
nuotraukų yra.

Kodėl buvo nesilaikoma bendro 
nutarimo daryti 1971-72-jų metų spor
to šventės Sydnejuje kartu su ‘Neries’ 
ir ‘Kovo’ klubais, tai aš, nebūdamas 
nei vieno klubo valdybos narys, ne
žinau ar būčiau kompetetingas į tai 
atsakyti, tačiau, kaip buvęs pirminin
kų susirinkimo sekretorius, galiu Jums 
pasakyti, kad paskutiniame posėdyje 
Sydnejuje buvo užprotokoluotas visų 
pirmininkų nepasitikėjimas leisti ‘Ne
ries’ klubui rengti šių metų šventę ir, 
balsavimo keliu, oficialiai rengimas 
buvo atiduotas ‘Kovui’.

Apie mano žinių teisingumą, kas 
liečia ‘gitarų daužymą’, tai aš iki 
šiol buvau visiškai neutralus ir da
viau laiškus ir korespondencijas kitų 
žmonių, nors pats asmeniškai, tuo 
klausimu, būčiau galėjęs daug dau
giau pasisakyti, kadangi keliais at
vejais aš pats buvau šių išsišokimu 
pirmoje ugnyje ir labai gerai viską 
žinau. Tačiau, tas viskas jau praei-* 
tyje ir, tikėkimės, kad niekad nepa
sikartos ateityje.

Manau, p. Andriejūnai, kad atsa
kęs į Jūsų užpuolimus, ateityje rasiu 
didesnį Jūsų ir ‘Neries’ sportišką 
bendradarbiavimą spaudoje.

A. Laukaitis
****

Treneriai su tais vaikais, kurie su
pranta lietuviškai, stengiasi kalbėti 
lietuviškai. Betgi komanda reikalinga 
treniruoti kartu, o ne pagal kalbos mo
kėjimo grupes. Atrodo, kas šis kal
tinimas reikėtų nukreipti tėvams ir sa
vaitgalio mokykloms. Pirmiausia tė
vams. Yra pavyzdžių, kad vaikai ne
lanką savaitgalio mokyklų, tėvų yra 
išmokinti puikiai lietuviškai kalbėti. 
Tie, kurie nedalyvauja sporto klubuo
se nepasižymi geresniu kalbos mokė
jimu. Galbūt geriau, kad vaikai pri
klauso sporto klubams ir save laiko 
lietuvių kilmės, nors ir nemoka lietu
vių kalbos. Kam gi būtų nauda tokius 
atstumus ir nepriėmus jų į sporto klu
bus?

Užmetimai, kad sporto klubai pa
syvūs politinėje veikloje visiškai ne 
vietoje. Sporto klubai yra nepolitinės 
ar kokios grupinės organizacijos. Bū
tų nusikaltimas, mėginant įjungti spor
tininkus ar sporto klubus į kokią nors 
politinę veiklą. Klubų vadovai neturi 
jokios teisės ; vaikams ar klubo na
riams primesti kokiav nors politinę li
niją ar grupini veikimą. Čia taip pat 
tėvų ir pačių jaunuolių asmeniškas 
reikalas. Sporto klubų vadovybės turi 
gerbti visų? pažiūras ir įsitikinimus.

Gediminas Bižys ir Rūta Kaminskaitė

NAUJA ŠEIMA
Sydnejuje naują lietuvišką šeimą 

sukūrė jaunieji mūsų akademikai ar
chitektas Gediminas Bižys ir vaisti
ninkė Rūta Kaminskaitė. ; Susipažinę 
savose studijų dienose šie abu jau
nuoliai savo draugystę tęsė iki studi
jų užbaigimo, pagaliau sukurdami ir 
puikią lietuvišką šeimą.

Geriausios šeimyninės laimės 
naujame gyvenime, linkint ir ateityje 
neištrukti iš mūsų bendruomeninio gy
venimo, plačiau įsijungiant ir į mūsų 
lietuvišką akademinę filisterių veiklą.

Propagandinis veikimas į sporto kla
bu veiklą neįeina. ;

Dėl pasisakymų, kad sportininkų 
veikla nieko gero neduodanti mūsų 
visuomenei, galima praeiti nusišyp- 
sant. Kiekvienas joja ant savo arkliu
ko. Kaip bus įsitikinęs, kad padekla
mavus keletą eilėraščių išsprendžia
mas nutautėjimo klausimas.; Kiti gi 
tikri, kad per dainą, paskambinus pia
ninu, sustipręs mūsų tarpe tautišku
mas. Kaip kas galvoja, kad pasaulis 
sukasi apie paveikslų tapymą. Taigi, 
visokių yra, visokių reikia. Greičiau
sia reikia ir sportininkų. Dabar jug ir 
seniai bijodami širdies priepolio, da
ro gimnastiką.

Juokingi, bet visi tie priekaištai 
susilaukiama iš pašalinių. Sporto klu
bai turi savo statutus, savo narius, 
savo susirinkimus. Jeigu kas jiems 
atrodo reikalinga pakeisti, patobulin
ti jie ta padaro. Pašalinio dirigavimo 
klubai nėra reikalingi. Tarp kitko tu
rima ir savo centrinė vadovybė, bū
tent ALFAS Valdyba.

Jeigu kam nepatinka sportininkų 
veikla niekas neverčia būti klubų na
riais. Niekas niekam rankos nelaužia 
lankyti sportines varžybas ar sporti
ninkų varžybas. Jaunimo tarpe spor- 
ninkų parengimus. Jaunimo tarpe spor
to klubai populiarūs ir tas pilnai pa
teisina jų esmę.

sulaukė 70 metų. Jis yra 
dramaturgas, literatūros is
torikas, meno kritikas. Vie
nas iš paskutiniųjų jo veika
lų yra studija apie lietuviš
kus kryžius, išleista Romo
je. Nuotr. V. Maželio
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GRAŽUS ŽIEDAS
Rašo Kintas

Mano supratimu, kur nors pusiau
kelėje tarpe Katalikų Centro ir Lietu
vių Namų, Adelaidėje, turėtų būti, 
senai atsivėręs, lietuviško vandens 
šaltinis. Šiuo vandeniu laistomi ir 
girdomi lietuviškų šeimų darželiai 
pražysta stebėtinais žiedais, kuriems 
dar tebežydint, jau matomas apčiuo
piamas vaisius. Man, maždaug kaip 
ir netikėtai, kiek ilgiau beviešnagiau- 
jant Adelaidėje, to šaltinio atrasti 
nepavyko, tačiau kuomi kitu būtu ga
lima išaiškinti mūsų Naujosios Sos
tinės tokį, sydnėjiškiui veik nuosta
bų, bendruomenės gyvastingumą? O 
negana to, kad žydi lietuviški jurgi
nai, bet ir iš australiško daržo per
sodintos pinavijos pražysta lietuviš
komis spalvomis!

’Toks tatai įspūdis gavosi man, 
sėdint už mylios ilgumo stalo Adelai
dės Lietuvių Namuose, p.p. Bernai
čių vienturčio sūnaus Algio ir jo bu
simosios Sandros sužadėtuvių proga, 
kuria, visais man matytais subuvimais, 
galima nusakyti tik - Karališka Puo
ta. Tiek savo svečių gausumu, lygiai 
kaip ir visais devyniosdešimt ir de
vyniais patiekalais ant lūžte lūžtan
čių stalų. Man nežinoma kur savo lai
ku p. Bernaičio tarnauta kariuomenė 
je, tačiau pagal * sunkiosios artillė- 
rijos’ ant skobnelių gausybę, saky
čiau bus buvę,s artileristas! Jau vien

P E R T H A S
Balandžio 8 >1. įvyko L.V.S. Ra

movė W.A. Skyriaus dešimtmečio su
kakties minėjimas.

Minėjimą atidarė Skyriaus Val
dybos pirmininkas - A. Klimaitis. Tau
tiniais rūbais pasipuošę jaunesnieji 
kūmai vėliava atnešė iki scenos ir 
čia išsirikiavo.

Garbės prezidiume užėmė vietą 
vėliavos kūma - O. Jurgelionienė ir 
mirusių ramovėnų našlės - p. Burnei
kienė, p. Stankevičienė ir p. Gaide
le Vi čie nė.

Priešais prezidiumo stalo išsta
tyta Vytis, iš abiejų pusių Ramovėnų 
ženklai, dešiniam šone Karaliaus Min
daugo, o iš kairės pusės Prezidento 
A. Smetonos portretai gražų įspūdį 
darė publikai.

Prisiminti ir tylos minutės atsi
stojimu pagerbti mirusieji skyriaus 
nariai. Perskaitytas Pavergtos Tė
vynės prisiminimo tekstas.

L.K.K.Sav. Sąjungos Prano Ei
mučio Grandies vadovas ats. viršila 
V. Valaitis pasveikino ramovėnus 10 
metų minėjimo proga ir palinkėjo sėk
mės tęsti veiklą sekantį dešimtmetį. 
Estų atstovas Mr. P. Lanno prisiun
tė raštišką sveikinimą, kuri pirminin
kas paskaitė lietuviškai.

10 metų Skyriaus veiklos apžval
gą padarė A. Klimaitis.

Vėliavos šventinimas buvo iš
kilmingas, sudarant iš žymesnių sa
vųjų ir kitų tautybių asmenų Garbės 
Prezidiumą ir rezoliucijų ■ komisiją. 
Buvo išnešta rezoliucija pasveikinti 
buv. Australijos ministerį pirmininką 
Robert Menzies už karinės prievolės 
įvedimą Australijoje ir iš jo kancelia
rijos buvo gautas padėkos raštas.

Po to kalbėjo ramovėnas A. Stat
kus. Kaipo patyręs kalbėtojas dar
niais žodžiais apibūdino kas yra ra
movėnas ir koks jis turi būti.

Meninę dalį atliko Kęstas Baro
nas, paskaitęs eilėraštį iš ‘Karys’ 
laikraščio ir gabioji Angelytė Pasčio- 
kaitė padeklamavo tai progai parink
tą eilėraštį. Šventė baigta Tautos 
Himnu. Po to sekė linksma vakari s.

Kitą dieną, sekmadienį, į bažny
čia ramovėnai atvyko organizuotai su 
savo vėliava.

Skyriaus kapelionas kun. L. Ke
mešys aukojo šv. Mišias ir pasakė 
tai dienai tinkamą pamokslą. Pamo
kinančiais žodžiais dvasiniai sustip
rino ramovėnus, iškeldamas tos orgar. 
nizacijos reikšmę visai lietuvių tau
tai.

Ramovėnas ****

tik apie pora šimtinių svečių prie sta
lų surykiuoti reikėjo kariškų gabumų... 
Nemaniusiems visaką aprašyti būtų 
veik neįmanoma, bet tiems kurie ži
no ponios Bernaitienės neišsemiamą 
energiją ir kulinariškus sugebėjimus, 
daug aiškinti jau ir nebereikia. Maž
daug dvi savaites dieną ir naktį tu
rėjo rūkti Moterų Sekcijos virtuvės 
kaminai..? *

Man šisai balandžio dvidešimt- 
antrosios vakaras buvo pilnas gra
žiausių įspūdžių ir, kaipo sydnėjiškiui 
staigmena. į tai reikia įskaityti fak
tą, kad turėjau galimybę pakratyti 
veik visos Adelaidės aukštosios val
džios rankas. Svarbiausia, betgi, bū
čiau veik nepatikėjęs, kad jaunojo 
Algio Bernaičio esama ALB Adelai
dės Apylinkės Pirmininko, o taip sa
kau vien tik dėl jo amžiaus. Tačiau, 
pačiam mūsų Prezidentui išdėsčius
visą Algio pereita, lietuvybės stažą, 
abejoti nebeliko kaip! Gi Sandrai pra
šnekus į susirinkusius lietuviškai, 
man, it tai pasakėčios varnai, iškri
to iš snapo sūris ir Algio asmenybė
je įžvelgiau netolimos ateities prezi
dentą. ..

Lieka tik ir belinkėti, kad ši 
australiška pinavija, perkelta į lie
tuviško jurgino darželį tik tarptų ir 
žydėtų, atnešdama nuoširdžiai linkė
tos ir linkėtinos laimes į p.p. Bernai
čių s'eima. Ne rože’s, ne lino, ne tul
pės, o gražiausiu Sužadėtuvių Žiedu 
pasipuošę Algis ir Sandra težydi!

****

M.K. ČIURLIONIO DISKUSIJŲKLUB0 
POPIETĖ

Popietė įvyko s.m. balandžio 16d. 
Lietuvių Namuose. Popietės pasikal
bėjimams vadovavo p. Paulius Baltu
tis.

Pagerbus tylos minute klubo įkū
rėja a.a. Antaną Krausą, p. P. Baltu
tis padarė apžvalga klubo veiklos už 
veik 10 metų. Klubas įsteigtas 1962m, 
liepos 15 d. ir per tą laiką jo buvo su
ruošta įvairiais klausimais eilė pa
skaitų. Paskaitas skaitė: p.p. H. Ba
kaitis, P.. Baltutię, A. Cininięnė, N. 
Cinėnas, R. Eskirtaitė, A. Gasiūnas, 
J. Grigaitienė, V. Jakutis, J. Janulai
tis, V. Jomantas, A. Karazijienė, A. 
Krausas, J. Normantaitė, Z. Stankū- 
navičienė, S. Stankūnavičius, A. Šim
kus, L. Urbonas, R. Vaičaitięnė, A. 
Vaičaitis, J. Zaikauskas, E. Žižienė, 
A. Zubras.

Dalis skaitytų paskaitų buvo vie
šos, dalis tik klubo nariams privačiuo
se klubo narių butuose, po kurių buvo 
ruošiamos arbatėlės, duodant progos 
intymiau pasišnekėti rūpimais klau
simais.

Paskutinysis M.K. Čiurlionio Dis
kusijų Klubo parengimas, kuris kiek 
daugiau įnešė tautiečių tarpe gyves
ni© atgarsio, buvo pakvietimas atvy
kusio į Australiją Vilniaus operos so
listo Edvardo Kaniavos, duoti lietu
viškų dainų ir operų arijų koncertą 
Melbourne lietuviams. Koncertas įvy
ko š.m. balandžio 3 d. Lietuvių Na
muose. Tautiečiai, kurių buvo pilna 
salė, solisto dainavimą sutiko gausio
mis katutėmis.

Po p. P. Baltučio padarytos klu
bo veikimo apžvalgos, susirinkusieji 
gyvai diskutavo dėl ateities veiklos. 
Visų pasisakymais, tokie suėjimai - 
diskusijos turėtų būti ir ateityje, o 
vieši parengimai tik tokie, kurių ki
tos Melbourne lietuvių organ:zacijos 
neruošia.

Šioje diskusijų popietėje iškilo 
ir santykių palaikymo su pavergtu 
kraštu klausimas. Kalbėjusiųjų pasi
sakymas aiškus: negali būti ben
dradarbiavimo su dabartine 
krašto valdžia, siųstais pareigūnais 
ir krašto okupantais. Tačiau santykiai 
su tautos kamienu, jei norime išlikti 
gyvi tautai, privalo būti. Todėl ir klu
bas mano, kad nepažeidžiant mūsų pa
grindinių siekimų, toks santykiavimas 
yra galimas.

Po diskusijų, prie ponių paruoš
tos kavutės dar gyvai šnekėtasi pa
liestomis temomis, bendruomeniniais, 
švietimo ir kitais reikalais.

Ig. Alekna

Newcastle Lietuvių ir Sydney Dainos 
Chorų Jungtinis Koncertas - Pobūvis

Dar mes tebegyvenam iškilių 
dainininkų - Stasio Baro ir Danos 
Stankaitytės - koncerto įspūdžiais ir 
prisiminimais, įvykusio 26.3.1972, 
o štai, žiūrėk, jau balandžio 22 d. 
mes vėl susilaukėme didelės dainų 
šventės.

Jungtinis Newcastle Lietuvių ir 
Sysnėjaus ‘Dainos’ chorų koncertas 

.Charlestaune buvo gražu - gražiausia 
lietuviškų dainų puota, meniškai stip
rus koncertas ir malonus pobūvis, ku
riuo gėrėjosi ir išgyveno gausi publi
ka.

Pavieniai ir jungtiniai abu cho
rai sudainavo 15 dainų, diriguojant 
pakaitomis B. Kiveriui ir S. Žukui. 
Solo dainoje ‘Karvelėli mėlynasis’ 
dainavo Zina Zakarauskienė.

> > Pianinu kelias dainas lydėjo Zi
ta Belkutė ir chorvedys B. Kiveris. 
Programa pranešinėjo Kristina Gas- 
poronytė angliškai ir J. Burokienė 
lietuviškai.

Abu chorvedžiai B. Kiveris ir S. 
Žukas buvo apdovanoti gėlių puokštė
mis. Be to dar ‘Dainos’ chorvedys B. 
Kiveris įteikė S. Žukui dovaną didžiu
lę bonką... Pranas Nagys dėkojo New
castle lietuvių chorvedžiui ir choris
tams už kvietimą ir šiltą priėmimą 
‘Dainos’ choristų Newcastelyje.

Mes gi, Newcastelio lietuviai, ne 
choristai, o tik lietuviškųjų dainų my
lėtojai, iš širdies dėkojame abiejų 
chorų chorvedžiams ir ją dainininkams 
už sudainuotas dainas, kurios mus ne 
tik guodė, žavėjo, bet ir ragino nepa
miršti tėvą šalies.

Po koncerto visi choristai valgė 
bendrą vakarienę, bendrai pilstė stik
liukus... O gretimoj salėj, stipriam 
orkestrui grojant, šoko ne tik jauni, 
bet ir seni. Visų nuotaika buvo auksi
nė, visi jautėsi broliai lietuviai... 
‘Vilniuje žydi liepos’, o Newcastle 
gražiai žydi lietuviškoji daina.

M.S.

Caritas-Dainos Choro Baliaus Atgarsiai
Caritas ir Dainos Choro suruoš

tas balius praėjo su dideliu pasiseki
mu. Baliuje dalyvavo apie 300 žmo
nių, kurių tarpe matėme ponią Jonikie
nę iš Pertho, šiuo metu ji vieši pas 
p. Oną Kavaliauskienę. Inž. Dirkis 
baliuje dalyvavo su visa šeima iš N-G, 

Kitas gražus ir sveikintinas pa
vyzdys tai p.p. A.E. Narbutai. Jie 
draugų ratelyje pasirinko Caritas ba
lių atšvęsti savo vedybinio gyvenimo 
dvidešimties metu sukakti. Sveikina
me p.p. Narbutus jų brangios šventės 
proga ir tikimės kad kiti tautiečiai 
paseks jūsų pavyzdį.

Su apgailestavimu pasigedome 
Caritas p-ko Kun. P. Butkaus, kuris 
šiuo metu randasi po griežta daktaro 
priežiūra ir baliuje dalyvauti dėl ligos 
negalėjo. Kun. P. Butkaus sveikini
mus svečiams rengėjų vardu perdavė 
p. Pr. Nagys. y

Meninę programą išpildė Dainos 
choras, duetas Dainos jaunųjų choris
čių Zitos Belkutės ir Danutės Dulins- 
kaitės. Iš kaimyninio Wollongongo jau 
antras kartas su moderniu baletu pa
sirodė p-lė Černiauskaitė.

Meninę programą Dainos Choro 
vyrai pradėjo sudainuodami ‘Jau pra
vertos dvaro stonios’ ir ‘Kur tas ke
lelis’. Paskutinioji daina Sydnėjjje 
girdėta pirmą kartą ir Dainos vyrams 
ja prisėjo pakartoti. Toliau sekė Zi
tos Belkutės ir Danutės Dulinskaitės 
duetas. Nuaidėjus paskutiniams ‘Ge
gutės’ garsams publika atsidėkojo 
entuziastinga katučių audra. Nema
žiau aplodismentų teko ir jaunajai 
Černiauskaitei už baleto šokį. Meninė 
programa užbaigė Dainos mišrus cho
ras sudainuodami ‘Miškų gėlė’, ‘Vai 
pūtė pūtė* ir ‘Kur namas mus’. Nesi
liaujant katutėms, priedo padainuota 
‘Kas subatos vakarėlį’. Atrodo, kad 
pastaroji ar nebuvo per silpna daina 
užbaigai, po galingai nuskambėjusios 
‘Kur namas mus*. Programos pranešė
ja p. Jadvyga Burokienė.

j j;/ rjjjąjląž ii

MELB0URN0 DAINOS SAMBŪRYJE
Sambūrio metinis susirinkimas 

įvyko š.m. balandžio 16 d. Lietuvių 
Namuose. Susirinkimo pirmininku bu
vo pakviestas p. V. Bosikis ir sekre
tore p. E. Čypienė.

Metinį Sambūrio veiklos praneši
mą padarė p. J. Petrašiūnas. Iš pra
nešimo matyti, kad me'.ai buvo gana 
sėkmingi. Ypač malonus faktas, kad 
į Sambūrio gretas įsijungė gražus bū
rys jaunimo. Taigi Sambūris tvirtėja 
ir vykdama 5 į Dainų Šventę Sj'dney 
bes pajėgesnis nei pirmą kad buvo. 
Nors ir nebuvo pilnai įvykdyti ^isi 
užsimojimai, pav. nesuiuoštas,Šiupi
nys, nepakartotas ‘Faustas’, tačiau 
veikla buvo gera ir kasa padidėjo. 
Kad atlikti visus užsimotus parengi
mus, reikia ruoštis iš anksto, nes tai 
pridėtinis darbas, kuris turi būti at
liktas netrukdant normalių repeticijų.

Piniginę apyskaitą padarė iždi
ninkas p. B. Vingrys. Jo žodžiais ta
riant, kasa padvigubėjo.

Revizijos aktą perskaitė p. V. 
Bosikis, kuriuo užgirta veikla ir pra
šoma ją patvirtinti, kas ir susirinki
mo buvo padaryta.

į naują Dainos Sambūrio Valdyba 
išrinkti: p. A. Čelna (be rinkimų), E. 
Čypienė, V. Alekna, V. Savickas ir 
A. Staugaitis.

Dirigentas A. Celna iškėlė su
gestiją, kad būtų gražu Sambūriui pa
daryti išvyką į užjūrius. Ta galima 
pasiekti, jei per 2'4 metų sambūrie- 
čiai taupytų kelionės išlaidoms pa
dengti. Dirigentas, tada gavęs ilgo 
tarnavimo atostogas, tokia išvyka, 
jei jai bus taip pasiruošta, darytų.

Sudainuota ‘Ilgiausių metų’ nau
jausiam Sambūrio nariui p. Petrašiū- 
nui (jui.) ir išvykstančiam į Angliją 
p. V. Lazauskui.

Melboumiečiu vardu Sambūriui 
tenka tik palinkėti augti, stiprėti, ge
ros sėkmės Dainų Šventėje Sydney 
bei kituose jo parengimuose ir ryžtis 
gražiam Australijos lietuvių reprezen- 
tavimui užjūrio kraštuose.

Ig. Alekna
Nors Kun. P. Butkus ir nedaly

vavo, tačiau meninei programai pasi
baigus jo įvairiais ‘margučiais’ buvo 
apdovanoti programos dalyviai; Dai
nos Choro dirigentas Br. Kiveris ir 
visų organizacijų talkininkas Algis 
Plukas.

akras

ADELAIDĖS KRONIKA
Ponų Pacevičių sodyba virto mie

la visiems. Vos tik spėjo daržininkas 
surankioti Pietų Australijos lietuvių 
inžinierių subuvimo likučius, tuojau 
buvo paskelbta: Pabaltiečių Moterų 
Sąjunga Pacevicių sodyboje ruošią 
suneštinę iešminę. Susirinko gražus 
būrelis estų, latvių ir lietuvių. Tikra 
lietuviška ‘oobų vasara’. Pageltę 
aukštų topolių lapai kalba, kad mie
la vasarėlė jau baigiasi. Visokie or
ganizacijų paruošimai perkeliami į 
pastogę. • Vyrams besitariant kokia 
kalba užtraukti pirmąją dainą, staiga 
iš garsiakalbio užtraukė stiprus ba
ritonas... Kelk sūneli, štai tau marš
kinėliai... Dainuoja Vilniaus Operos 
solistas E. Kaniava. Ponas Pacevi- 
čius jį puikiai Įrašė, Ateitininkų - 
Sendraugių literatūros vakare, į mag
netinę juostelę. Taigi jo sodru bari
toną adelaidiškiai dar ilgai girdės. 
Fakelų šviesoje skirstėsi svečiai 
vaišingų šeimininkų lydįpii. (Subuvi
mas įvyko 16.4).

Lengvo širdies smūgio ištiktas 
dailininkas St. Neliubšis paguldytas 
Karališkoj Adelaidės Ligoninėje. Ačiū 
Dievui, liga nesusikomplikavo ir dai
lininkas taisosi. Paskutinis jo kūri
nys A.A. V. Raginio portretas paka
bintas Lietuvių Namu, sienoje, atro- 
d., gana ispMlngal

•T* -f- 'T
Gyvenimo mįslės

Kodėl moterims dar vis reikia tiek 
pat laiko apsirengti, kaip ir tada, ka
da turėjo daugiau kuo rengtis?

****
Mūsų Pastogė Nr.18 1972-5.8. psl.7
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t-**'-**- Pranešimai
INFORMACIJA

Australijos lietuvių bendruome
nes nariai (pagal ALB statuto 1 para
grafą), kurie norėtu apsilankyti Jau
nimo Kongrese Amerikoje š.m. liepos 
mėnesį, gali gauti daugiau informaci
jų kreipdamiesi: •,

SYDNEY - į p. J. Reisgytę, 135 
Mimosa Rd., Greenacre, 2190; tel. 
70 3978.

MELBOURNE - į p. H. Antanaitį, 
4 Robert St. Nth. Balvyn, 3104; tel.

ADELAIDĖJE ir kituose miestuo
se • į p. J. Jonavicių, 27 Rickaby St. 
Croydon Park, 5008; tel. 46 4775.

ALB Kramto Valdyba
****

SYDNEY
Gegužės mėn. 21 d. S.L.M.S.G. 

D-jos pagelbinis būrelis kviečia i ieš- 
minę Lietuvių Sodyboje. Maistas ir gė
rimai bus gaunami vietoje.

Ta pačia proga ten įvyks būrelio 
susirinkimas.

Lietingam orui pasitaikius iešmi- 
nė neįvyks.

Valdyba
****

Liežuviams Evangelikams Sydney
Lietuviškos pamaldos evangeli

kams įvyks gegužes 21 d. 12.30 vai. 
Lutheran Church, Yagoona (167 Rose 
Str.) ,

Pamaldas laikys kunigas V. Sim- 
boras.

Po pamaldų bažnyčios salėje bus 
arbatėlė, kur bus proga pasikalbėti

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Sydnėjaus Lietuvių Klubo direk

toriai pasirašė sutartį su rangovu 
builderiu Andrew Piliph Constraction 
Co. dėl licenzijuoto klubo patalpų pa
statymo. Kaina $170.000) ir ta pati 
statybos bendrovė atperka Lidcombės 
namus už $49.000. Tuo būdu greitai 
Sydnėjuje turėsime savo licenzijuotą 
klubą. Rangovas apsiėmė pastatyti 
per keturis mėnesius. Lietuvių Die
noms Sydnėjuje tikriausiai turėsime 
savo patalpas ir savo klubą su visais 
patogumais ir komfortu.

****
Kun. P. Martūzas jau kuris lai

kas sirguliuoja su inkstais. Ateinan
čią savaitę yra susitaręs su gydytoju 
atsigulti St. Vincents ligoninėje opera
cijai. Linkime sėkmingos operacijos 
ir greito pagijimo.

****
Retai kada pasitaiko toks savait

galis, kad per šeštadienio dieną būtų 
net trys vestuvės. Balandžio 29 d. 
toks šeštadienis buvo, kun. P. Mar
tūzas sutuokė tris poras. Dalia Meiliu- 
naitę su John Miller iš Brisbanes, Al
gį Laurinaitį su Halina Sinclar abu 
konservatorijos mokiniai ir tų pačių 
studijų draugai, ir Sapankaitę Reginą 
su F. Osgood. Geriausios sėkmės lin
kime jauniesiems ir vienkart primena
me - nenutolkite nuo lietuviško ka
mieno iš kurio jus esate kilę.

****
Gerai pasisekusi skautų Židinio 

sueiga. Oras pasitaikė gražus, o gam
ta rudenėjančioje melancholijoje švel
ni ir miela kaip motina priėmė skau
tus į savo prieglobstį. Gana geras bū
relis skautų-čiu, susirinko apsvarstyti 
savo Židinio reikalus ir aptarti artė
jančio Kaukių Baliaus reikalus. Į nau
ja, valdyba išrinkti: Vytautas Deikus- 
tėvūnu ir Jadvyga Viliūnienė-kancle
riu.

Po rinkimų skt. A. Mauragis tu
rėjo pašnekėsi apie Hatha Yoga. Prak
tinę demonstracijos dalį atliko sesė 
Aldona Adomėnienė. Klausytojai buvo 
labai susidomavę tokiu pašnekėsiu 
ir patys išmėgino kai kuriuos praty
bos numerius. Po pašneke’sio prasi
dėjo malonus poilsis ir piknikas, ’o 
saulutei leidžiantis pajudėjo visi 
namo.

- ****
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Gegužės mėnesį nepamirškime mū
sų tautoje pamiltų gegužinių pamaldų: 
jas giedokime ar kalbėkime šeimoje 
ar paskirai.

Kas sekmadienį, po šv. Mišių 
Lidcombe bus giedamos gegužinės 
pamaldos aukojant jas už Tėvynę. 
KAPINIU LANKYMAS IR PAPUOŠIMAS

Gegužės 13 d. - šeštadienį kvie
čiama talka Lietuvių kapinėse Rook- 
woode nuo 2 vąl. p.p. - papuošti mi
rusių motinų kapus, bei aptvarkyti ne
turinčius artimųjų apleistus kapus.

Po to, 4 vai. p.p. (jei nebus lie
taus) bendros maldos už mirusias mo
tinas čia lietuvių kapinėse, Tėvynėje 
ir tremtyje.

PAMALDOS
Gegužės 14 d. - sekmadienį pa

maldos už visas gyvas ir mirusias mo
tinas St. Joachim’s bažn. Lidcombe 
11.30 vai. Pamaldose giedos 'Dainos’ 
choras, dirig. Br. Kiverio. Kuo dau
giau - ypač jaunimas kviečiamas pri
imti Sv. Komuniją, aukojant už savo 
motinas.

MINĖJIMAS
Tuojau po pamaldų motinų pager

bimas parapijos salėje -. ruošiamas 
jaunimo: skautų, ateitininkų ir savait
galio mokyklos. Kviečiami visi daly
vauti.

ŠEŠTINĖS

Gegužes 11 d. - ketvirtadienį, 
Kristaus Dangun Žengimo Šventė - 
Šeštinės. Lietuviškų pamaldų nebus. 
Šv. Mišias išklausykit sau artimiau
sioj bažnyčioj ryte ar vakare.

Kun. P. Butkus

Violeta Mauragienė - Vasiliaus
kaitė sunkiai serga, tolimesniam gy
dymuisi išvažiavo į Europą pas gar
sius specialistus, žada būti Francu* 
zijoj ir aplankyti Liurdą.

Kartu su ją išvažiavo jos mo
tina p. G. Vasiliauskienė.

****
Sysnėjaus gydytojų draugijos me

tinis susirinkimas įvyko balandžio 
30 d. Paskaita skaitė dr. Viliūnas. 
Gydytojai išsirinko nauja valdyba: 
dr. I. Venclovas - pirmininkas, dr. Br. 
Jarembauskienė - iždininkė ir dr. Rū
ta Kavaliauskaitė - sekretorė.

****
Balandžio 30 d. Cicilija ir Povi

las Protai pašventino savo naują bu
tą, kunigas P. Butkus atliko švanti- 
nimo apeigas, o draugai ir pažįstami 
padainavo ir pasilinksmino naujame 
Protų bute.

****
Teko sužinoti, kad Sydnėjaus po

nios, besiruošdamos Kongreso Baliui, 
peržiūrėjo visas šilko krautuves, be- 
ieškodamos nematyto plonumo, nere
gėto gražumo medžiagų, kad išgavus 
savo figūrų gražiausias linijas. O šį 
sykį jug tai tikrai svarbu, nes balius 
vyks ‘Menzies’ Hotel ir mūsų ponioms 
nereikės vargti su košeliena, skilan
džiais, vėdarais ir krienais.

Galantiški kelneriai patarnaus 
mums prie puošniai padengtų stalų, 
o mes vyrai, kelneriams tik nurodinės!' 
me kur šampaną, kur žalią vyną, o kur 
whiskį ar vodką pilstyti į kristalines 
taures.

****
VĖL GRAŽI DOVANA

P. Pranas Vilutis dovanojo M.L. 
Kultūros Fondo Bibliotekai M. Myko
laičio - Putino veikalą ‘Sukilėliai’ 
2-se tomuose, J.K. Kairio - ‘Nepri
klausomos Lietuvos Pinigai’ ir įvairių 
žurnalų komplektus.

Ponui P. Viluciui nuoširdžiai 
dėkojame.

L.K.Fondas
****

Akiniai miegui
—Kodėl eidamas gulti užsidedi 

akinius.
-r-Pastaruoju laiku vis regiu 

neaiškius sapnus.

1972 - JAUNIMO METAIS - VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI UAUNIMO

E
 Sydnėjaus Lietuvių Savaitgalio Mokyklos Tėvų Komitetas M 
pižės 27 d. Dancers Club salėje (kampas Joseph & Vaughan St. 
icombe) rengia t r-a d i c i n į

BALIU |

r o g r a m o j e : Tautinių Šokių grupė ir Jaunimas.

o t e r i j a : turtinga fantais. Ag

Pelnas skiriamas mokyklos naudai ji

imas $3.00 - suaugusiems. Moksleiviams ir pensininkams - $2.00

P radžia - 7.30 vai. O

Jau dabar galima įsigyti bilietus ir užsisakyti vietas krei- 2? 
utis asmeniškai į šiuos asmenis: Iz

V. Šliteris, tel. 38 4370;

L. Cox, tel. 631 3688; f i

T. Vingilienė, tel. 602 6358; fgL

Sydnėjaus Liet. Sav. Mokyklos Tėvų Komitetas Ii

KONGRESO BALIU

f 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 - 
f 56 Almora St. Mosman, 2088. NSW. Tel. 969 6394
4 II PL J Kongreso Komitetas Sydney

KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ BIURĄ

Palanga. Travel
632 GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA 2000

TURIME IR įVAIRIU. ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO-
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 3526

Renka parašus
S. Kudirkai gelbėti

Dedamos pastangos įtaigoti 
JAV prezidentą R. Nixoną, kad. 
jis būsimos, gegužės mėn., ke
lionės į Maskvą metu paveiktų 
rusus paleisti laisvėn nuteistą 
10 metų priverčiamo darbo sto
vykloje Simą Kudirką. “Sunday 
News”, milijoninio tiražo New 
Yorko “'Daily News” sekmadie
ninė laida kovo 5 pranešė, kad 
specialus komitetas “Amerikie
čiai dėl Simo” renkąs parašus 
peticijai prezidentui Nixonui. 
Jau surinkta 4,000 parašų ir ti
kimasi jų gauti iki 250,000. Ko
miteto peticijoje pažymėta, kad 
S. Kudirkai buvusios paneigtos 
pagrindinės žmogaus teisės ir, 
kad jo išdavimo rusams byla 
JAV gyventojų nesanti pamirš
ta. Eltos žiniomis, Komitetui 
“Americans for Simas” vado
vauja Daiva Kezienė. Veiklą fi
nansuoja “Laisvės Žiburio” ra
dijas New Yorke, R. Kezio va
dovaujamas. Komiteto likusieji 
nariai yra ne lietuviai. Numa
toma žygius dėl S. Kudirkos dar 
toliau plėsti.

Minėto dienraščio dar paskelb
ta, kad New Yorko, Queens at- 

stovas Albany miesto seimely, 
F. Sčhmidt, pasiūlęs rezoliuciją, 
kurioje JAV Kongresas prašo
mas perduoti prez. Nixonui pa
geidavimą Kudirkos laisvės rei
kalą iškelti viešnagės Maskvoje 
metu. Laikraštis įdėjo S. Ku
dirkos nuotrauką. .(H.)
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