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AUSTRALIJOS POLITIKOJE
Neseniai įvyko Australijos 

Darbo Partijos (dabar valdžioje) 
viršūnių konferencija svarstyti 
Australijos ekonominės padėties. 
Konferencija, trukusi visą savaitę, 
apčiuopiamų rezultatų neatnešė. 
Prieita išvados, kad reikia duoti 
laisvą kelią privačiai iniciatyvai, ku
ri buvo ir dabar vertinama, kaip 
Australijos ekonominio gerbūvio 
pagrindas ir variklis, kas, be abejo, 
prieštarauja anksčiau skelbtiems 
darbo partijos idealams. Mokesčių 
kėlimas ar jų mažinimas tėra antra
eiliai dalykai ir jie susidarusios 
problemos neišsprendžia, žodžiu, 
darbo partija, atėjusi valdžioj ir už
simojusi įvesti krašte didelių socia
linių reformų, akivaizdžiai traukiasi. 
Ne be reikalo toks’’Sydney Morning 
Herald” aštuntos skilties komenta
torius atsargiai pasišaipo, kad šiuo 
metu vykdant atsitraukimą į senas

Be dalios
Dažnai iš mūsų pastangų pasišai

po okupuotos Lietuvos spauda, kad 
mes čia nesulaikomai nykstam, bet 
reikėtų apsižiūrėti, kas tuo reikalu 
daroma socializmo šalyje, kuri gi
riasi sudaranti sąlygas
tautybėms klestėti.

Neskaitant Lietuvos ir antroje 
vietoje Sibiro, lietuvių yra gana 
Susiai ir kitose sovietinėse respub- 

ose, tačiau jie neturi jokių, net 
minimaliausių sąlygų, kur būtų pa
laikomas tautinis sąmoningumas per 
savas mokyklas, kultūrinius ratelius 
ir pan., kaip kad vyksta išeivijoje.

Pagal sovietines statistikas tokioj 
Baltarusijos respublikoj po karo bu
vo apie 50.000 lietuvių, o jau 1959 
metų surašymo daviniais ten neuž
rašyta nė vieno lietuvio. Bet jų yra 
ir nemažai. Tai rodo pastangos ten 
gyvenančių lietuvių įsteigti bent 
[iradžios mokyklas, bet jos nebuvo 
eistos. Iš tiesų Baltarusijoje pri- 
skaitoma apie 30.000, bet jie neturi 
jokių teisių tautiniai organizuotis ir 
Šviestis.

Ukrainoje 1970 m. buvo apie 
10.000 lietuvių, bet ir čia jų tautinė 
veikla užgniaužta.

Kiek kitaip Lenkijoje. Čia pri- 
skaitoma apie 6000 (Suvalkų krašte) 
lietuvių, kurie turi pilnai veikiančią 
vidurinę mokyklą ir keliolika pradi
nių mokyklų. Seinuose veikia lietu
vių kultūrinė . draugija, o Punske 
dainų ir šokių ansamblis. Beveik 
prie kiekvienos mokyklos veikia lie
tuviškos bibliotekos ir skaityklos. 
Lenkijos lietuviai leidžia net du lie
tuviškus laikraščius.

Kaliningrado (Rytprūsių) srityje 
gyvena apie 25.000 lietuvių, bet jie 
neturi jokių nei kultūrinių, nei vi
suomeninių institucijų. Net toks 
Gedvilas nusiskundė, kad jis dėjęs 
pastanga atidaryti lietuviškų mo
kyklų Kaliningrado srityje, bet iš to 
nieko neišėjo.

Latvijoje 1970 metais buvo apie 
40.000 lietuvių irgi be jokių lietuviš
kų įstaigų ar institucijų. Net lietuvių 
klubui Rygoje negautas leidimas. Gi 
prieš karą Latvijoje veikė lietuvių 
gimnazija, dvi keturklasės ir viena 
septynių klasių mokykla ir net 13 
pradžios mokyklų.

Šie keli faktai aiškiai pasako, kaip 
socialistinė tėvynė rūpinasi tautybių 
reikalais.

jozicijas belieka tik vėl įvesti priva- 
omą karo tarnybą ir pasiųsti Austrą* 
ijos dalinius kovoti už Pietų Viet

namą...
Bedarbė Australijoje irgi yra vie

na iš pagrindinių problemų. Šiuo 
metu Australijoje priskaičiuojama 
311.600 bedarbių. Tai sunkus klau
simas, kuris per vieną dieną neiš
sprendžiamas atsimenant, kad eko
nominė krizė plečiasi visame pasau
lyje. Kai kurie ekonomistai eksper
tai pranašauja netolimoj ateity sun
kią pasaulinę krizę, gal dar skau
desnę, negu buvo 1930 m.***

Didelė sensacija, kai Australijos 
fedaralinės vyriausybės teisingumo 
ministeris ir senatorius Murphy pa
sitraukė iš turėtų pozicijų ir įstojo į 
Australijos aukščiausią teismą. Tai 
buvo didelė staigmena, nes senato
rius Murphy buvo labai dinamiška ir 
d.rauge kontraversinė asmenybė. Ta 
proga ministeris pirmininkas Mr. 
G.Whitlam priverstas pertvarkyti 
visą savo mmisterių kabinetą. Kiti 
aiškina šitą senatoriaus Murphy pa
sitraukimą labai praktiškai: esą, 
matydamas vyriausybės bankrotą 
i’is išnaudoja progą užimdamas va
duojančią vietą Aukščiausiame 

Teisme, nes galimų rinkimų atveju 
jis galįs prarasti turimas pozicijas 
ka; būdamas teisme jis palieka sau
gus.

Darbiečių viršūnių konferencijoje 
Terrigal nutarta leisti Vietnamo re
voliuciniam sąjūdžiui (Vietkong) 
Australijoje atidaryti savo informa
cijos būstinę. Tai irgi šokiruojantis 
nutarimas, kad net Amerikos vy
riausybė pareikalavo Australijos 
vyriausybę pasiaiškinti, nes Viet- 
kongo vadai visai nereprezentuoja 
jokios vyriausybės. Šis Australijos 
žingsnis dar labiau įtemps ir taip jau 
nepergeriausius Australijos - USA 
santykius.

Keista, kai Palestinos Išlaisvini-

įvykiai
Kopenhagoje yra susiorganizavęs 

Danijoje gyvenančių Rytų Europos 
egzilų bendras komitetas (Common 
Committee of East Exiles in Den
mark), kuriame (dalyvauja egzilai iš 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ru
munijos, Rusijos, Ukrainos, Vengri
jos.

Kai Solženytsinas buvo ištremtas 
iš Sovietų Sąjungos, akademikas 
Andrėj Sacharov paskelbė savo vie
šą laišką, kuriame tarp kitko siūlė 
sudaryti tarptautinį tribunolą, kuris 
tirtų nuolatinius ir nesiliaujančius 
pažeidimus politinių, religinių, kul
tūrinių ir asmens laisvių Sovietų 
Sąjungoje. Aukščiau minėtas Ko
mitetas tuojau pradėjo tuo reikalu 
kalbėtis su Danijos Parlamentu. Po 
penkis mėnesius trukusių derybų 
pagaliau gautas sutikimas, kad toks 
tribunolas susirinks Danijos Parla
mento patalpose. Laikas - 1975 m. 
pavasaris.

Telefoniniame pasikalbėjime 
(1974.XI.22) tarp Komiteto ir dr. 
Sacharovo, pastarasis be jokių re
zervų tam sumanymui pritarė, lai
kydamas jį nepaprastai svarbiu. So
vietų žinių agentūra TASS p.m. 

mo Organizacijos atstovai tenorėjo 
tik vizituoti Australiją, tai jų neįsi
leido, nors abu atvejai labai pana
šūs.

***

Galbūt Australijos min. p-ko vizi
to Maskvoje pasekmė, kad Sov. Są
junga užpirko 40.000 tonų Australi
jos jautienos. Kaip žinia, pastaruoju 
metu Australija daugely vietų pra
radusi mėsos rinkas. Šitas sovietų 
užpirkimas tėra tik maža dalelė, ką 
Australija gali išvežti. 1973-74 m. 
Australija eksportavo mėsos už 637 
milijonus dolerių.

pasaulyje
gruodžio 23 aštriai puolė Danijos 
Parlamentą, kad šis leido nuodotis 
savo patalpomis antisovietiniams 
tikslams.

Pranešdamas visa tai savo š.m. 
sausio 1 d. laišku, Komitetas krei
piasi ir į Rytų Europos egzilų orga
nizacijas bei jų informacijų centrus, 
prašydamas, kad jie painformuotų 
savo spaudą ir paremtų Komiteto 
užsimojimus nurodydami patikimus 
liudytojus, siųsdami informaciją, ir, 
jei galima, finansinę paramą. Komi
teto adresas: Common Committee of 
East Exiles in Denmark, Postbox 
1035, DK—1007 Copenhagen K, 
Denmark. (Vlikas pasirūpins viso
keriopai šiam reikalui pačlėti).

(ELTA)
**♦

Užsienio spaudos žiniomLietuvoje 
sudaryti slapti fondai paremti so
vietinio teroro aukoms. Iš to fondo 
remiama suimtųjų šeimos ar tėvai, 
kurie dažniausia lieka be darbo ir 
valstybės globos.

*♦*
Iš Maskvos pranešma, kad so

vietų šeimininkių rekalai gerėja. 
1965 m. 100 šeimų teko 11 šal-

Aurimas Dumčius Beplaukė moteris

Metalo skulptūra, buvusi išstatyta lietuvių 
da’lės parodoje per Liet. Dienas Adelaidėje

dytuvų, o šiemet - jau 49. Tais pat 
metais vienai šeimai išėjo po 1/5 
šaldytuvo, o šiemet- jau 
daugiau V2.

IR ARMĖNAI KOVOJA UŽ 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Reuterio agentūra iš Maskvos 
pranešė apie nacionalizmo akty
vumo pasireiškimus Armėnijoje. 
Už Armėnijos tautinės susivie
nijimo partijos įsteigimą areš
tuota ir nuteista 11 asmenų.

Naujosios partijos pagrindinis 
tikslas buvęs iškovoti Armėni
jos išstojimą iš Sovietų Sąjun
gos, prisijungti prie Turkijos ir 
Azerbeidžano rytinių sričių, kur 
armėnai sudaro gyventojų dau
gumą ir įsteigti nepriklausomą 
Armėniją. Šio tautinio judėjimo 
svarbiausieji vadai buvę Aršak- 
.jan ir Zograbjan, kurie nuteisti 
septyniems metams kalėjimu ir 
po to trims metams ištrėmimui 
iš krašto.

Apie šį tautinį judėjimą Ar
mėnijoje ir teismo sprendimus 
Vakarų korespondentams Mas
kvoje papasakojęs Žmogaus tei
sių apsaugos komiteto pirminin
kas akademikas Sacharovas.

Sptendžiąnt iš pogrindžio or
ganizacijos leidinių ir žinių, ku
rios pasiekia Vakarus, žmogaus 
teisių ir nepriklausomybės rei
kalavimai Sovietų Sąjungoje vis 
labiau plinta ir jų jau nebega
lima nei nuslėpti, nei nuslopintu

A. T.
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Čia mūsų
ateitis

Būdamas Australijoje Pasaulio 
Liet. B-nės pirmininkas p. B.Nainys 
keliais atvejais pabrėžė lituanistinio 
švietimo svarbą sakydamas, kad kai 
užsidarys lietuviško švietimo insti
tucijos, tai užsibaigs ir mūsų tautinė 
veikla. Čia pasakyta daug tiesos, 
nors gal ir nereikėtų imti taip skau
džiai tragiškai. Gal Amerikoje tas 
lituanistinis švietimas ir kitaip sto
vi, bet čia pas mus pagrindinis vaiko 
ir jaunimo tautinis auklėjimas vyks
ta šeimoje. Ir kas rūpinasi savo vai
kų tautiniu sąmoningumu, tų vaikai 
jau ateina į savaitgalio mokyklą ne 
tik lietuviškai kalbėdami, bet ir mo
kėdami skaityti ir rašyti. Rūpestis 
yra, kaip pratęsti tą lituanistinį 
švietimą paaugliams, kurie jau išei
na iš savaitgalio mokyklų. Turėtų 
būti sukurtos institucijos, kuriose ir 
paaugliai galėtų savo lituanistines 
žinias tęsti ir plėsti. -

Melbourne energingo P.Sungailos 
pastangomis jau kelinti metai veikia 
lituanistiniai kursai. Dar daugiau: 
per didelę kovą pasiekta tiek, kad 
baigusiems tuos kursus lietuvių kal
ba užskaitoma į abitūros egzaminus 
ir pripažįstama visuose Viktorijos ir 
Pietų Australijos universitetuose. 
Dedama pastangų, kad lietuvių kal
ba būtų įskaityta ir N.S.W. aukšto
siose mokyklose. Atrodo, ir šitai 
bus jiasiekta. Tai yra nepaprastos 
reikšmės atsiekimas, kuriuo mums 
belieka ne tik didžiuotis, bet jį ir 
tinkamai išnaudoti.

Melbourne vedami lituanistiniai 
kursai turi patogias patalpas ir yra 
vietinės vyriausybės remiami. Dar 
daugiau: valstijose, kur tokių kursų 
nėra, suinteresuoti gali kreiptis į 
Melbourno kursų vedėją ir bus duo
damos pamokos korespondenciniu 
būdu.(žiūr. skelbimą paskutiniame 
šio laikraščio p si.).

SOCIALINĖS
’’Graži jūsų sodyba”, sušuko vieš

nia iš Los Angeles, apžiūrėjus Syd- 
nejaus Lietuvių Sodybą Engadine. 
’’Jūsų pensininkai ir seneliai gyvena 
kaip turtuoliai”. Patvirtino ir kiti sve
čiai.

Taip. Ne be reikalo šią sodybą kai 
kas pavadino turtingų senelių prieg
lauda.

Mūsų sodyba daro malonų įspūdį. 
Dviejų kambarių su visais patogu
mais vienetaSj veranda iš vienos pu
sės, balkonas iš kitos, puikūs vaiz
dai į uolėtas kalvas su eukaliptų 
miškeliais ir grynas grynas oras. To
kioje atmosferoje tik gyvenk ir 
norėk.

Ramu sodyboje. Keturi išbaigti 
vienetai gyvenami saugaus artumo 
ieškančių žmonių. Jų ryšiai su pa
sauliu labai artimi. P.Alekna savo 
bute turi telefoną; pagrindinio susi
siekimo kelias vos kelios minutės 
nuo sodybos, o ir geležinkelio stotis 
netoli. Taip kad susisiekimas su 
Sydnejumi patogus. Giminės ir 
draugai dažnai apsilanko.

Kaip visiems žinoma, šią jaukią 
sodybą įkūrė socialinės globos mo
terų Draugija. Tos draugijos pastan
gomis buvo gautas gan didelis že
mės sklypas Engandine, Sydnejaus 
priemiesty. Draugijos pastangomis 
išrūpintos privilegijos, įstatymais 
skirtos visoms panašioms draugi
joms. Tuo būdu gaunama valdiška 
parama santykyje 2:1, t.y. prie savo 
turimų pinigų, gaunamos dvi dalys 
valdiškų. Sudarus pradžiai reikalingą 
sumą, tuoj imtasi statybos. Gan 
greitai buvo pastatyti keturi, gero 
standarto vienetai.

Apsigyventi valdžios subsidiuoja- - 
moję socialinės globos sodyboje 
gali pensininkai ir seneliai reikalingi 
globos, nes pagrindinis socialinės
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Tačiau tokių kursų pasisekimas ir 
ateitis priklauso nuo mūsų pačių: 
kiek bus tų kursų lankytojų (aki
vaizdiniu ar korespondenciniu ke
liu). Jeigu kursantų skaičius bus že
miau normos, tai visos pastangos ir 
iškovotos lietuvių kalbai privelegi- 
J'os nueis veltui. Mūsų rūpestis yra, 
:ad kuo daugiau tuos kursus lanky

tų arba net butų steigiama panašūs 
lituanistiniai kursai ir kitose valsti
jose. Čia mes laimime savo vaikus 
lietuvybei ir iš kitos pusės vaikams 
užskaitomas lietuvių kalbos egzami
nas į brandos atestatą. Laimima 
dvigubai: jaunuolis ar jaunuolė 
brandinama lietuviškoje dvasioje ir 
dar gauna pažymėjimą už įgytas ži
nias į savo brandos atestatą.

Į šitą labai svarbų faktą turi ati
tinkamai reaguoti tėvai. Nelaukime, 
kad vaikas šiandie pats ieškotų to
kių kursų ir į juos veržtųsi. Už vaikų 
tautinį auklėjimą ir jų sąmoningumą 
tiesioginiai atsakingi pirmoje eilėj 
tėvai. Mes nuolat pabrėžtinai kalba
me apie kovas už Lietuvos išlaisvi
nimą ir lietuvybės išlaikymą, tačiau 
vaikų tautinis auklėjimas yra pats 
tikrasis ir tiesioginis šios kovos 
frontas. Tuščios pastangos ir narsios 
kalbos tų, kurie nesistengia arba 
permažai kreipia dėmesio, kad jų 
vaikai išaugtų sąmoningais tautie
čiais.

Galėjome anksčiau teisintis, kad 
neturime priemonių, bet šiandie tų 
priemonių yra. Ir dar daugiau - litu
anistika, ypač lietuvių kalba pripa
žįstama Australijos aukštųjų mo
kyklų. Ko dar reikia? O reikia, kad 
kiekvienas lietuvis jaunuolis savo 
gimnazijos baigimo pažymėjime tu
rėtų ir lietuvių kalbos pažymį. 0 tai 
ypač svarbu ne tik kiekvienam as
meniškai, bet ir mūsų bendruome
nei, o tuo pačiu ir visai lietuvių tau
tai. Ko vertos pastangos ir aukos be 
perspektyvų ateičiai?

Apie lituanistinių kursų eigą, są
lygas pilną informaciją teikia ALB 
Švietimo Vadovas p. p.Sungaila tel. 
232 5599 (Melb.) arba raštu 20 Lis
bon St., Glen Waverley, Vic. 3150.

(v.k.)

PROBLEMOS
globos tikslas yra šelpti ir globoti 
vargšus, vienišus ligonius ir netu
rinčius namų. Tos kategorijos lietu
vių Lietuvių Sodyboje Engadine kol 
kas nėra. Kyla klausimas, ar mes 
pragyvenę Australijoje ketvirtį šimt
mečio, neturime tikrai reikalingų so
cialinės globos?

Svečiai iš Amerikos, paviešėję ke
lias savaites lietuvių šeimose, ap
lankę Lietuvių klubą, lietuvišką so
dybą, buvo nustebinti Australijos 
lietuvių geru įsikūrimu. Visų namai 
gražūs, erdvūs, papuošti sodeliais, 
žmonės gerai apsirengę, sočiai pa
valgę, jaunimas eina mokslus. Nėra 
problemų.

Girdėdama svečių malonius žo
džius, ir aš įtikėjau, kad mūsų tarpe 
nėra šelptinų asmenų, kad mes ne
turime reikalingų socialinės globos, 
neturime vienišų ligonių, kurie ne
prisišaukia vandens stiklo, neturime 
apleistų senelių. Deja, ši iliuzija 
sudužo pasikalbėjus su E.M.

’’Einant į darbą sustabdė mane 
senukas, gal 65 metų, gal daugiau, ir 
paprašė 20 et.” Atvykęs saulėtą po
pietę į pajūrį papasakojo E.M. ’’Pa
galvojau, kad tai ukrainietis ar latvis. 
Užklaustas, pasisakė lietuvis esąs”. 
Toliau paaiškėjo, kad tai pensinin
kas, be giminių, be namų, silpnė
jančios sveikatos, nakvojąs Salva
tion Army, kur jam išvogė sutaupąs - 
60 dol. Iki gaus pensiją, turi prašyti 
•išmaldos.

Yra ir daugiau lietuvių tokioje ap
gailėtinoje būklėje, užtikrino mane 
E.M. Jie neturi ryšio su mūsų orga
nizacijomis. Tai asmenys, kurie net 
nežįno, kad yrasocialinės globos 
draugija^iŠ kurios galima būtų pa-, 
-prašyti pagalbos. ./•

Nelabai galima juos ir kaltinti dėl 
to. Yra įvairių priežasčių, dėl kurių

IŠVYKA Į ROMĄ IR EUROPĄ
Oficialiai Šventųjų Metų Lietuvių Savaitės Organizatorių įgalioti 

rengiame
SPECIALIĄ LIETUVIŲ EKSKURSIJĄ Į ROMĄ IR EUROPĄ 

dalyvauti
Šventųjų Metų Lietuvių Savaitėj Romoje birželio 27 - liepos 3 d.d.

Musų ekskursantai išskrenda iš Melbourno ir Sydnejaus pirmadienį, 
birželio 23 ir grįžta trečiadienį, liepos 17 d. iš Romos.

Norį galės pratęsti savo kelionę ir apsilankyti Lietuvoj ar kituose 
Europos kraštuose.

Kelionės kaina yra ypatingai žema ir sąlygos labai patogios.
Mūsų grupės dalyviams apsistojimo patalpos jau rezervuotos per Lie

tuvių Pontinkalinę Kolegiją Romoje. Kaina $ 8 para asmeniui su pilnu 
išlaikymu.

Registruokitės kuo anksčiau, nes tuo metu Roma stokos laisvų patalpų 
turistams.

Dėl tolimesnių informacijų kreipkitės į pilnai akredituotą lietuvių ke
lionių įstaigą
BUSINESS HOLIDAY TRAVEL CONSULTANTS 221 Victoria Street, 
West Melbourne 3003 tel.: 3290140

BALYS IR JONAS STANKŪNAVIČIAI 
SAVININKAI

tie žmonės atsiduria kritiškoje būk
lėje ir kreipiasi į Salvation Army, 
kaip į paskutinį pagalbos punktą.

Salvation Army yra plačiausiai 
žinoma institucija; o lietuvių sociali
nės globos draugija net ir svajoti 
negali apie tokį populiarumą. Mes 
neturime viešoje, visiems prieina
moje vietoje kampelio, kur nuolat 
budėtų žmogus. Deja, laikraščiuose 
duoti draugijos pranešimai nepasie
kia labiausiai užinteresuotų, nes jie 
tų laikraščių neskaitė. D-ja, neturė
dama centro, nepajėgi surinkti 
vargšų, vienišų, ligonių; -turi vado
vautis pripuolamai gautomis žinio
mis iš kitų. Ir taip atsiranda vargšas 
lietuvis, kuris gatvėje sustabdęs 
praeivį, paprašo 20 et. su kuriais ti
kisi patenkinti savo reikalavimus iki 
pensijos gavimo dienos.

Tai ironiška, yra draugija tei
kianti pagalbą ir yra pagalbos rei
kalingi, kurie nedrįsta ar negali į ją 
kreiptis. Priežastis - nežinojimas, 
atitolimas ar atsiskyrimas nuo lie
tuviškos bendruomenės, dažnai, ne
drąsa praeiti pro privilegijuotų ei
les, ar tai susirinkimuose, ar klube, 
ar sodyboje, sako tie vieniši žmonės. 
Ši problema yra bendra visoms ma
žumoms svetiman krašte.

Ava Saudargienė

Kiti apie mus
“The New York Times” spalio 24 

laidoje įdėjo Hendrick Smith ilgoką 
straipsnį “Lithuanian Inducing 
Farmers«totQuit Tiny Homesteads”, 
kur rašo apie komunistų pastangas 
paveikti Lietuvos ūkininkus keltis iš 
vienasėdžių į kolektyvines 
gyvenvietes. Lankydamasis
Lietuvoje, autorius turėjęs eilę 
pasikalbėjimų su įvairiais 
pareigūnais, iš kurių dažniausiai 
mini Juozą Žukauską, 
administracijos vadovą.

Autorius aprašo po antrojo 
pasaulinio karo Stalino įsakymu 
žiauriai pravestą Lietuvos ūkio 
kolektyvizaciją: žmonės priešinęsi 
visais būdais, ėję į miškus ir 
partizanavo prieš sovietų valdžią 
(sovietai juos vadino banditais); 
tūkstančiai buvo deportuoti į Sibirą, 
Kazakstaną ir kitas tolimas

Staiga mirus

BALIUI PŪKUI,

skausme palikusius žmoną Roziną ir sūnų Arvydą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime .

L. ir B. Stašioniai

Sovietijos dalis. Pastaraisiais metais 
“kontroversija”, girdi, kiek 
atvėsusi, bet pasipriešinimas vis dar 
teberusenantis.

J. Žukausko teigimu, Lietuvoje iš 
375,000 individualinių sodybų 
tebėra neperkeltų apie 208,000. 
Perkėlimo skatinimui duodama už 
senvietę 3,500 rublių kompensacijos 
ir be to, 4,500 rb. paskolos 
išsimokėjimui per 15 metų. Dabar 
nauji namai kainuoja nuo 10,000 iki 
12,000 rublių. Vienas vyras pasakęs, 
kad per pastaruosius šešerius metus 
namų kainos pakilusios 3000 — 4000 
rublių. “Anksčiau jie statė solidžius 
plytų namus, o dabar iūlo mažus 
suomių tipo kotedžius už kuriuos 
reikalauja daugiau”.

To paties H. Smith kitas 
straipsnis iš Vilniaus pasirodė “The 
New York Times” spalio 26 d. 
Straipsnis pradedamas tradicine 
Vilniaus kilme ir žymiais Lietuvos 
valdovais Mindaugu, Gediminu ir 
Vytautu. Dėl tokios gilios 
valstybinės tradicijos sovietams esą 
sunkiai duodasi rasti kompromisą su 
lietuviais ir kitom Baltijos 
respublikų tautom, kurias sovietai 
aneksavo 1940. Straipsnio autorius 
daugiau domisi Lietuvos praeitimi ir 
jos kultūra. Jis gėrisi dailininko 
Vlado Vildžiūno aukščiau minėtų di
džiųjų kunigaikščių statulomis, 
sukurtomis Vilniąus 650 metų 
jubiliejui.

Nors lietuviai kalboje esą labai 
santūrūs, bet jie nevengia 
nusiskųsti rusais, kurie lietuviams 
bruka savo kultūrą ir mokyklose 
primeta rusų kalbą. Dabar lietuvių 
tautos menas einąs drauge su 
katalikybe ir tautiniu pajautimu bei 
aspiracijomis. Todėl tūkstančiai 
lietuvių pasirašo ir siuntinėja savo 
peticijas. Spalio 28 d. “The New 
York Times” įdėjo savo 
korespondento Richard F. Shepard 
pasikalbėjimą su žydu Chaim Grode 
ir jo žmona Inna, 25 metus 
išgyvenusiais Vilniuje, — Jeruzalė 
Lietuvoje. Ch. Grade yra žydų 
rašytojas ir poetas ir didelis 
mėgėjas vertingų knygų. Jis su 
žmona dabar gyvena Bronx, New 
Yorke ir kas savaitė duoda savo 
straipsnius dienraščiui “The Jewish 
Daily Forward”.

(ELTA)
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TAUT. ŠOKIŲ FESTIVALIS
ŠOKAM IR ŠOKSIM!

Tautinių šokių vakaras, įvykęs 
gruodžio 28 d. Appollo Stadium sa
lėje, sutraukė ypatingai daug svečių 
- žiūrovų. Čia galėjai lengvai sutikti 
savo buvusį bičiulį, mokytojų, stu
dentą, kurio seniai pasigendi. Čia 
galėjai ramiai sėdint, nesidairant 
pasijusti byg būtum atsidūręs savo 
tėviškės jomarke, atlaiduose. Lietu
viškas žodis ūžė lyg bičių avilys! 
Jaunimas naudojosi proga įrodyti, 
kad valdo lietuvišką žodį paįvairi
nant anglišku, kad jis jaučiasi tikru 
tos tautos nariu, kurios šokiai čia 
bus šokami. Ir taip svečiams nespė
jus baigti savo Kalbų, duodamas 
ženklas, kad programa prasideda. 
Vyriausiam šokių šventės vadovui 
Vytui Straukui mostelėjus ranka, 
margaspalvės šokėjų grupės, lydi
mos akordeono garsų, pasišokėda- 
mos subėga į erdvią salę ir sustoju
sios savo vietose pasirengia pirmam 
bendram grupių šokiui - “Subatėlė”. 
Pradėję šiuo subatvakario šokiu sa
vo šventę, šokėjai grakščiai, links
mai rodė, ką per paskutinius dvejus 
metus sėjo, o dabar piauja. Derlius, 
atrodo, buvo geras: priaugo naujų 
vadovų, šokėjų, priaugo ir naujų šo
kių. Taip septynių grupių šokėjai 
pristatė visų musų nuostabai ir pa
sigėrėjimui, pačių džiaugsmui ir pa
sididžiavimui, savo grupių pažangą, 
menišką šokių apvaldymą. Koks 
puikus mūsų šokis! Šokis, kurio 
liaudies meno šaknys gludi senų se
novėje, ir kurio pagrindu remiantis 
išsivystė dabartiniai šokiai. Šie nau
jadarai, įžengę šio šimtmečio pra
džioj į sceną, nebegimsta spontaniš
kai, laisvai. Jį pristatyti žiūrovui jau 
reikalingas specialistas, žinovas, 
choreografas. Pradžioje šokio kūrė
jai pradeda taikintis publikos sko
niui - grupės pradeda lenktyniauti, 
Šokis atsiduria ant slystkelio. Kad 
išvengus svetimų įtakų, mūsų šokio 
žinovai pradėjo rimtai domėtis mūsų 
šokių kūme, jų raida senovėje ir da
bar. Žinom, kad visiems daug įtakos 
padaro tarptautiniai festivaliai, ku
rių metu gimsta naujos idėjos, kom
pozicijos, Bet jei kūrėjas jautrus, 
Sabus, žino savo šokio istoriją, rai- 

ą, būdą, tuoj susigaudys, kiek nau
jai gimę mūsuose šokiai yra lietu
viški, kiek ir kokios tautybės sveti
mybių yra paveikti. Ir štai šokiai, 
kuriuos čia matėm, aiškiai byloja, 
kad jie yra musų liaudies šokiai ir 
kad jie, remiantis mūsų šokių pag
rindu, įnešė ką nors naujo. Tas visai 
natūralu, nes kiekvienas laikotarpis 
palieka savo pėdsakus. Dabar, ma
nau, mūsų šokiai yra pačiame žydė- 
jomo laikotarpy. Kokius pėdsakus 
paliks mūsų šokiai naujadarai atei
čiai, sunku dabar aptarti.

Grįžtant prie šio vakaro reikia 
f pasakyti, kad šokėjai padarė pažan
gą tiek atlikdami šokius, tiek discip- 
ina aikštėje. Drabužiai daugelio ko

lonijų buvo pavyzdingai sutvarkyti, 
vyrų plaukai aptvarkyti. Atrodo, tik 
šok ir linksminkis, nes viskas tvar
koj. Deja, buvo momentų, kurie 
darkė bendrą vaizdą nutraukdami 
net žiūrovo dėmesį į šalį. Mat, kar
tais krito karūna žemėn, kuri buvo 
paspirta, kad nesimaišytų ar palikta 
ant grindų šokėjams paliekant aikš
tę, juostos atsipalaidavo, žiurstas 
apsisuko ir pan. (tas atitraukia gru- 
Eės susikoncentravimą atliekant šo- 

į). Jau laikas vadovams ir šokėjams 
susirūpinti, kad tokios ydos būtų 
pašalintos. Yra būdų karūnoms 
pritvirtinti, yra būdų plaukus su
tvarkyti (netvarkingos grupės, kad 
ir puikiai sušoka, palieka ne taip jau 
gerą įspūdį). Vadovai, jąasikvietę 
tėvus, žinovą talkon, gali Šį klausimą 
pagrindiniau pastudijuoti (literatū
ros irgi yra). Vyrų drabužiai, juostos 
ir pan. taip pat reikalingi rimto ap
tarimo. Užtenka vien baltų kelnių, 
kad ir pasiuvinėtų. Yra dryžinių, 
įvairesnių spalvų, medžiagų, kurio
mis galima grupės baltumą paįvai- 
rintį.

Kas liečia šventės pradžią, žiūro
vai pasigedo šventės įžangos - įžy- 
giavimo. Užgirdus orkestro garsus, 

pamačius įžygiuojant jauną šventės 
vadovą —ę, kurį seka visų grupių 
šokėjai, bei jų vadovai, žiūrovų nuo
taika pakyla. Pamatyti tiek daug 
žygiuojančio jaunimo, suskridusio is 
visų Australuos kampų į vieną vietą 
- tikra Šventė tiek žiūrovams, tiek 
patiems dalyviams! Eiseną galima 
pravesti pagal vyr. vadovo išmonę - 
vaizdingu būdu išvedžiojant šokėjus 
per aikštę, kol suves į vietas. Vyr. 
vadovas (būsimos šventės) susipaži
nęs su būsima šventės patalpa, gali 
padaryti braižinius ir išsiuntinėti 
juos grupių vadovams susipažini
mui, kurie savo keliu paruoš iš 
anksto savo šokėjus tai eisenai.

Žvilgterėjus į repertuarą teko ap
sidžiaugti, kad į vakaro programą 
yra įtraukta naujų šokių. Dažniau 
matytieji buvo kiek kitaip pristatyti 
ir susiliejo į bendrą šokių stilių. Su
šokta 23 šokiai įskaitant ir ’’Duktė 
viena namie liko” šokio vaizdelį. 
Naujieji grupių vadovai kaip Gee- 
longo ^’Šešupės” vadovė B.Gailiu-

'tė, Hobarto ’’Ventos” vad. J.Ju- 
revičius, Sydnejaus ’’Grandinėlės” 
G.Sauka, gražiai užsirekomendavo 
kaip gabūs nauji vadovai. Linkėčiau, 
kad jie ir visi kiti sėkmingai darbą 
tęstų ir savo kolonijose. Kolonijos 
turi daug progų pasirodyti, kurias 
ne visi išnaudoja. Kai kurios grupės, 
kaip Pertho ’’Šatrija” naudojasi vi
somis progomis dalyvaudami savo ir 
australų šventėse, eisenose, televi
zijoj, neaplenkia jie ir Pertho milijo
nieriaus rezidencijos, kur susirenka 
valdžios pareigūnai ir šiaip rinktinė 
publika. V.Miliauskienė vos spėja 
paruošti naujų šokių.

ŠOKAM IR ŠOKSIM

VISAIP
VILNIAUS TELEVIZIJA žiūro

vus supažindino su M. K. Čiurlionio 
šimtajam gimtadieniui skirtu muzi
kiniu filmu “Pasaulis, panašus j 
pasaką”, kuri sukūrė rež. J. Janule- 
vičiūtė su E. Gedgaudu, operatorium 
R. 'Baranausku, garso rež. C. Bivei- 
niu. Filme jungiama M. K. Čiurlio
nio muzika su jo dailės kūriniais, 
vaikščiotomis vietomis, muzėjum 
Druskininkuose. M. K. Čiurlionio kū
rinius atlieka pianistai A. Radvilai
tė, A. Juozapėnaitė, R. Kontrimas ir 
A. Maceina, jo konkurso laureatai, ir 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos auk
lėtinis R. Biveinis, Lietuvos stygi
nis kvartetas. Nufilmuota ir jaunes
nioji sesuo prof. Jadvyga Čiurliony
tė, skambinanti brolio variacijas lie
tuvių liaudies dainos tema. Filmą 
papildo cituojami M. K. Čiurlionio

Šiais metais Canberros ’’Ratelis”, 
vadovaujamas L.Žilinskienės, pri
statė savo pačios sukurtą ’’Jaunys
tės šokį”, į kurį įpynė gautą me
džiagą. Būtų gera, kad šio šokio 
pramokintų ir kitas kolonijas; be to, 
patį šokį aprašytų. Adelaidės grupė 
’’Žilvinas”, vad. R.Bielskytės, pasi
rodė su naujais šokiais, kaip ”Lan- 
dytinis”, ’’Aštuonnytis”, kurių išpil
dymu įrodė, kad grupė padarė gerą 
pažangą. Šokyje ,vAštuonytis” šokė
jai skriejo ypatingai lengvai ir dar
niai. Gaila, kad vadovė pasitraukė. 
Sydnejaus ’’Grandinėlė”, vad. 
G.Saukos, gerai pasiruošiusi puikiai 
sušoko savo šokius. Reikia pastebė
ti, kad jų grupė porą sykių atstova
vo lietuvius Sydnejaus operos rū
muose. (Jų vyrų švarkai atkreipė 
mūsų žiūrovų dėmesį).

Vyto Strauko vad. grupė ’’Klum
pakojis” sudomino visus vaizdeliu 
’Duktė viena namie liko”. Čia tė
vams išvykus duktė susikvietė drau
ges paskui kurias atsekė ir berniu
kai, ir smagiai linksminosi ir šoko, 
kol grįžo tėvai. Tėvams grįžus vi
siems buvo daug vargo, kol duktė 
viską išaiškino. Šokiai pravesti labai 
natūralioj nuotaikoj. Atrodė, kad 
sėdi gražios sodybos palangėj ir ste
bi išdykaujantį jaunimą. įdomiai 
buvo pravesta žaidybiniai šokiai su 
šluota. Tik man rodos, kad Mel
bourne per Klumpakojo dešimtme
čio sukaktuves naudota šluota (šo
kyje Subatėlė) buvo vaizdingesnė, 
su ja, paskiriems šokėjams buvo 
lengviau išdykauti. Teko nugirsti, 
kad šio vaizdelio šokiams kai kurie

laiškai. Pagrindiniu motyvu šiam fil
mui buvo pasirinkti M. K. Čiurlionio 
žodžiai: “Pasaulyje daug gražaus, bet 
niekiekvienam tai pasiekiama: kaž
kas praeina pro šalį, neišgirdęs ir 
nepamatęs, kažkas — paprasčiausiai 
jo nesupratęs ...” Lietuvos kino stu
dijoje pilno ilgumo dokumentinį 
meninį filmą apie M. K. Čiurlionio 
kūrybą kuria rež. R. Verba.

V. Kst,
„DTE RAUTE“ IR LIETUVIŠKA

SEKLYČIA
Lietuvos vokiečiai pradėjo leisti naują 

dvjmėnesinį laikraštėlį „Die Raute“, kurio 
redaktorius yra Albert Unger, gyvenantis 
Neheim-Neustene.

A. Unger yra įtaisęs „Heimatstube Li- 
tauen“ seklyčią, kurioje sutelkė lietuviškos 
tlautodailės, pašto ženklų, knygų apie Lie
tuvą vokiečių kalba, S. Motuzo darbų ir kt. 
Seklyčios adresas: Heūmatstube Litauen, 
576 Nehedm-Heusten, Rathaus, W. Germa
ny.

Vytautas Straukas 
Taut. Šokių šventės vadovas

žiūrovai primetė kai kurių klaustu
kų. Priešingai, vaizdelis parodė la
bai lietuvišką šokių charakterį. Jo
kių baletų jokių svetimų įtakų. Vy
tas Straukas pagavo ir išrutuliojo 
teisingai šokio turinį. Tikimės, kad 
sekantį kartą šokėjai raiškiau pa
brėš šluotelės vaidmenį. Lauksim ir 
daugiau panašių vaizdelių. Geeldngo 
grupės vadovė B.Gailiūtė įdomiai 
pravedė šokį ’’Klumpakojį”. Grupės 
šokėjai visai jauni ir pirmą sykį da
lyvavo šventeje. Tas pats ir su Ho
barto grupe (vai. J.Jurevičius). Abi 
grupės vertos pagyrimo, kad susi
organizavo, dalyvavo ir visai gražiai 
pasirodė.

Peržvelgus vakaro šokius norisi 
dar pasakyti, kad žiūrovams patinka 
masiškai atliekami šokiai, kur visi 
šokėjai savo nuotaikom užkrečia ir 
žiūrovus. Nenuostabu, nes ir jauni, 
ir vyresni, ir ’’pažengę amžiumi” - 
visi mėgsta šokti. Tą patvirtina 
A.Radzevičius ir V.Maželis sukda
miesi kanberiškių grupėj. Jų pavyz
džiu gal paseks ir kiti buvusieji šo
kėjai sudarydami atskirą grupę (bū
tų visai smagu!). Pavienės grupės 
nevisada sukelia entuziazmo tiek, 
kiek masinės. Pavienes grupes įdo
mu sekti, kai jų šokis ar šokio atliki
mo būdas kuo nors ypatingai išsis
kiria, pav., kaip vienas iš Grandinė
lės grupės (Sydnejaus ’’meškutis”) 
visą publiką atgaivino savo šokimo 
stiliumi, lengvumu, skoningu jumo
ru, įsijautimu į patį šokį. Atskirų 
grupių pasirodymai yra savotiškas 
lenktyniavimas. Tas nelabai gerai, 
bet maža grupė geriau išryškina šo
kio charakterį, judesį, braižinį.

Baigiant norisi priminti, kad lai
kas rišti šokį paskui šokį eigą. Čia 
turiu minty, kad vieniems šokį bai
sais kiti iau čia. Nelabai įdomu žiū
rėti, kai aikštė kiek laiko palieka 
tuščia. Jei nėra kitos išeities, galima 
užpildyti tą spragą daina ar muzika. 
Geriausia išeitis būtų sudaryti šokių 
pynę, kur iš šokio čia pat, nežymiai, 
pereinama į kitą šokį. Nebūtina vi
sus šokius taip jungti, tai bent dalį.

Šokant paskiroms grupėms gru- 
Ses statyti toliau nuo žiūrovų, nes 

itaip dingsta šokio raštas, nuo ko 
nukenčia pats šokis.

Susumuojant visą vakaro progra
mą reikia pripažinti, kad šventė 
praėjo darniai. Publika buvo atidi ir 
šokėjus gausiai apdalino aplodis
mentais. Po programos publika ne
noriai skirstėsi - norėjosi pamatyti 
dar kokį šokį. Bet šokėjai ir vadovai 
skubėjo į Lietuvių Namus, kur jų 
laukė užtarnautos vaišės (paruošė 
Moterų Sekcija). Pasistiprinus šo
kėjams ir vadovams pastarieji buvo 
iškviesti į sceną. Svečiai iš Kanados 
tarė žodį, o p-lė Bublytė, ’’Atžalyno” 
grupės atstovė, įteikė vyr. vadovui 
jų grupės sveikinimą.- - adresą. Po 
to žodį tarus L.D.K-to pirmininkui ir 
šokių šventės admininstratoriui p. 
V.Venciui sekė grupių vadovų ap
dovanojimai meniškais keramikos 
išdirbiniais (rodos. Vilijos Dundie- 
nės).

Skirstantis buvo pasakyta - 
šokam ir šoksim! Tad laukiam.

M.G.

MušVį'Pastogė Nr.b, 1975iŽ.i7, įpsl.3
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NAMIE IR PASAULY
PAS DAILININKUS

Amerikos Water Coluor Society 
balandžio pradžioje rengia savo me
tinę dailės parodą. Šiais metais į šią 
parodą pakvietė ir keletą dailininkų 
iš Australijos, jų tarpe ir mūsų Evą 
Kubbos ir Henriką Šalkauską, kur 
jie išstatys po vieną kūrinį.

***

Rugsėjo 15 d. Kempsey mieste, 
N.S.W. organizuojamas meno festi
valis, į kurį pakviestas dail. Henri
kas Šalkauskas. Jis festivalyje ati
darys meno parodą ir bus vienas iš 
pagrindinių teisėjų - vertintojų 
skiriant premijas.

***

Simas Kudirka numato parašyti 
knygą apie savo išgyvenimus sovie
tų koncentracijos stovyklose, kur jis 
išbuvo ketverius metus. Net ketu
rios amerikiečių leidyklos pasisiū- 
lusios jo knygą išleisti.

***

Kanadoje gyvenąs V.Bačiūnas 
prisiuntė Tautos Fondui 500 dolerių 

£
$ KELIONĖMS 1 EUROPĄ, AZUĄ IR AMERIKĄ
| KREIPKITĖS ( LIETUVIU KĖLIMUI BIURĄ

I Palangą TravelA
£ <44 GEORGE ST.. STONEY. AUfTRAL’A »0C

5 1
TURIME IR įVAIRIU. ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSUI! PO

>: PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 S526
KI

prašydamas tą sumą įrašyti Salo
mėjos Neries vardu. Aukotojas pri
sipažįsta esąs Salomėjos brolis.

***

Vasario 2 d. prigėrė jūroje Stasys 
Rečiūga, gyvenęs Mt. Gambier, S.A.

***

Lietuvių Dienų metu Adelaidės 
Liet. Muziejų - Archyvą aplankė 
apie 500 žmonių. Visa eilė lankytojų 
paliko aukų muziejaus išlaikymui ir 
plėtotei.

***

Vasario 2 d. įvyko Adelaidės ra- 
movėnų metinis susirinkimas, kurio 
metu duota metinė veiklos atskai
tomybė ir išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro: K.Taparas pirm., 
B.Straukas vicepirm., v .Laurinaitis 
sekr., Jn. Lapšys iždn. ir J.Jaunutis 
narys kult, reikalams.

***

Minint Vasario 16 d. Adelaidėje 
buvo pakartotinai suvaidintas 
A.Kairio veikalas ’’Šviesa, kuri už
sidegė”. Šį veikalą matėme Lietuvių

Dienų metu ir čia jis buvo pakarto
tas kaip dalis minėjimo programos.

***

Sausio 27 d. Australijos Dienos 
programoje Adelaidėje dalyvavo ir 
liet, tautinių šokių grupė ’’Žilvinas” 
Gausiai australų publikai sušokta 
trys lietuvių tautiniai šokiai.

*♦*

ATSIŲSTI LEIDINIAI

MEDICINA. Nr. 2(47),1974. Pasau
lio Lietuvių Gydytojų Žurnalas. 
Red. Dr. K.Pemkus. Leidžia Liet. 
Gydytojų Sąjunga. Prenumerata $ 
10.00 metams. Adresas L.Dargienė, 
10326 Kipling St., Westchester, Ill. 
60153, U.S.A.

ŠALTINIS. Tikybinės ir tautinės 
minties žurnalas. 1974 m. Nr. 5. Lei
džia Šv. Kazimiero Sąjunga ir Mari
jonai, redaguoja S.Matulis ir red. 
kolegija. Prenumerata metams 1 sv. 
f)0 p. (4 dol.) Adresas: 16 Hound įRd., 
West Bridgeford, Nothingham, 
NG2, 6AH, England.

LIETUVIŲ DIENOS. Iliustruotas 
lietuvių žurnalas 1974 m. gruodžio 
mėn. Redaktorius D.Mackialienė. 
Leidžia A.Skirius, Los Angeles. 

Šalia kitų rašinių ir iliustracijų šia
me numeryje rašoma ir apie Aust
ralijos lietuvių Latrobe Valley, Tas
manijos ir Albury kolonijas. Lietu
vių Dienos išeina kiekvieną mėnesį. 
Kaina metams $ 10.00. Atskiras nu
meris $1.00. Adresas: 4364 Sunset 
Boulevard, Los Angeles, Calif. 
90029, U.S.A.

SALAZIEČIŲ KALENDORIUS 
1975. Tai sieninis mėnesinis spalvo
tas tėvų saleziečių išleistas kalendo
rius su šventųjų vardais ir šventė
mis. Iliustracijos daugiausia iš Ro
mos. Jokio paveiksliuko iš Lietuvos 
ar lietuvių.

MIRUSIEJI
MIRĖ BALYS PŪKAS

Vasario 10 d. grįždamas iš darbo 
pakely staiga mirė sydnejiškiams 
gerai pažįstamas Balys Pūkas. Liū
desy paliko žmona Rozina ir sūnus 
Arvydas. Jis buvo aktyvus lietuvių 
bendruomenėje, ilgametis choristas 
ir aistringas pašto ženklų bei mone
tų kolekcionierius, nuoširdus Mūsų 
Pastogės skaitytojas ir rėmėjas.

***
Vasario 7 d. Sydnejuje mirė Juo

zas Ignatavičius, gyvenęs Strath- 
fielde. Našlaičiai paliko du vaikai ir 
žmona Marija. Priklausė Sydnejaus 
Lietuvių Klubui.

Daugelio kitų 
daržovių anksčiau nebuvau matęs, 
tad ir palyginimo jokio neturiu. Toje 
vietoje ir krantuose yra parduotu
vių. Viena didoka ir švari, atrodo 
pastatyta tik turistams, pardavinė
jamos labai įvairios prekės. Vėl tušti-- 
name pinigines, ypatingai moterys. 
Negali nueiti nuo brangenybių, me
džiagų ir kaftanų skyrių. Sustojame 
tik 20 min. ir tas laikas jau pasibai
gė, bet...laukiame (jįar kelias minu
tes pavėlavusių keleivių.

Ir čia judėjimo problema, valtys 
stumdosi kol vėl išplaukia į atvirą 
kanalą. Grįžtame kitais kanalais, vėl 
pradeda iškilti miesto pastatai, ma
tosi budistų vienuolynai ir puošnios 
šventyklos. Praplaukiame šalia gy
vačių ūkio (Pasterio instituto), bet 
sustoti nėra laiko. Nei iš šio, nei iš to 
iš purvino kanalo vandens į mūsų 
laivuką įsikabina keli vaikai ir atkišę 
delnus prašo ”baht”(pinigų). Jei 
kuris keleivis paduoda pinigą vie
nam, visi prie jo puola. Bandėm aiš
kinti jiems,kad surinktus pinigus vi
si pasidalintų, bet neatrodė, kad jie 
tokiu pasiūlymu būtų patenkinti.

Pradeda .smarkiai lyti, 
nuleidžiame kraštuose laivų esan
čias brezento uždangas, bet vistiek 
lietus veržiasi iš priekio. Dar užsu
kame į kelias vietas pakrantėse, va
dovė pasako kur ir kas yra, bet iš 
laivų neišlipam. Laivelyje klausinė
jame vadovę apie jų kraštą ir uždar
bius. Kai kurių padienių darbininkų 
uždarbiai yra 60 - 70 baht į dieną 
(apie $2.17). Viešbučių tarnautojai 
apauna 850 baht mėnesiui ($29.30), 
zienodą atlyginimą gauna vyrai ir 
noterys. Ji pati gyvena su tėvais 
tokia tvarka), sako ir vedę vaikai
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AZIJOS KRAŠTAI IR ŽMONĖS
(Tęsinys iš pr. M. P. Nr.)

J.Zinkus

dažnai gyvena su tėvais. Jos atlygi
nimo nebuvo patogu klausti, bet kai 
yra turistų ji darbe būna labai ilgas 
valandas (12-16 vai). Thailande nau
dojama kiniečių rašyba, bet thailan- 
diečiai su kiniečiais nesusikalba, nes 
abu kraštai kalba skirtinga tarme.

Grįžę į viešbutį sužinojom, kad 
Australijos doleris jau nuvertintas 
ir dabar gaunam 23,35 baht vietoj 
buvusių 29.93 b. už mūsų dolerį.

Po pietų važiuojam į šilko fabriką. 
Fabrikas atsiuntė savo mašinas ir 
angliškai kalbančią palydovę. Aišku, 
kad rūpi ne tiek parodyti fabriko 
gamybos procesą, kiek prekybą. 
Fabrike randame 3 moteris persu
kančias iš vienų špūlių ant kitų šilko 
siūlus. Dar dvi moterys, panašiom į 
Lietuvos kaimo stakles, audžia šilko 
audeklą. Sako, pagrindinis fabrikas 
yra kitame aukšte, bet mums jo ne
rodo. Duoda po butelį Coca Cola ir 
parodo duris į parduotuvę, kurioje 
parduodamos šilko ir medvilninės 
medžiagos. Gėlėtos šilko medžiagos 
kainuoja po 90 baht už jardą ($3.20). 
Fabrike už mūsų dolerį dar duoda 28 
baht. Vėliau pastebėjome, kad 
mieste tokias medžiagas galėjome 
nupirkti pigiau.

Išėjome į tolimesnes gatves pasi- 
dąiryti. Parduotuvių daug ir prekių 
g&usu, tik pati aplinka ne tokia šva
ri, kaip viešbučio rajone. Ne visi 
pardavėjai moka angliškai, bet ’’biz
nis” nedaug dėl to nukenčia. Parda
vėjas parodo prekę ir pasako kainą, 
tada išima popierio ir pieštuką ir 
klausia kiek siūlai? Žinoma, pasiūly- 
davom tik tokią kainą, kad nereika
lingo daikto nereikėtų pirkti. Aš vis 
prilaikiau žmoną, kad čia medžiagų 
nepirktų, o buvo didelis pasirinki

mas. Tikėjaus, bus geriau Hong 
Konge, bet labai apsigavau.

Ketvirtadienis. ”Thė Bankok 
Post” kritikuoja vyriausybės nuta
rimą nuo sausio 1 d. pakelti darbi
ninkams minimum atlyginimą iš 20 į 
25 baht dienai. Laikraštis napalan- 
kiai komentuoja ir primena, kokius 
sunkumus kraštas pergyveno, kai 
atlyginimai pakilo nuo 12 iki 16 ir 
vėliau iki 20 baht.

8.30 vai. ryto autobusu išvažiuo
jame į miestą. Mašinų daug, vieto
mis gatvės siauros, todėl kelionės 
pradžia labai lėta. Vėliau įvažiuoja
me į plačias gatves, matosi dideli 
valdžios įstaigų pastatai irx daug 
šventyklų. Pirmasis sustojimas 
buvo prie ’’Golden Buddha” šven
tyklos, kuri iš lauko neatrodo labai 
puošni. Nusiavę batus įeiname į vi
dų. Šventykla neperdidžiausia, bet 
Buddha nulietas iš 5Vz tonų gryno 
aukso. Sako, tai yra brangiausias 
Buddha pasaulyje. Viduje šventyk
los fotografuoti negalima. Šalia 
Šventyklos matome vaikščiojančius 
vienuolius, jie apsirengę geltonais 
rūbais, o galvos nukirptos plikai.

Pati didžiausia ir gražiausia šven
tykla kokią esu matęs, buvo ’’Eme
rald Buddha Temple”. Viduje 
Buddha iš žalio brangak
menio (Jade), o ne iš emeraldo, kaip 
pavadintas. Jis iškeltas aukštai, 
tarp daugybės kitų papuošalų. 
Emerald Buddha būna 3 kart me
tuose perrengiamas skirtingais rū
bais taikantis prie metų sezono 
(anksčiau aiškino, kad Thailande 
būna ištisais metais vasara). Šven
tyklos rajone stovi ir daugiau ma
žesnių, gražiai išpuoštų pastatų, o 
šalia stovi ’’Didžioji pilis”, kuri iš 

lauko savo stiliumi derinasi prie 
šventyklos. Labai gaila, kad tą dieną 
pilis buvo uždaryta, tad ir jos apžiū
rėti nebuvo progos.

Pravažiuojame vieną universite
tą, užimantį didelį žemės plotą 
(Bangkoke yra 5 universitetai), ka
raliaus pilį ir kitas įdomesnes miesto 
vietas. Miesto centras, kuriame sto
vi valstybinės įstaigos, yra gražus ir 
švarus, gatvės plačios. Kiek niūriau 
atrodo kiniečių gyvenami rajonai. 
Įvažiavome į gatvę, kurioje beveik 
visos parduotuvės prekiauja tik 
aukso gaminiais. Nesustojame, bet 
sakė, kad aukso kainos yra nustaty
tos ir derėtis neverta.

Sustojame dar prie vienos nedi
delės šventyklos, tai ’’Marble 
Temple”. Viduje vėl aukso spalvos 
didžiulis Buddha, bet sako, kad tai 
nėra grynas auksas. Ši Buddhos 
statula nulieta tik prieš 100 metų, 
todėl ir pats darbas atrodo gražiau 
užbaigtas. Aplink daug marmurinių 
papuošimų, čia galima fotografuoti 
ir garsiai kalbėtis.

Pravažiuojame indų gyvenamas 
gatves ir ’’vagių turgų”. Turgaus 
vardas atsirado prieš daugelį metų, 
kai jame sekančią dieną po apvogi
mo atnešdavo vogtus daiktus par
duoti. Tai pastebėję, į tą turgų at
vykdavo nukentėjusieji ir atpažinę 
savo daiktus išreikalaudavo. Turgus 
ir ,vardas dar atlikę, o vagys savo 
grobį iškiša kitur.

Kur tik sustoja mūsų autobusas, 
tuoj prisistato medžio drožinių par
davėjai. Drožiniai gražūs, didoki ir 
nebrangūs, visa bėda, kad dėl svorio 
ir jų užimamos vietos turistai susi
laiko nuo jų pirkimo. Įdomios ir jų 
kainos. Vienoje vietoje už dvi dido
kas gražiai išdrožinėtas vazeles pra
šė 60 baht, vėliau nuleido iki 35, o 
jau autobusui ruošiantis važiuoti 
siūlė už 20 baht.

Po pietų važiuojame ekskursijai, 
už kurią patys užsimokame. Auto-
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IEŠKAU JAUNIMO PLJS IR ALSS MELBOURNO SKYRIAI

JAUNIMO SĄJUNGOS VEIKLA 
(kelionės įspūdžiai)

Kai ilgojo savaitgalio (Australia 
Day) proga lankiausi Sydnejuje ir 
susitikau su vietos jaunimo organi
zacijų vadovais, tai jie, savo ruožtu, 
padarė tokį įspūdį, jog negaliu 
atsispirti pagundai neparašęs ir į 
laikraštjiNeveltui sakoma, kad Syd- 
nejus - tai Australijos lietuvių inte
lektualinė sostinė, nors, iš kitos pu
sės, veiklos centras - ALB Krašto 
Valdybos būstinė - dabar yra 
Melbournas.

Kai sakoma, kad ’’tikslas pateisina 
priemones”, tai mano išvykos atveju 
reiškia ne ką kitą, kaip 
LAIMĖJIMĄ, pilnai kompensavusį 
kelionės nepatogumus. O tikslas ir 
buvo tas, kad labai rūpėjo susipa
žinti su vietos jaunimo veikla, pasi
keisti turima informacija, užmegsti 
artimesnius ryšius su jaunimo orga
nizacijų vadovais. Šie metai yra 
ypatingi tuo, kad prieš akis stovi 
III-sis Jaunimo Kongresas, skati
nantis plėsti veiklą ir pačiuose Jau
nimo Sąjungos skyriuose. Turime 
tris S-gos skyrius, veikiančius Mel
bourne, Adelaidėje ir Sydnejuje. 
Nuostabu gal tik tai, kad daugelis 
net nežino, jog tokie Jaunimo Są
jungos skyriai iš viso egzistuoja, o 
tai reiškia, kad informacija skaudoje 
- apleistas baras. Tektų džiaugtis, 
jei Jaunimo S-gos skyrių atsirastų ir 
daugiau, bet viena didelė kliūtis - 
trūkumas vadovų.

Bekeliaudamas tuntininko 
B.Barkaus padedamas, atsidūriau ir 
Sydnejiškių skautų stovykloje 
Jngleburne. Ten stovyklavo apie 40 
skautiško jaunimo, negalėjusio tos 
S” areigos” atlikti Adelaidėje. Susi- 

imas stovykloje su jos viršininku 
J.Belkum, pareigūne G.Viliūnaite ir 
dr. A.Mauragiu - buvo reikšmingi ir 
įdomūs. Tačiau patį įdomiausią susi
tikimą su jaunimu, kurį suorgani
zavo Nata Liutikaitė (Apylinkės

busas -važiuoja per naujesnius prie
miesčius. Vietomis matosi daug ir 
didelių betoninių pastatų, kuriuose 
įrengti butai. Ir čia per langus iškišti 
plevėsuoja padžiauti rūbai, sumen
kindami gražiai atrodančius pasta
tus. Išvažiavęs iš miesto autobusas 
sustoja prie vieno kanalo ir po 10 
žmonių sėdame į greitas (jet) moto
rines valtis. Pradžioje plaukiame 
greitai plačiu kanalu, vėliau įsukus į
siaurus, greitis sumažinamas. 
Krantuose, tikriau kanalų pakraš
čiuose, ant medinių stulpų stovi na
mai. Vietomis virš kanalų yra pa
statyti praėjimui lieptai, pro juos 
pravažiuodami pasilenkiame, kad 
kartais savo kaktomis jų nenuvers- 
tume. Kanalų pakraščiai apaugę 
gražiai atrodančiais plačialapiais 
augalais ir medžiais, jų tarpe matosi 
bananų. Kur ne kur vaikščioja šuo 
ar katė, bet dar neteko niekur pa
matyti Siamo katės, o jų čia tėvynė. 
Jau anksčiau klausinėjau vadoyių 
apie Siamo kates, jos aiškino, kad jų 
populiarumas mažėja. Jos lyg pra
dėjusios išsigimti. Dažnai iš 3-jų gi
musių kačiukų tik vienas būna tik
ras siamietis, t.y. mėlynomis akimis. 
Kačiukų čia galima pirkti po $ 5.00 
(J.A.V.), bet jų į Australiją įsivežti 
negalima.

Mūsų valčių vilkstinė sustojo prie 
vienos prieplaukos. Einame apžiūrėti 
tipiško siamiėtiško namo, kuris stovi 
iškeltas ant medinių kuolų. Kuolai 
yra tiko (teak) medžio ir drėgnoje 
vietoje ar vandenyje jie išsilaiko ne
supuvę apie 100 metų. Prieš įeinant 
nusiauname batus, vaikai juos pa
deda nuošaliau ir už patarnavimą ti
kisi arbatpinigių. Viduje grindys 
padarytos iš suspaustų lentų, bet 
daug kur matosi didoki plyšiai. Lau
ko ir vidaus sienos lentinės, o stogas 
skardinis. Lubų nėra. Yra langų an

V-bos narė jaunimo reikalams), tu
rėjau grįžęs iš skautų stovyklos.

Posėdis su Sydnejaus jaunimo or
ganizacijų atstovais ir vadovais už
truko apie tris valandas, nes kiek
vienas vadovas davė išsamų prane
šimą apie savo organizacijos veiklą. 
Taigi organizacijų ir vadovų susida
rė istisas sąrašas, k. a.: 
V.Bitinaitė-Filisterių atstovė, 
R.Maksvytytė- Studentų S-gos 
atstovė, 
B.Barkus-”Aušros” T-to tuntinin- 
kas,
A. Laukaitis-Sporto Klubos 
”Kovo”pirm.,
B. Aleknaitė - Ateitininkai ir Jauni
mo S-ga,
N.Liutikaitė - Apyl. Valdybos narė 
jaunimo reikalams,
G.Sauka - Tautinių šokių grupės 
vadovas.

Netenka abejoti, kad iš šio posė
džio buvo didelė abipusė nauda ir 
man, ir organizacijų atstovams. 
Draugiškoje nuotaikoje buvo kritiš
kai pasisakyta ne tik apie savo, bet 
ir apie kitų organizacijų veiklą.Išsi- 
vystė gyvos diskusijos vadovų tar
pe, kur išsiaiškinta daug įvairių jau
nimo veiklą liečiančių klausimų ir 

ražių pasiūlymų ateičiai. 
, posėayje išryškėjo, kad 

Susitikimas su Sydnejaus jaunimo vadovais. Stovi iš k., : R.Maksvytytė, 
G.Sauka, J.Maksvytis-apyl. pirm., V.Bitinaitė, V.Juška - Krašto V-bos 
narys jaunimo reikalams, A.Laukaitis. Prieky sėdi N.Liutikaitė ir 
B.Aleknaitė

gos, bet be jokių uždarymų ir stiklų, 
nes namas turi būti visuomet vėdi
namas. Musių nei uodų niekur nesi
mato. Gyvenamo kambario sienos 
nukabinėtos šeimos fotografijomis ir 
karališkais paveikslais. Virtuvėje, 
valgio puodas užkaistas ant kito di
desnio puodo, kuriame kūrenamos 
malkos. Tame name buvo 2 
virtuvės, 1 gyvenamas ir 1 miega
mas kambariai. Vienos virtuvės 
kampe buvo skardos lapais atitverta 
išvietė, kurios lankytojai nežiūrinė- 
jo. Visi miega ant grindų pasitiesę iš 
žolių nupintus kilimus. Dienos metu 
kilimai sudedami nuošaliau vienas 
ant kito. Šalia namo stovėjo pririš
tas pračiaragis jautis. Kas norėjo 
galėjo ant jo sėsti ir fotografuotis.

rįztame į prieplauką ir visi mūsų 
grupės turistai sulipa į vieną didoką 
ryžiams vežti laivą. Motoro jis netu
ri, o tempia vilkikas. Laive mus vai
šina thanandietiškais sausainiais ir 
įvairių rūšių gėrimais. Kas ko nori ir 
kiek nori jis pripila be jokio atskiro 
užmokesčio. Vaizdai krantuose pa
sakiški, matosi miesteliai, kaimai, 
lentpiūvės, vienuolynai, mečetės ir 
budistų šventyklos. Kai kur auga tik 
medžiai ir krūmai nematytais žie
dais. Tarpais aplinka taip rami, kad 
rodos nėra pasaulyje jokių karų, au
tomašinų, nelaimių bei tarpusavio 
pykčio. Tik privažiavę gyvenamas 
vietas vėl pamatome, kad ir čia gy
venimas turi savų trūkumų ir daug 
skurdo. Temstant privažiuojame

kviečia visą jaunimą į

JAUNIMO IR ABITURIENTŲ

Šokiu vakarti 
I I

kuris įvyks Vasario 22 d. 6.30 iki 12.00 v.v.
LIETUVIŲ NAMUOSE, 44 Errol St., N.Melbourne.

ĮĖJIMAS — $ 2.00
MUZIKA — ’’SPRINGWATER” Kapela.
7.30 v.v. — Įteikimas dovanos ($50) geriausiai išlaikiusiam H.S.C. 
egzaminus.

Filisterių veikla sunkiai sekasi, to
dėl prieita išvados, kad jaunieji fi
listeriai turėtų nuo senųjų atsika
binti - veikti savistoviai ir atskirai. 
Antai ir studentai: anksčiau jie 
veikdavo stipriau, bet dabar, anot 
Romos Maksvytytės, veikla susilp
nėjo dėl stokos organizacinės patir
ties. Pasirodo, kad ir valdyba iš
rinkta tik ’’naucha” metodu vado
vaujantis. O skautai - tai stipriausiai 
veikianti organizacija Sydnejuje, 
turinti 115 narių, aktyviai dalyvau-

Nuotrauka G.Antanėlio

prieplauką, mūsų vilkikui nutildžius 
motorą pasigirsta muzikos garsai. 
Mums išlipant į prieplauką groja 
siamiečių tautinių instrumentų or
kestrėlis, o mažos 3-5 metų mergai
tės, aprengtos tautiniais rūbais, šo
ka. Visiems išlipus, šokėjos mus pa
lydi prię netoli stovinčio restorano 
ir dar pašoka kitą šokį. Pagaliau lė
tais judesiais kiekviena mergaitė 
priėjo prie vyrų ir lyg maldai su- 
glaudusios rankas nusilenkia. Su
prantame, kad esame kviečiami šo
kiui. Mums sutikus, mergaitės ant 
kaklo dar uždėdavo savo skareles. 
Manoji partnerė buvo pati mažiau
sia (gal tik kelis centimetrus paau
gus nuo savo gimimo dienos), todėl 
turėjau atsitūpęs dar ir pasilenkti, 
kad ji pasiektų man uždėti skarelę. 
Mūsų sokis nebuvo ilgas, mergaitės 
vėl mums nusilenkia ir sustoja iš 
abiejų pusių tako mūsų išleidimui. 
Grąžiname skareles, atsisveikinda
mi savo partnerėms paliekame šiek 
tiek arbatpinigių.

Už vartų laukia autobusas. Va
žiuojame dar nematytu siauru 2-jų 
linijų betono keliu, o pakraščiuose 
matosi vanduo ir ryžių laukai. Ke
liaujant Thailande dažnai kildavo 
klausimas, kažin ar jų valstybės že
mėlapio ribose yra daugiau vandens 
ar žemės? Šios kelionės tikslas buvo 
parodyti, kaip atrodė Siamas prieš 
asfalto ir cemento atsiradimą. Tu
ristai čia pastebi daug skurdo ir 
sunkaus gyvenimo, bet to nesimato

PLJS Melb. Skyriaus Komitetas.

jančių veikloje. Be abejo, pati skait
lingiausia jaunimo organizacija 
Sydnejuje yra sporto klubas ’’Ko
vas”, nes turi 220 narių ir virš 100 
aktyvių sportininkų. Bloga gal tik 
tai, kad treneriai ne lietuviai, tad ir 
lietuvių kalba mažai tenaudojama. 
Kitos organizacijos vėl: ateitininkai 
sakosi jau nebeveikią, nes neturį 
vadovų; tautinių šokių grupė gy
vuojanti pasigėrėtinai ir bandoma 
suformuoti dar ir kitą - jaunesniųjų 
šokėjų grupę. Gaila, bet patyriau, 
kad nepergeriausiai stovi ir pati 
Jaunimo S-gos veikla! Gautas laiš
kas iš S-gos vicepirmininko Algio 
Kustos, kur jis sakosi nežinąs ar 
S-gai besąs reikalingas? Panašiai 
pasisakė ir S-gos iždininkė Birutė 
Aleknaitė. Na, o pačios pirmininkės 
- buv. p lės Reisgytės (dabar ponia 
Zakarevičienė!) - neturėjau progos 
susitikti...

Kaip sykis, posėdžiui baigiantis - 
daviau ir savo pranešimą III-jo J.K. 
reikalu. Be to, informavau apie Jau
nimo Sąjungos suvažiavimą Adelai
dėje, o taip pat ir apie Melbourne 
bei Adelaidės skyrių veiklą, tikėda
masis, kad Sydnejuje toji veikla 
ateityje suaktyvės.

Vytautas Juška 
ALB V-bos narys jaunimo reikalams 

thailandiečių veiduose. Jie atrodo 
laimingi, kad gali gyventi savajame 
krašte, kaip ir jų proseneliai gyve
no.

Viešbutyje bevartant ’’Bankok 
Post” dienrašti užtinku žinute anie 
australės apiplėšimą.Rašo, kad Mrs. 
Jill Campbell vaikščiojant prie vieno 
kino teatro, jaunas vyras pagriebė 
jos foto aparatą vertės $ 140.00.

Hong Kong

Penktadienį išskrendame iš 
Bangkok. Aerodrome išsikeičiame 
dar likusius baht į Hong Kongo do
lerius. Skrendam Cathay Paciffic 
nauju B 707. Lėktuve keleivius ap
tarnauja merginos (Qantas - daugiau 
vyrų), kurios, kaip rašo informaciios 
lape, yra baigusios universitetus.

Hong Kongo aerodromas tai pir
moji vieta kur laukiame savų bagažų 
ir asmeniškai su jais turime praeiti 
fier muitinę. Kol laukiame, Turistų 
nformacijos centro tarnautoja at

vykusioms (muitinės salėje) dalina 
brošiūrėles, kuriose nurodyta ko
kias vietas lankyti, ką veikti, par
duotuvių sąrašai ir apytikrės kai 
kurių prekių kainos ir mažas žemė
lapis. Tai labai vertinga informacij’a 
naujai atvykusiem. Lauke karšta ir 
tvenku, nors ši vieta yra toliausiai 
nuo ousiauin mūsų kelionėie 
Autobuse prisistato mūsų vadovė, 
labai plona, jauna kimetė vardu 
’’Anna6, kalbanti žemu balsu. Ji dėvi 
žalią be rankovių ’’mini” suknelę. Iš 
aerodromo iki mūsų Sharaton vieš
bučio yra 7 km. Hong Konge mažai 
lijo, todėl jau įvestas vandens nau
dojimo varžymas.

(Bus daugiau)

Mūsų Pastogė Nr.6, 1975.2.17, psl. 5

5



MARŠAS KANBERAI
Rašo Kukutis

SOCIALINĖS APSAUGOS APELIACINIAI TEISMAI

KREIPKITĖS Į MUS
Ak, sakau! Patekti į Canberrą - 

yra penki juokai. Gi, kaip nebebūtų, 
iš visur keliai, lygiai kaip ir į Romą, 
ateina į Canberrą. O,ką? - pliūptelė
jai į tanką benzino, šaukštą alyvos, 
gerai atsikosėjai ir spyręs į gazo pe- 
dalių, dargi nužvalgęs savo gatvę ir 
pirkią bei kyštelėjęs galvą pro ma
šinos langą, idant vartai pasiliktų 
užverti, išsileidi į kelionę. Broleli!- 
nei avižų į terbas pilstyti, nei arklio 
visokiais mazgiukais prie kalamaš- 
kėlės priraišioti ir... ar daug beatsi- 
meni kaip padorus botagas atrodo? 
Sakau - atėjo laikai! Išponėjome... 
Nebetaip kaip kadaise, kada prieš 
Šventaonį Židikuose jau dvi savaites 
nemiegodavai, galvą besukdamas 
kaip tenai nukakus? Og’ iš Ylakių tik 
dvyliką mizernų kilometrų?... Dabar
- kritai į minkštas šikšnines pasos
tes, įkabini pašones į diržus, idant 
kukurūzplokštės netaip teleškuotų 
patogiai tarp kelių įsitaisiusiame 
pilve ir, pasukęs raktelį, orą pa
smardinęs (benzinu), važnyčioji -!

Taigi - Canberra! Ir: - ’’Biesas ma
ne tenais neš?”, pasakys tūlas tau
tietis, kurnors Juodmalkių kalnuose 
prakaituotas pančekas prieš žaizdrą 
džiovindamas. 0, visdėlto, ir iš te
nais (ar panašiai) žmonės susigundo 
sostinę pamatyti. Pernai vienas iš 
Medindės paprastų -paprasčiausiai - 
atpirpseno Canberron grybauti. Ir, 
sakau, ar nebus žmogus pasi’ klydęs 
Canberros pušynuose, kuriais čia 
kalnų kalnai, it rūtų daržai, žaliuoja? 
Išvažiavo iš klubo ilgą medkotį pasi
galandęs ir dingo, sakytai - lyg ak
muo vandenyje. Nors, teisybę pasa
kius, Canberroje pasiklysti nebūti
nai reikia būti durnam; užsižiopsok 
tik į plačių alėjų žalumybes ar tai tik 
akį ilgiau irtmpame sijonėlyje paga
nyk ir, braliukas, nebežinai kur at
sidūrei! Suki ir suki ratą į ratą ir, 
nors pasiusk, vis grįžti ton pačion 
vieton. Modernus, matote, planavi
mas! (0 paremtas tiktai, jau senai 
užmirštais, žemaitiško bučiaus pa
grindais...)

Ak, sakau! Patekti į Canberrą - 
vieni juokai, bet patapti canberiškiu 
yra jau visai kitas reikalas! Tuo la
biau jeigu kalbėti apie lietuviškąją 
Kanberą. Matote šuo palaidotas yra 
tame, kad tikrieji kanberiškiai įsi- 
kanberino anais laikais, kada pačią 
Canberrą sudarė tik krūvos planų/ 
Pub’as, pus.antros krautuvės ir 
...Parlamento Rūmai. Netgi šiandie
ninio ežero dugne, tais laikais, špo
sus krėsdami vaikėsi ir ...dauginosi 
zuikiai. Veik, tada, ir nenuostabu, 
kad kanberiškiai pradėję iš nieko ir 
įdėję tiek daug vieko, į vėliau ir iš 
kitur atkakusius žiūri šnairokai.

Žinia - visiškai pateisinamas rei
kalas. Nebuvo, gi, lengva įsiadelai- 
dinti ar įsimelburninti, kur jau sto
vėjo seni miestai, o čia - gyvenimas 
prasidėjo ant plyno lauko. Pirmai
siais transportais atvykę Australi
jon ir džiaugdamiesi turėję didelę 
laimę būti paskirtais į krašto SOS
TINĘ, iš autobuso lipdami kaip 
smego iki pažastų į molį, taip tad ir 
’’įleido šaknis” į Kanberos žemę... 
Pasakojosi vienas - visą svietą pra
keikęs, o kita - mėlynas akeles pra
verkusi... Taigi - pradžia buvo sunki, 
nes be pareigos lietuviškam lenciū
gėliui, dainai ir sportui, reikėjo at
likt stažas nešiojant ’’Melbourne 
Cups” ligoninėse, iškasti mylias gro- 
vių vandeniui atbėgti ir nubėgti, su
tašyti krūvas akmenų skaldyklose ir 
stirtas lentų lentpiūvėse. Ak, sakau!
- lysk iš šaltos palapinės ir kišk sau 
tarpkojin šaltą dviračio sėdynę. 
Brrrrr!... O čia dar ir pačios ieško
kis, vyrą sau susigauk, šeimos, sa
kyt, židinėlį įpūsk... Vėliau - tas gy
vatė gandras vis į kaminą taikstosi!..
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Vienok, jeigu pavartyti anų metų 
’’Mūsų Pastogės” komplektus, tai be 
abejonės pastebėtai, kad Kanbera 
buvo itin gaivalingas lietuviškas 
vienetas. Lietuviškos dainos kėlė 
Alberto salės stogą, šokėjai draskė 
lenciūgėlius ir suko malūnėlius, po
litiką mėgstantieji kumščiais tratino 
stalus bendruomenės suvažiavi
muose. Netgi, tada dar visiškai sau
so, ežero dugne turškėsi Jūros 
Skautai...? Taigi! - vargiai rasi anų 
dienų komplektuose numerį be sul- 
tingo-patrijotiško straipsnio iš Kan
beros, be meile pažaboto eilėrščio 
kanberiškio poeto. Rašė vyrai ce
mentą pildami į būsimų departa
mentų pamatus! Tarytum pasakos 
klausaisi šiandieną, kai kanberiškiai 
pradeda kalbėti anų dienų nostal
giškais prisiminimais. 
Bratkau!...Kiek šnapsiuko išpilstyta 
privačiuose (ir bendruose) subuvi
muose bevenčiavojant, bekrikšti- 
nant ir jau pakrikštytus besveiki- 
nant?!. Ne vieną, ne du, bet tris eže
rus pripiltai alumi, ištekėjusiu iš 
įvairių kranelių ir nutekėjusiu sod- 
rion žemelėn prie kaimyno - priete- 
liaus - paž'istamo tvoros...Ak, tai 
būta laikų! Žemaitis Jonas (nuo Ži
dikų) į savo Prefektuką du tuzinus 
susodindavo ir dar pačiam likdavo 
vietos! Visi už vieną ir vienas už 
visus!

Bet...Augo kieme pasodinti ber
žai. Gyvatvorės, it šepečiai, pynėsi. 
Apvalėjo ponių strėnos. Šalna susi
metė į vyrų galvas ir... ilgėjo diržai. 
Votys (ir Johny Walker) pragraužė 
skrandžius, bačkutės alaus nu- 
traukstė širdies pasaitus... Uždai
nuoji ’’Kur tas kelelis ilgas mane 
nuves” ir kosti - it malkas skaldai. 
Og’ ir į Woden slėnį kiek jau gėlė
mis, vainikais ir maldomis palydė
ta!... Aplankė, giltinė ir Kanberą, 
aštrų ir, kaip paprastai, skaudų dal
gį pasigalandusi. Sūnaus triratukas 
irgi rūdyja užmestas už garažo; iš
rūko jis savais keliais orą (benzinu)

KIEK AŠ
Važiuojant per Australiją galima 

pastebėti įvairių kurioziškų skelbi
mų ar perspėjimų. Vieną būdingą 
važiuojant is Adelaidės mačiau Vik
torijoje: prie pervažos per geležin
kelio liniją užrašyta: ’’Give way to 
trains”. Ir šiandien galvoju: manda
gūs tie Viktorijos traukiniai, kai vi
same pasaulyje grubiai perspėjama 
saugokis traukinio! Atrodo, Viktori
joje galima ir pastoti kelią trauki
niui.

Vasario 9 d. į ’’diplomatinę kelio
nę” išsileido sydnejiškiai Povilas 
Alekna ir Kazimieras Butkus. Ofi
cialūs vizitai numatomi Filipinuose 
ir Hong Konge. Apie savo kelionės 
tikslus žurnalistų klausiamas Povi
las trumpai atsakė - No comment!***

Garsas apie Sydnejaus moterų 
blynų balių siekia labai toli. Antai 
net adelaidiškiai p.p. Pakalnis ir 
Grigonis spe daliai pribuvo ir, saky
čiau, visai nesigailėjo dalyvavę.***

Vienas iš sydnejiškių, kuris prieš 
keletą metų atvyko iš Anglijos ir vis 
grąsino grįžti atgal, pastaruoju me
tu apsisprendė galutinai čia suleisti 
šaknis, ir vien tik dėl Mūsų Pasto
gės. Geras motyvas.***

Sydnejiškis Algis Plūkas, be kurio 
rankos Sydnejuje neįvyksta joks 
sukrutėjimas, amžinai išsigalvoja ką 
nors originalaus: klube jis geria tik

Jeigiu padavėt prašymą Socialinės Apsaugos Departmentui prašy 
darni pensijos, paramos ar priedų ir esate nepatenkinti gautu sprendimu 
jūs galite dabar apeliuoti i

Socialinės Apsaugos Apeliacinius

Teismus

Toks Apeliacinis Teismas yra kiekvienos valstijos sostinėje ir Austra
lijos Sostinės Teritorijoje (A.C.T.); kiekvienam iš jų yra advokatas, 
labdaros atstovas ir Socialinės Apsaugos reikalų ekspertas. Jie išnagri
nės jūsų atveją ir pagal galimybes jums pagelbės. Dažniausiai jiems ne
reikės su jumis pasimatyti ar kalbėtis. Bet jei ieškos jie kontakto su ju
mis, tai bus tik neoficialus susitikimas. Teismas rekomenduos Socialinės 
Apsaugos departmento generaliniam direktoriui nurodydamas, kas 
darytina.

Apeliaciją galima paduoti skundžiant kiekvieną nuosprendį, padarytą 
Socialinės Apsaugos Departmento jūsų reikalu.

Apeliacija nieko nekainuoja ir geriausiai, jei ii būtų paduodama ant 
specialių blankų, gaunamų kiekviename Soc. Apsaugos Departmento 
įstaigoje.

■jĮfe Australian Department of Social Security

pasmardinęs, ir dukrelės lėlytes 
tampo anūkėlės...Pasenta jau ir 
...išponėta. ”Na, kur, gi, čia dabar?!. 
Vežk mašiną iš garažo, ieškok kiše- 
niuose raktų..!” ’’Suk velniai - apsi
eis jau ir be manęs, o čia dar anoji 
ant manosios liežuvį paleido ir ne
palabino...” ”Ja, ir klube perdažnai 
užgęsta šviesos, valdžios nosys su
tinusios...”

Taip tad ir nebenušvito ’’Aušra” 
šioje Dainų Šventėje ant Torrens’o 
upės krantų, proaušrėle dešimties 
metų jubiliejuje blykstelėjusi ir 
įprastą ponių aprangos vėjužėlį per
leidusi Melburnietėms... Senas be-

SUŽINOJAU!
’’plūkinę”, jo muzikinis ansamblis 
vadinasi ’’Pluktetas”, jis net ir valgo 
’’plūkiškai”: atsisėdęs už dubenėlio 
sriubos, jis priešais dailiai pasitiesia 
servietėlę, ant jos rūpestingai pasi
deda savo pypkę ir taip sau valgo. 
Pagarba ir respektas savo mėgia
miems daiktams!***

Pernai plačiai pasaulyje buvo pa
minėta žinomo vokiečių filosofo 
Imanuelio Kanto 250 metų gimimo 
sukaktis. Lietuviai šią sukaktį irgi 
laminėjio nes kai kas iš mūsų jį 
aiko lietuvių kilmės (gimęs Maž. 
sietuvoje, ir esą jo tėvai net ir lie
tuviškai supratę), o jis pats beveik 
visą gyvenimą praleido profesoriau
damas Karaliaučiaus universitete).

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Šių metų M.P. trečiame numeryje 
rašoma apie mane kaipo optimistiš
kiausiai nusiteikusį ir gal labiausiai 
susižavėjusį Lietuvių Dienomis 
Adelaidėje. Šis aprašymas nors at
rodo ir juokingas, bet tačiau gana 
teisingas. Pertne p.p. Liutikai man 
garuose lietuviškus liturginius rū-į 

us. Tai pasakiau - ot, gerai, galėsiu 
visiems lietuviams Adelaidėje Lie
tuvių Dienose pasirodyti. Ir buvau 
labai nudžiugęs, kai sužinojau, kad 
skiriamas per iškilmingas lietuvių 
pamaldas katedroje asistuoti prie 
vyskupo- Bet prieš pamaldas staigus 

dantis ’’Vilkas”, kadaise siautėjęs 
sporto aikštėse, net ir Adelaidės 
jaunių nebeišgąsdino ir gaila buvo 
žiūrėti į jo kailį, prikaltą ant sienos 
Foresvillės stadijone...Vargiai beiš
plauks sausumon seniai jau pasken
dusi Jūros Skautų valtelė, o sausu
moje nebenubanguos dainelė iki 
Stromilo kalnų pušynų... Vargiai 
bebūsi šiandieninė Canberra kadai
se buvusi išdidi Kanbera!..

Anot ano, amžina meile pažaboto, 
kanberiškio poeto: - ’’Užvilkom nau
ją fraką, broliai, ant pakulinių marš
kinių...”*

Pasirodo, kad Lietuvių Dienų me
tu Adelaidėje buvo šauktas ir Liet. 
Jaunimo Sąjungos skyrių valdybų 
suvažiavimas. Dalyvavo tik Adelai
dės ir Melbourne valdybų nariai. 
Sako pokalbiai buvo įdomūs ir nau
dingi, tik gaila, kad niekas plačiau 
apie šį suvažiavimą neinformuoja.

***

diplomatiškas pakeitimas. Kadangi 
daugeliui lietuvių esu nepažįstamas, 
tai man geriau tiktų klausykloje. 
Nu, pagalvojau, praeityje per dau
gelį lietuvių pamaldų klausykloje 
tupėdavau, tad ir šį kartą ten galiu 
prisiglausti. Bet vis galvoju, kaip 
man tuos lietuviškus liturginius rū
bus lietuviams parodyti? Per spor
tininkų pietus pasilikau su lietuviš
ka šilkine sutana. Priėjo vienas iš 
klero ir man garsiai pasakė: O tu, 
vaidila, tau tik barzdos ir lipstiko 
betrūksta. Prieš mane, netoli mu
ziko Budriūno sėdėjo inteligentė 
graži lietuvaitė, kuri man vėliau 
priminė, kad jei kas nors jai taip bū
tų padaręs, ji tuč tuojau būtų nuėju
si nuo stalo. O man kas. Visą laiką 
man rūpėjo, kaip įnešti į lietuviškas 
pamaldas lietuviškus rūbus. Buvo 
man pasakyta, jog aš užsidėjęs ru
sišką kalnierių. Aš atsakiau - nuo 
kada rusai turi apvalų kaklą, o seno
vės romėnai ketvirtainišką? Jie man 
atsakė: ’’Tai turės būti ištirta lietu
vių menininkų”. Tegu jie tiria, aš 
savo dalį atlikau. 0 visas Lietuvių 
Dienas Adelaidėje praleidau links
mai, ir už tat Mūsų Pastogėje buvau 
pastebėtas kaip optimistiškiausiai 
nusiteikęs. O kad buvau labiausiai 
susižavėjęs, apie tai kitą sykį.

J.Petrauskas
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B.Nemeika

XXV—JI SPORTO ŠVENTĖ
Kaip greitai nušuoliavo ketvirtis 

amžiaus į praeitį...Atrodo, taip ne
seniai, žengėme pirmus žingsnius 
Australijoje, taip neseniai krepšinio 
komandos susitiko pirmam jėgų iš
bandymui..Betgi, skaičiai nemeluo
ja, šį sykį sportininkai susirinko į 
dvidešimt penktąją - jubiliejinę 
Sporto Šventę.

Prabėgęs ketvirtis šimtmečio pa
liko gilias pėdas Australijos lietuvių 
sporto gyvenime. Dėka Leono Balt
rūno pavienių sportininkų entuzias- 
mas ir veikla buvo nukreipta, įsta
tyta į tinkamas vėžes. Pavienės 
krepšinio komandos tapo gerai or
ganizuotais klubais. Klubus sujungė 
Australijos Lietuvių Fizinio Auklė
jimo Sąjunga - A.L.F.A.S.

Pradėta kultivuoti be krepšinio ir 
kitos sporto šakos. Sporto klubų 
veikla, siekimai, artimi suprantami 
jaunimui. Tas sudarė sąlygas 'klu
bams išsiplėsti narių skaičiumi.

Sporto Šventės, metai iš metų ta- 
Ro gausesnėmis dalyvių skaičiumi, 

loSintis iš patirties, Švenčių prave
dimas tobulėja, netgi įgavo tam tik
ras tradicijas.

Nėra reikalo vardinti atsiektų lai
mėjimų varžybų aikštėse, taip pat, 
naudos tautiniam auklėjimui. Sunku 
įsivaizduoti kur dauguma mūsų jau
nimo būtų pasukę, jeigu nebūtume 
turėję sporto klubų. Tikėkimės, kad 
dar ilgai atsiras entuziastų, kurie ne
duos šiam judėjimui išblėsti.

Šioje šventėje dalyvavo septyni 
Australijos lietuvių sporto klubai: 
Adelaidės ’’Vytis”, Bankstowno 
’’Neris”,. Geelongo ’’Vytis”, Hobarto 
’’Perkūnas”, Melboumo ’’Varpas”, 
Sydnejaus ’’Kovas” ir Caųberros 
’’Vilkas”. Bendras sportininkų skai
čius buvo netoli 300-tų.

Sporto Šventė pradėta gruodžio 27 
d., pamaldomis Adelaidės lietuvių 
katalikų Centre, Šv. Kazimiero kop
lyčioje. Prieš pamaldas sporto Klubų 
vėliavos išsirikiavo greta Lietuvos 
žemės žiupsnį saugojančio pamink
lo. Prie šio paminklo sportininkai 
padėjo vainiką. Lietuvių Dienoms 
organizuoti komiteto pirmininkas 
J.Lapšys pasveikino visus tautie
čius, susirinkusius į Adelaidę ir tarė 
momentui pritaikytą žodį. Giedamas 
Tautos himnas, pakeliamos vėlia
vos.

Pamaldas koplyčioje laikė kun. 
ASpurgis MIC, lygiagrečiai švento
riuje kun. Pr. Dauknys. Leido re buvo 
jauna Adelaidės sportininkė R.Ru- 
pinskaitė. Pamaldų metu giedojo

KOLEKCIONIERIAI!

Mūsų istorija, iškalta aukse, sidabre ir platinoje
Geriausia investacija ar vertinga dovana kiekviena proga
THE BALTIC SAGA 1-30 sukaktuviniai medaliai minint 250.000 pabal- 
tiečių 30—ties metų tremtį. Šita speciali ir griežtai ribota BALTICOIN 
laida, Baltų Federacijos Kanadoje autorizuota 99.9 gryno sidabro — $ 
26.50; 22 kar. aukso — $324.00; platinos — $395.00.

Pirmi 6 medaliai: 1— Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbai; 2— Stalino ir 
Hitlerio sutartis, sunaikinusi jų nepriklausomybę; 3— Masinės 
deportacijos 1940 birželio 13—14 d.d.; 4— laisvės kovotojų pagerbimui 
1940—1952 m.; 5— Žmogaus Teisių Deklaracija visiems, lygiai ir pabal- 
tiečiams; 6— Pabaltijo sunaikinimas karo eigoje.

Kiekvienas medalis 30 gr., 40 mm. diametro.
Užsakymus siųsti čekiu ar pašto perlaida:

BALTICOIN, 148 Duke St. Hamilton, Ont. Canada L8P 1X7
Kainos kanadiškais doleriais. Šiais metais bus išleistos plokštelės su 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos himnais. Užsakant dabar duodama 30 nuo
laidos. Vietoje $8.50 mokėsite tik $5.95, jei užsakysite dabar. Būtina 1000 
užsakymų, kad plokštelė pasirodytų. Jei plokštelė neišeis, pinigai grąži
nami.

Please send:
...Saga....medals ir 99.9 silver $ 26.50 ea. $
...Saga...medals in 22 kar. (91.666) gold $ 324.00 ea. $
...Estonian, Latvian and Lithuanian Anthems records at $ 5.95 ea. $ 
Add $1.00 for any order from outside Canada for extra expenses $ 
Cheque or M/O payable to Balticoin enclosed for $
Name . 
Adress,

Sarapijos choras irsolo J.Maželienė. 
ūn. ASpurgis MIC pasakė turi

ningą pamokslą.
Po pamaldų parapijos salėje spor

tininkams, vadovams ir garbės sve
čiams, buvo paruošti pietūs. Nema
žą salę užpildė jaunimas, susėdęs 
prie Adelaidės'’'vyties” S.K Tėvų 
Komiteto gražiai paruoštų stalų. Per 
pietus sportininkams tarė žodį Pa
saulio Dėtuvių Bendruomenės pir
mininkas B.Nainys, Australijos lie
tuvių Bendruomenės pirmininkas 
V.Neverauskas ir visų sporto klubų 
vardu Sydnejaus ’’Kovo” pirmininkas 
ALaukaitis. Visi kalbėtojai sveikino 
sportininkus, susirinkusius šiai ju
biliejinei sporto Šventei ir išreišKė 
geriausius linkėjimus.

Oficialus sporto Šventės atidary
mas įvyko Forestville krepšinio sta- 
dijone. Atidarymo iškilmėms į sta
dioną susirinko gana gausiai tautie
čių.

Į žaidimo areną su klubų vėliavo
mis įžygiavo sportininkai.^ Sportinin
kams issirikiavus sporto Švenčių vė
liavą nešdami į aikštę išėjo pirmo
sios sporto Šventės Australijoje 
dalyviai - sportininkai veteranai.

Dvidešimt penkerių metų laikotar
pis padare savo, veteranai - sporti
ninkai jau pasipuošę ’’sidaoru”. 
Daugelis su nostalgija grįžo minti
mis atgal, juk taip atrodo tas viskas 
buvo neseniai... Kaip greitai laikas

Su sporto švenčių vėliava pirmosios sporto šventės sportininkai.
Nuotrauka A.Budrio

gUPOPTAS
WYYYX

nustūmė į praeitį garsias pergales, 
skaudžius pralaimėjimus, gražias 
sportines kovas ir jaunystę. Žiūrovai, 
greičiausia ir pirmosios sporto 
Šventės žaidėjai, žvelgdami į gau
sias jaunųjų sportininkų eiles, matė, 
kad jųjų triūsas ir darbas atnešė vai
sius.

Kun. ASpurgis MIC sukalbėjo in- 
vokaciją. Sekė P.L.B. pirmininko 
B.Nainio trumpa kalba ir oficialus 
Šventės atidarymas, Australijos L.B. 
pirmininko V.Neverausko žodis. Prie 
mikrofono AL.F.AS. v-bos pirmi
ninkas V. Marcinkevičius pakvietė 
sportinės veiklos Australijos įkūrėją, 
sportininką - veteraną Leoną Baltrū
ną. Leonas pasidžiaugė atsiektais 
darbo vaisiais ir kvietė visuomenę 
remti sportininkus. Po to AL.F.AS. 
V-bos pirmininkas sportininkams - 
veteranams prisegė XXV-sios sporto 
Šventės atminimo ženklelį. Pirmo
sios sporto Šventės žaidė jai apdo
vanoti ženkleliu: L.Baltrūnas, P.Pil- 
ka, L. Venclova, A. Laukaitis, A Igna
tavičius, KJaciunskis, S.Umevicius 
ir V.Gurskis.

Sportininkams apleidus aikštę 
Adelaidės tautinių šokių grupė ’’Žil
vinas”, vadovaujamas R.Bielskytės, 
pašoko porą šokių.

Kalba
sportininkas Leonas Baltrūnas 

Nuotrauka A.Budrio

Po Šventės atidarymo iškilmių 
prasidėjo sportinės varžybos, truku
sios iki gruodžio 31 dienos. Krepši
nio varžybos sutraukdavo daugiausia 
žiūrovų ir buvo visos sporto Šventės 
ašis. Lygiagrečiai vyko ir kitų sporto

Vyrų krepšinyje šiais metais pa
grindinės komandos turėjo apylygias 
jėgas. Žiūrovai turėjo progos pama
tyti kelias įdomias rungtynes. Lai
mėjimus dažnai nulėmė pora taškų. 
Kartais prireikė pratęsimų, kad išsi
aiškinus laimėtoją. Favoritais buvo 
laikomi Geelongo ir Melboumo 
krepšininkai. Šioms komandoms 
kaip tik atiteko garbė pradėti krep
šinio varžybas.

Geelongo vytiečiai šį susitikimą 
sužaidė labai blogai. Jie gerai valdė 
kamuolį, buvo judrūs, gynė neblo
gai, bet, mėtymai, - blogesni vargu 
ar galėjo būti. Melboumo AMilvy- 
das ir R.Leknius buvo taiklūs ir nu
lėmė ’’Varpui” laimėjimą. Adelaidiš- 
kiai lengvai laimėjo prieš Hobarto 
’’Perkūną”. Žiūrovams sunku buvo 
daryti išvadas apie adelaidiškių pa
jėgumą, kadangi komanda nebuvo 
pilnai patempta. Tikrą išbandymą 
Adelaidės vytiečiai gavo rytojaus 
dieną, susitikę su meiboumiškiais.

Už Adelaidę žaidė čia dabar apsi
gyvenęs F.Čekauskas - buvęs Ame
rikos lietuvių rinktinės žaidėjas. 
Adelaidiškiai turėjo daug pamainų. 
Melboumiškių sąstatas nepasikei
tęs, komanda susižaidusi. Rungty
nės, kaip galima buvo tikėtis, buvo 
labai įdomios. Nuo pat pradžios nė 
viena komanda neįgavo aiškios per
svaros. Kovota taškas už tašką. 
Daugiausia nutolstama pora taškų. 
Žaidimas gana švelnus, gražus žiū
rovams. Puslaikis baigiamas 22-21 
Adelaidės naudai.

Antrame puslaikyje vėl atsakoma 
metimu už metimą. Rungtynės bai
giamos lygiomis 43-43. Pirmame 
pratęsime abidvi komandos surenka 
po aštuonis taškus ir vėl lygiosios 
51-5L Antrasis pratęsimas taip pat 
panašus. Žiūrovai įtampos išsekinti 
iki pavargimo. Laimėtojas neaiškus 
iki paskutinių sekundžių. Visgi, šį 
sykį adelaidiškiai persveria vienu 
tašku. Galutinis rezultatas 63-62. Tai 
buvo tikrai gražios irungtynės. 
Melboumo blogesnis bliu d ų mėty-- 
mas nulėmė jiems pralaimėjimą.

(Bus daugiau)
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PAKARTOTINAS PRANEŠIMAS

LOTERIJOS REZULTATAI
Mūsų Pastogės moterų skyrius 

Gabija pravedė loterijų Mūsų Pa
stogės naudai, kurios rezultatai čia 
skelbiami: pirmoji premija - didele 
tautiniais rūbais lėlę laimėjo mėly
nas A 71; antrąją premiją - tauti
niais rūbais lėlę baltas bilietas E 65; 
trečią premiją - irgi lėlę tautiniais 
rūbais geltonas bilietas A 69 ir ket
virtą premiją - kalendorių su stili
zuota Vytim mėlynas bilietas A96. 
Laimėjusieji prašomi savo laimikius 
nedelsiant atsiimti.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ FIZINIO 
AUKLĖJIMO SĄJUNGOS PRANE
ŠIMAS

Pranešame, kad 1975-76 metų 
ALFAS, valdybą sudaro: J.Ta
mošiūnas - Pirmininkas, A Adam- 
kavičius - Sekretorius, J.Krikščiūnas 
- Iždininkas.

Korespondenciją prašome siųsti 
sekretoriaus adresu: 60 Heyington 
Ave., THOMASTOWN. VIC. 3074.

ALFAS VALDYBA

SYDNEY

Blynų Balius Sydnejuje
Vasario 8 d. Sydnejaus Liet. Mot. 

Soc. Globos Draugija suruošė savo 
tradicinį Užgavėnių blynų balių Lie
tuvių Klube. Balius skaitytinas tik
rai pavykusiu: gausiai dayvavo tau
tiečių, buvo visai originali programa 
ir fantais gausi loterija. Visus sve
čius blynais ir kitokiais užkandžiais 
aprūpino Klubo valgykla.

Baliaus programą suorganizavo 
p.D.Skorulienė: dvi originalias se
noviškas lietuvių dainas padainavo 
duetu Gražina Zigaitytė ir G.Kazo- 
kienė akompanuojant H.Laurinai- 
tienei. Tai buvo sutartinė 
’’Sodauto” ir liaudies daina su
H.Laurinaitienės variacijomis 
’’Ačiū, motule”. Gaila, publika nepa
rodė šiam dainavimui pakankamo 
dėmesio, ir jos dingo besilinksmi
nančių svečių ūžesy. Treją populia
rių dainelių p. M.Umbražiūnienei 
vadovaujant ir akompanuojant, su
dainavo p.p. O.Asevicienė, I.Dauda- 
rienė, K.Bitinienė ir I.Dudaitienė. 
Pravedė p. D.Karpavičienė.

Loterija buvo gausi fantais. Lai
mikius traukė p. J.Zakarevičienė.

Nors ir gerokai susispaudę, tačiau 
vėsinamose patalpose svečiai jautėsi 
patenkinti ir smagiai bei nuotaikin
gai pasilinksmino.***

Registruokime vaikus kursams
Lietuvių kalba yra pilnai pripažinta ir užskaitoma Vikto

rijos Universitetų ir Mokyklų Valdybos "Higher School Certi
ficate" lygyje

Melbourne, Geelongo ir kitų provincijų jaunuoliai, o taip 
pat ir suaugę yra kviečiami registruotis į Lietuvių Kalbos Kur
sus 1975-tiems metams.

Kursai prasidėjo šeštadienį, vasario 15 d., baigsis lapkričio 
29 d. Pamokos kiekvieną šeštadienį nuo 9.15 iki 11.15 ryto.

Mokslas vyks naujose moderniškose “Princes Hill High 
School” patalpose. Visa mokykla yra išklota kilimais ir apsta
tyta modemiškais baldais.

Mokykla randasi: Arnold street, North Carlton (Vic) 3054 
Tuoj už centrinių kapinių, netoli “Carlton Cricket Ground”

Studentai, kurie gyvena provincijoje ir nori gauti lietuvių 
kalbos pažymėjimą brandos atestato (Higher School Certifica
te) lygyje, galės studijuoti korespondencijos būdu.

Dėl smulkesnių informacijų prašau skambinti kursų ve
dėjui P. Sungailai tel. 232 5599, arba raštu 20 Lisbon St. Gle i 
Waverley (Vic.) 3150.

Jeigu nespėsite užsiregistruoti dar prieš mokslo metų pra
džią, prašau atvykti Vc^ario 15 d. į aukščiau minėtą mokyklą ir 
ten tuoj pat užsiregistruoti pas lietuvių kalbos mokytojus.

Pasinaudokite šita mums suteikta galimybe išlaikyti — mūsų 
vertingą kalbą.

ALB Švietimo Vadovas

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲI 

DRAUGIJA MELBOURNE
Praneša, kad kovo 2 d. (sekmadienį) 
2 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 50 
Errol Str., North Melbourne, kvie
čiamas Draugijos narių metinis su
sirinkimas.

Susirinkimui numatyta darbot
varkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatu komisiios sudarymas.
4. Pranešimai:a) Pirmininkės, b) iž
dininkės, c) Ligonių lankytojos, dj 
Revizijos komisijos.
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Valdybos apyskaitų tvirtinimas.
7. Rinkimai: a) Naujos valdybos, b) 
Revizijos komisijos.
8. Klausimai bei sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Valdyba baigdama savo darbo 
metus maloniai prašo visas nares ir 
rėmėjas kuo skaitlingiau susirinki
me dalyvauti.

Soc. Globos moterų D-jos 
Valdyba Melbourne

***

Medžiaga archyvui apie lietuvius 
iš svetimos spaudos akivaizdžiai di
dėja: M.P. redakcija kasdien gauna 
io kelis laiškus su laikraščių iškar- 
lomis, o toks p.R.Čėsna net visą pa
dėtą prisiuntė foto kopijų iš savo 
paties rinkinio. Ačiū visiems, o 
ypatingai p.R.Čėsnai. Darbas tik 
pradėtas ir jis negali" sustoti, nes 
mus liečiančių rašinių, straipsnelių 
bei pranešimų nuolat ir nuolat atsi
randa.

M.P;Red.

MOTERŲ POPIETĖ
Vasario 23 d., sekmadienį, 3 vai. 

Melbourne Liet. Namuose 50 Errol 
St. Nth Melbourne, rengiama pa- 
baltiečių moterų popietė - kavutė. 
Kviečiamos suinteresuotos ponios, 
ypač tos, kurios dalyvavo pabaltie- 
čių moterų žygyje.

PAIEŠKOJIMAS
Asmenys, buvę 1944 m. Bolingen 

(Elsass-Lotringen) koncentracijos 
stovykloje, atsiliepkite. Advokatas 
Vokietijoje R.Munster ieško kon
taktų su buvusiais tos stovyklos ka
liniais. Jo adresas: R.Munster, 
A.A.C.C.A., 4 Dusseldorf 30, Scha
fer str. 12, West Germany. Minėtas 
advokatas gina dviejų lietuvių bylą 
ir reikalingas papildomos medžia
gos.

PRANEŠIMAS
Sydnejaus Liet. Parapijos Savait
galio mokykla pradeda mokslo me
tus vasario 23 d.Lidcombej.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16 — 18 East Terrace, 
BANKSTOWN 

TEL: 708 — 1414

Vasario 23 d.:
Warren Daveen & Sparks 
Knockabout act

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

ŠEŠTADIENIAIS 8 12 vai.
gi ”IN SET” kvarteto šokių.muzika.
H SEKMADIENIAIS 6 - 10 vai.
« Dėmesio nariams!
ES * Šokių vakaro metu įr valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 
mdėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių — išvengsime neina- 
™lonumų! j

NAUJI MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATORIAI

Beveik per ištisus dvidešimt še
šerius metus Mūsų Pastogės skaity
tojų šeima išbuvo pastovi iki šian
die. Be abejo, per tą laiką dalis skai
tytojų išėjo į amžinybę, bet M.P. ir 
toliau prenumeravo jų šeimos na
riai. Krizių metais eilė skaitytojų 
atkrito, bet dabar daugelis vėl grįž
ta į skaitytojų šeimą arba įstoja ir 
naujų.

Šiaif metais Mūsų Pastogę užsi
prenumeravo šie nauji skaitytojai: 
BSūmila, A.C.T.
A.Vitkauskas, U.S.A.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI kovo mėn. MA nariams skyrė se
kančias intencijas:
bendrąją - Kad katalikų universite
tuose vyktų nuoširdus dialogas tarp 
Kristaus tikėjimo ir žmogiškojo 
mokslo.
misijų - Kad dažni susiimąstymai 
apie Kristaus Bažnyčiai patikėtą 
misiją puoselėtų evangelizacijos 
darbą.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Mielas Broli, Sese!
Gavėnios penktasis sekmadienis 

Bažnyčios vadovybės skiriamas ka
talikų universitetų dienai paminėti. 
Šiais metais įvyks kovo 16 dieną. 
Kaip tik dėl to MA kovo mėnesio in
tencija kalba apie unuversitetus. 
Joje prašoma melstis, kad Viešpats 
padėtų katalikų universitetams pa
siekti jiems skiriamo būdingiausio 
tikslo. Būtent, universitetai labiau
siai skiriasi nuo kitų žemesnių 
mokslo įstaigų savo analitiniais me
todais (research). Tarp kitko, uni
versitetuose turi būti nagrinėjami ir 
nustatomi santykiai tarp tikėjimo ir 
mokslo. Tiedu dalykai jokiu būdu 
negali būti vienas kitam priešingi, 
nes turi vieną ir tą pačią pradžią - 
Dievą, kuris yra niekad nekintanti 
tiesa.

Problemos, deja, gali kilti ir fak
tiškai kyla dėl skirtingų tikėjimo ir 
mokslo sričių. Tikėjimo tiesos virši
ja žmogaus proto galias. Gi jei pro
tas nenori joms nusilenkti, jis gali

S.Žemkalnis, Vic.
A. Jodvalkis, N.S.W.
J.Šimaitis, N.S.W.
V.Raštutis, N.S.W.
B. Bačiūnas, Canada
B.Budriūnas, U.S.A.
J.Zakarevičienė, N.S.W.
V.J.Alekna, Vic.
J.Pyragius, S.A.
S.Dauginienė, N.S.W.
Kun. J.Petrauskas, W.A.
I.Katilienė, Vic.

Č.Čekanauskas, W.A.
Sveikiname naujus M.P. skaity- 

♦ tojus ir tikimės, kad ir daugelis kitų 
tautiečių, kurie iki šiol neskaitė 
M.P., paseks jų pavyzdžiu.

M.P. Red.

suabejoti apreiškiančiojo tiesas 
Dievo autoritetu. Tokiais atvejais 
konfliktas neišvengiamas.

Nesklandumams išsiaiškinti, čia 
daug gali padėti nuoširdus dialogas 
universitetuose tarp tikėjimo ir 
mokslo. Konflikto bus išvengta, jei 
bus respektuojamos tikėjimo ir 
mokslo skirtingosios sritys ir bus 
leista kiekvienai jųjų vadovautis sa
vo metodais ir sekti savo principais 
siekiant tiesos. Vatikano II susirin
kimas šiuo atveju pabrėžė, kad pa
laikant visuomet glaudžius rysius 
tarp tikėjimo ir mokslo, yra leista 
savo nagrinėjimuose ieškoti tiesos 
pagal savo principus ir metodus.

Kun.S.Gaidelis,S.J.

ĘMŪSŲ PASTOGĖ 
= LITHUANIAN AUSTRALIAN 
E WEEKLY “OUR HAVEN“
Z Australijos Lietuvių bendruomenės 
Z laikraštis
Z Leidžia ALB Krašto Valdyba
Z Redaktorius V.Kazokas
; Redakcijos Patariamoji Komisija: 
Z J.Maksvytis, A.Relsgys.
Z Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
Z Bankstown.N.S.W. 2200;
Z Tel. 7098395
Z Leidėjo ir Administracijos adressas: 
Z Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Z Administracijos Tel. 6499062 ■■ v\• Prenumerata: metams $15.00

6 mėn. $ 8.00
Z Užsieny metams $18.00
Z Oro paštu užsieny $37.00
Z Atskiras numeris $00.35
Z Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
Z savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
- neatsakoma.
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