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PAVOJUS AUSTRALIJAI
Nekalbant apie Australijos da

bartinės vyriausybės užsienio poli
tiką, kur ji atvirai užsiangažavo už 
taip vadinamus socialistinius kraš
tus ir palaiko bei remia revoliucinius 
sąjūdžius, šitokios socializacijos sie
kiama ir krašto viduje.

Demokratinės Darbo Partijos 
(DLP) lyderis F.P. McManus savo 
pranešime spaudai šitaip žvelgia ir 
kritikuoja dabart* Australijos vy
riausybės užmojus:

’’Kritus Saigonui pirmas Vietna
mo komunistų žingsnis buvo nacio
nalizuoti bankus, dideles biznio ar 
pramonės įmones ir privačius žemės 
ūkius. Šitas žinias daugumas aust
ralų priėmė apatiškai prileisdami, 
kad tokie dalykai gali vykti Azijoje 
ir Rytų Europoje, bet ne čia. Kyla 
klausimai: ar gali tai atsitikti čia? 0
gal jau iš tiesų ir vykdoma?

’’Darbo partijos socializacijos po
litika - nacionalizuoti bankus, pre
kybos ir pramonės įmones ir žemę - 
jau buvo nuspręsta 1947 m., kada 
darbiečių min. pirmininkas Ben 
Chifley užsimojo nacionalizuoti ban
kus. Jam nepavyko, nes Aukščiau
sias Teismas atrado, kad tai eitų 
prieš konstituciją. —

’’Darbo partijos vadai pripažino, 
kad legaliu keliu jie negali nieko na
cionalizuoti, nes Teismas pripažins, 
kad tai nekonstituciška. Legalus 
būdas, kaip nacionalizuoti, pripažino 
partijos vadai, yra įsteigti vyriau
sybės įmones, kaip konkurentes 
privačioms įmonėms, suteikti vy
riausybės kontroliuojamoms įmo
nėms pirmumą ir privilegijas ir taip 
sužlugdyti privačias įmones.

’’Toks yra socializacijos, (arba 
mūsiškai nacionalizacijos,Red.) me
todas, kurį kaip tik praktikuoja da
bartinė Whitlamo vyriausybė. Jau 
pasėtas pirmas pasėlis su kasyklų ir 
draudimo įmonėm ir su sveikatos 
drauda -Medibank. Nepakeliamais 
mokesčiais apdėti privatūs ūkiai.

Bendradarbiams
Primenu, kad visi bendradarbiai 

savo rašinius, o organizacijos savo 
pranešimus bei skelbimus siųstų re
daktoriaus adresu: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200, bet ne į 
pašto dėžutę 4558, G.P.O. Sydney. 
Dėžutės adresu siųstoji korespon
dencija redakciją pasiekia gerokai 
pavėluotai, nes ji ne kasdien tušti
nama, ir dėl to atsitinka, kad skubi 
informacija lieka nepaskelbta vien 
dėl to, kad redaktorių pasiekė po 
laiko. •

Kai kurie bendradarbiai redakci
jai prisiunčia savo rašinių ne origi
nalus, bet kopijas arba fotostatus. 
Tokie nuorašai dažnu atveju redak
toriui sukelia rimtų abejonių ir jie 
gali būti nepaskelbti. Pagal visus 
žurnalistinius nuostatus kaip tai
syklė spaudai siunčiamas originalas, 
o nuorašas pasilaikomas sau. Šito 
turėtume laikytis ir mes.

Pageidautina, kad straipsniai au
toriaus- turi būti pasirašomi. Auto
riui prašant gali būti rašiniai skel
biami ir nepasirašyti arba slapyvar
džiais pasirašyti, bet tuo atveju re
daktoriui būtina žinoti kas rašo.

’’Australijos Pramonės Išvystymo 
Korporacija (A.I.D.C.) vyriausybei 
būtų idealus įrankis, tačiau vyriau
sybė turi operuoti labai atsargiai, 
nes ji dar nekontroliuoja Senato ir 
dėl to negali išplėsti A.I.D.C. vaid
mens, kaip vyriausybė norėtų. Ir 
jeigu Darbo Partija kada nors kon
troliuos abi institucijas - parlamentą 
ir senatą, A.I.D.C. pasidarytų pats 
galingiausias ekonominis vienetas 
Australijoje valstybės savasty ir 
kontrolėj.

’’Planuodama valstybines konku- 
rentines draudimo, kasyklų, medici
nos, automobilių pramonės įmones, 
Whitlamo vyriausybė tyrinėjo 
konstitucines kliūtis į socializmą ir 
kaip jas pašalinti.
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Sovietų Sąjunga tuoj po Pietų 
Vietnamo kapituliacijos kreipėsi į 
Šiaurės Vietnamo ir Pietų Vietnamo 
revoliucinę vyriausybę, kad būtų 
leista įrengti Cam Ramh įlankoje 
(Pietų Vietname) sovietų karinę lai
vyno ir oro pajėgų bazę. Šioje vie
toje atitinkami didžiuliai kariniai 
įrengimai buvo padaryti amerikie
čių, kol jie kovojo Vietname. Šioji 
bazė turėtų tiesioginius kontaktus 
su Vladivostoku ir su Persijos įlan
koje turimomis sovietų bazėmis. 
Aiškinama, kad tokia bazė būtų so
vietinis šachavimas Kinijai iš pietų 
ir atsvara amerikiečių karinėms pa
jėgoms Pacifike.

Joks rašinys nebus skelbiamas, jei
gu nenurodyta kas rašo ir iš kur.

Mūsų Pastogė laužoma trečiadie
niais ir atiduodama spausdinti ket
virtadienio rytą. Taigi visa medžia
ga, skirta artimiausiam Mūsų Pas
togės numeriui, redakciją turi pa- 
siekti'vėliausiai antradienį, kad būtų 
galima suspėti surinkti ir patalpinti į 
išeinantį numerį. Telefoniniai pra
nešimai priimami ir trečiadieniais 
iki 10 vai. ryto.

Jūsų Redaktorius

’’Whitlamo vyriausybė siekia pa
naikinti apeliacijas į Valstybės Ta
rybą (Privy Council). Jeigu šitai bus 
laimėta, tai Aukščiausias Teismas 
bus vienintelis konstitucijos inter
pretatorius, ir Darbo Partija galės 
laisvai operuoti.

”Ar Whitlamo vyriausybė bus be
šališka? Yra dar ir kitų faktorių, ku
rie veda prie socializacijos. Jeigu 
Whitlamo vyriausybės pavojingai 
infliacinė ekonominė politika ir to
liau bus palaikoma reikalaujant iš 
kairiųjų darbiečių ir komunistų 
kontroliuojamų unijų didesnių algų 
pakėlimo, unijų, kurių vadai pasiry
žę sunaikinti privatinę pramonę ir 
ant jos griuvėsių statyti komunizmą, 
mes prieisime prie komunistinių 
tikslų - revoliucinės padėties, kurią 
iššauks bedarbė ir nesuvaldoma in
fliacija. Ir tai gali įvykti šičia.”

Užėmus Pietų Vietnamą į komu
nistų rankas pateko virš loookarinių 
lėktuvų amerikiečių gamybos, 87 F5 
kovos lėktuvai, 434 helikopteriai, 
nekalbant apie mažesnio svorio 
karinius ir transporto laivus.

***

Portugalijoje pereitą mėnesį įvy
kę rinkimai atnešė didelių staigme
nų: dabartinė revoliucinė vyriausy
bė, leidusi ir pravedusi krašte rin
kimus, ir toliau tebevaldo Portuga
liją, tačiau išrinktasis parlamentas 
yra visai kitokios sudėties, kaip ti
kėtasi. Rinkimuose už komunistinį 
bloką atiduota tik 12% balsų, dau
giausiai atstovų pravedė socialistai 
(33%) ir antroje vietoje krikščionys 
demokratai.

***
Pastaruoju metu Maskva pasida

rė politinė Mekka. Kaip arabai sten
giasi aplankyti savo šventąją Mek- 
ką. taip šiandie politikai veržiasi į 
Maskvą: buvo Australijos Whitlam, 
o dabar laukia eilės priimami Dani
jos karalienė Margareta ir Belgijos 
karalius Baudouin.

***

Vaisinga 
reakcija

JAV NEPRIPAŽĮSTA 
PABALTIJO OKUPACIJOS

Kovo pradžioje buvo paskleistos 
>agrįstos žinios, kad Jungtinės 

Amerikos Valstybės kaip ir Aust- 
alija ruošiasi pripažinti de jure Pa

baltijo valstybes Sovietų Sąjungai, 
ačiau pabaltiečių skubi reakcija 

u bėgti įvykiams už akių ir pastoti 
ke'ią gėdingam sprendimui davė 
te <iamų vaisių. Kongresmanas 
D. r winski, didžiai palankus pabal
tu čiams paruošė Valstybės Depar- 
t.mentui notą su 68 atstovų para
šais reikalaujant Pabaltijo reikalu 
iškiai ir konkrečiai pasisakyti. Pa
uliau balandžio pabaigoje toks at- 
akymas gautas, kur sakoma:

’’Valstybės Departamentas dar 
artą pareiškia, kad Jungtinių Val- 
i vbių politika nepripažinti prievar- 
nio Baltijos valstybių įjungimo į 

Sovietų Sąjungą nėra keičiamas”, 
taip pat jame pabrėžiama, kad JAV 
olegacija Europos saugumo konfe- 
■ncijoje nesutiks su jokia formule, 
ipažįstančia Baltijos valstybių in- 
>rporavimą Sovietų Sąjungom 
ugumo konferencija esą greičiau- 

s i priims galutinį dokumentą, ku- 
r. -ne bus sutarti bendro pobūdžio 
p icipai, būtent, ’’taikaus sienų 
k limo”, ’’laisvo tautų apsisprendi- 
r ", ’’žmogaus teisių”.

Pasak minėto Valstybės Departa
mento pareigūno (Valst. Dept. sek- 
etoriaus pavaduotojas Kempton B. 
enkins), vis dėl to galutiniame do- 
umente bus frazė, kalbanti apie 
sienų nepažeidžiamumą”, frazė, 
uri labiausiai ir jaudina pabaltie
ms. Tuo reikalu Valst. Dept. parei- 
ūnas pareiškė: ”Aš kartoju baltie- 
ams, kad tie principai, kaip taikaus 
ienų keitimo ir laisvo apsisprendi- 
io, atsveria visus priekaištus sienų 
epažeidžiamumo terminui”.

Pašalinus Šeliapir a, šiuo metu
:niausiąs Sovietų Sąjungos aukš- 

< msiame politbiure paliko Brežne
vas 68 metų. Sovietų i inovai prana
šauja, kad po Brežnevo ateis jau- 
iesnė karta, kuriai daugiau rūpės ne 
(teologiniai, bet praktiški reikalai.

***

Patirta, kad sovietų agentai jau 
ne pirmą kartą kėsinosi nužudyti 
Turkijoje pabėgėliusaš Lietuvos tė- 

ą ir sūnų Bražinskus. Jie dabar yra 
pecialioje turkų saugumo apsaugo- 
?. Kaip žinia, Bražinskai prieš pen

kerius metus skrendant lėktuvu 
privertė sovietinį pilotą nusileisti 
Turkijoje. Perimant kontrolę savo 
žinion nelaimingu atsitikimu žuvo 
lėktuvo tarnautoja. Bražinskai Tur
kijoje buvo kalinami ir jų byla truko 
virš ketverių metų, kol šių metų 
pradžioje Turkijos aukščiausio teis
mo buvo galutinai išteisinti.

***

Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferenciją, kuri įvyks ne
rūkus Helsinkyje, vokiečių laikraš- 

lis ’’Welt am Sorntag” pavadino 
"Jalta 1975”.
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Kongreso 
reikalais

Bevartant užsienio lietuvių spau
dą tenka tik stebėtis ir džiaugtis, 
kaip plačiai aprašoma paruošiamieji 
Kongreso darbai, kaip dirbama ir 
net diskutuojama. Gaila, pas mus, 
Australijoje, tuo tarpu tylu, tarsi 
tas kongresas būtų ne už septynių 
mėnesių, o už septynerių metų. 
Skaitėme ALB Krašto Valdybos na
rio jaunimo reikalams bendras gai
res, kiek yra numatyta Australijai ir 
N.Zelandijai jaunimo atstovų į 
Kongresą ir kokios sąlygos patekti į 
tokios atstovus. Tai galima sakyti ir 
viskas, ką mes žinome. Kiek rūpes
čio kelia patsai tų kad ir negausių 
atstovų paskirstymas, kiek jų tenka 
atitinkamoms lietuvių kolonijoms 
Australijoje. Kokiu pagrindu toks 
paskirstymas nuspręstas, ypač kad 
iki šiol dar nežinoma, kiek mūsų 
jaunimo ryžtasi važiuoti į Kongresą 
ir kas tokie. Australijoje mūsiškių 
nėra jau tiek neaprėpiamai daug ir 
dėl to žinant tuos visus norinčius 
važiuoti, kandidatų parinkimas jau 
nebūtų tokia didelė problema ir ta
sai atstovų paskirstymas kolonijo
mis gal iš viso radikaliai pasikeistų.

Visiškai nesuprantama šioje vie
toje ATSTOVO į Kongresą sąvoka. 
Jeigu skelbiama Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas, tai kiekvienas 
jaunas lietuvis nustatytoje amžiaus 
riboje yra pilnateisis Kongreso da
lyvis, patį kongresą suprantant pa
čia bendrine prasme, kaip suvažia
vimą žmonių, turinčių tam tikrą 
bendrą vardiklį. Šiuo atveju Jauni
mo Kongreso bendras vardiklis yra 
lietuvių jaunimas. Šitaip supratus 
Jaunimo Kongresą įvedimas jauni
mo atstovų ir šiaip jaunimo dalyvių 
kongrese yra grynas nesusiprati
mas. Kiekvienas jaunas lietuvis, 
jeigu jis ryžtasi vykti ir dalyvauti 
Lietuvių Jaunimo Kongrese, jis jau 

Diplomuotam teisininkui
PRANUI MARTIŠIUI

staiga mirus, jo žmoną Moniką ir sūnų Viktorą su šeima skaudaus liūde
sio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

J. ir R. Venclovai
N. ir I. Venclovai

Mielam bičiuliui
PRANUI MARTIŠIUI

staiga mirus, skausme palikusius jo žmoną Moniką, sūnų Viktorą su 
šeima ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Aleksandras ir Vincas Dantai

laikytinas pilnai sąmoningu lietuviu 
ir jam jokių kitų atestacijų nereikia. 
Jo noras ir pasiryžimas dalyvauti 
Kongrese kalba už jį kaip lietuvį ir 
jaunimo atstovą.

Visai kas kita, jeigu kongresas 
turėtų specialią užduotį - išstudijuo
ti, spręsti ir nutarus įpareigoti vyk
dyti, tada tik būtų kalba ir apie jau
nimo atstovus tokiame kongrese. 
Bet tada ir pats kongresas jau ne
būtų Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas, bet būtų kokios specia
lios organizacijos, sakysim, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos, ar blai
vybės draugijos, kur reikalingi at
stovai ir kaip tokie rinktųsi ne vien 
tik manifestuoti, bet nutarti ir nuta
rimus savo organizacijos rėmuose 
vykdyti.

Tuo tarpu šitas konkretus Jauni
mo Kongresas jokių specifinių už
davinių, apribotų profesionaliai, 
ideologiškai arba organizacijiškai, 
kaip tik neturi, o pačią kongreso es
mę išsako jo šūkis - TĖVŲ ŽEMĖ 
LIETUVA MŪSŲ ŠIRDY 
VISADA, kuris apima visus - visą 
lietuvių jaunimą.

Skirstyti vykstantį į Kongresą 
mūsų jaunimą į atstovus ir tik pa
prastus dalyvius yra ne kas kita, 
kaip jaunimo rūšiavimą - pirmos rū
šies lietuvis jaunuolis ir antros, ki
taip sakant, privilegijuoti ir minia. 
Bet ar šitoks rūšiavimas nėra jau
nuolių neatstovų moralinis pažemi
nimas ir net įžeidimas? Pagaliau kas 
kompetetingas garantuoti, kad 
rinktieji atstovai bus ateities lietu
viškoje veikloje užtikrinti ramsčiai, 
o tie neatstovai ir paliks tik kaip bu
vę nebuvę? Teisingai Pilkų Petras 
(žiūr. M.P. Nr. 13) šituo atveju pri
minė Vinco Kudirkos atsivertimą. 
Gi mūsų atveju jaunuolio pastaty
mas į antros rūšies lietuvį paveiks 
ne skatinančiai, o greičiau atstu
miančiai.

Jeigu Kongreso rengėjų jau taip 
neapgalvotai nuspręsta, tai bent

Australijos jaunimas turėtų šiuo 
reikalu atvirai pasisakyti ir parody
ti, kad jie visi vyksta kaip pilnatei
siai ir sąmoningi lietuviai ir neprita
ria rūšiavimo politikai. Jeigu toks 
atstovų parinkimas padeda nu
spręsti, kaip lengviau ir tinkamiau 
pasiskirti visuomeninę paramą (jei
gu tokia bus), tai reikalas dar labiau 
sujaukiamas, nes gi tie jaunuoliai, 
kurie pasiryžę į Kongresą vykti vien 
savo lėšomis, bet nerinkti atstovai, 
parodo daugiau idealizmo už tuos, 
kurie naudojasi visuomenės parama.

Šis jautrus reikalas yra skubiai 
svarstytinas, ir būtų gerai, jeigu ir 
daugiau kas šituo klausimu viešai 
pasisakytų.

(v.k.)

Spaudoje
Čikagoje leidžiamos ’’Nepriklau

somos Lietuvos”Nr. 4 (1975.2.20) 
V.Petkūnas aprašo Lietuvių Dienas 
Adelaidėje. Užkliudydamas ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimą. 
V.Petkūnas taip rašo:

’’Buvo ir kitokių gana keistų siū
lymų. Pvz. kai kas nusiskundė, kad 
Sydnejuje lietuvių - anglų kalba lei
džiamas N.D.I. žurnalas yra labai 
antikomunistinis ir per smarkiai 
puola komunistus. Tuo būdu, sako, 
kenkiama lietuvių bendruomenei 
’’susiartinti” su Australijo kairiai
siais”.

Matyt, autorius girdėjo varpais 
skambinant, bet nesužinojo, ar tie 
varpai skambėjo prisikėlimui, ar 
pakasynom.

Nevengia autorius ir ’’taiklių” 
pranašysčių toliau tame straipsny 
rašydamas:

’’Mūsų Pastogės redaktoriui 
A.Mauragiui pasitraukus redakto
rium yra paskirtas buvęs anksčiau 
V.Kazokas. Laikraštis ir toliau lei
džiamas Sydnejuje. Reikia pasakyti, 
kad pakvietimas V.Kazoko redak
toriumi nėra teigiamas dalykas. 
Prieš porą metų jis suskaldęs bend-

Ml RŪŠIE JI
Gegužės 10 d. Canberroje staiga 

mirė plačiai Australijos lietuvių tar
pe žinomas visuomenininkas Pranas 
Martišius. Ypač jo ryški veikla pasi
reiškė Canberros lietuvių tarpe. 
Liūdesy paliko žmona ir sūnus Vik
toras su šeima.

Gegužės 10 d. Sydnejuje mirė šir
dies smūgio ištikta T. Jarienė-Fer- 
guson. Liūdesy paliko vienintelis 
sūnus inž. Viktoras Jaras.

Gegužės 12 d. sunkiai sirgusi mirė 
Marijona Jankauskienė. Paliko liū
desy vyrą ir dukterį su žentu.

Pereitą savaitę mirė ir buvo pa
laidota sydnejiškė Joana Sabulienė, 
sulaukusi 73 metų. Liūdesy paliko 
vyras ir sūnus inž. Leonas.

Balandžio 17 d. Amerikoje mirė 
žymus Amerikos lietuvių veikėjas 
Leonardas Šimutis, sulaukęs 73 m. 
Jis buvo ilgus metus Čikagoje dien
raščio ’’Draugo” redaktorius, visuo
menininkas, politikas.

BRONĖ KURMYTė ■ MONKEVI- 
ČIENĖ, dramos aktorė, po sunkios 
ligos mirė balandžio 4 d. Kaune, su
laukusi 61 metų amžiaus. Baigusi 
Kauno teatro baleto ir dramos stu
dijas, dirbo Kauno, Vilniaus ir Kau
no jaunojo Žiūrovo teatruose, sukur
dama apie 250 vaidmenų. Velionę 
skaudus gyvenimo smūgis ištiko 1943 
m. rudenį, kai neišaiškintų banditų 
buvo nušautas jos vyras Juozas Mon
kevičius,; Kauno dramos teatro vyr. 
režisorius. Likusi su mažais vaikais, 
po trumpos pertraukos ji vėl grįžo 
į sceną, kur jos laukė jaunamartės 
vaidmuo St. Santvaro “Žvejuose”. 
Šioje dramoje jaunamartei-taip pat 
grėsė vyro netekimas audros metu, 
primindamas asmeninę tragediją.

ruomenę turėjo iš redaktoriaus pa
reigų pasitraukti. Dabar jam grįžus 
į redaktoriaus vietą bendruomenės 
susiskaldymas atsinaujins”.

Lietuviškas radio pusvalandis
ABC ACCESS RADIO 3ZZ
KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ 6.45 V AL. VAKARE 
1220 banga
Melbourne tarp 3KZ ir 3AW
Sydnejuje tarp 2CH ir 2SM
Adelaidėje tarp. 5KA ir 5AD.(pusę vai. anksčiau)
Adresas: LACAS. P.O. Box 93, Caulfield East, Vic. 3145.

LKV ’’Ramovės” skyrių atstovų suvažiavimo prezidiumo pirmininkui, 
Canberros Ramovės skyriaus pirmininkui ramovėnui

PRANUI MARTIŠIUI 
mirus, šeimą, artimuosius ir idėjos draugus užjaučia ir kartu liūdi 

Adelaidės ramovėnai
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Australijos Lietuvių Fondo Valdyba 
liūdi netekus savo įgaliotinio Canberroje 

a.a. PRANO MARTIŠIAUS
ir nuoširdžiai atjaučia našlę Moniką ir sūnų Viktorą su šeima

APIE MUS
SPECIALŲ VEDAMĄJĮ Baltijos 

kraštų reikalu — “Forgive Them 
Their Helplessness” paskelbė di
džiausias Čikagos dienraštis “Chicago 
Tribune”. Jame skaitytojams prime
nama beveik prieš 35 metus prasi
dėjusi sovietinė Pabaltijo okupaci
ja, tankų vikšrais sutriuškinusi Bal
tijos respublikų nepriklausomybę. 
Vienintelė tų valstybių “kaltė” — jų 
mažumas. Stalinas panoro jas pasi
glemžti, bet nepriklausomybės idėjos 
Kremlius neįstengė nuslopinti, Ji ir 
šiandien yra gyva šimtų tūkstančių 
atsiminimuose. Ji taipgi yra gyva ir 
JAV atsisakyme pripažinti Baltijos 
kraštus Sovietų Sąjungai Laikraštis 
pastebi, kad dabartinė JAV vyriau

sybė šį faktą buvo pamiršusi, kol 
jį vėl iškėlė “Chicago Tribune” dien
raščio korespondentas Vašingtone 
Bill Anderson, patyręs, kad prez. G. 
Fordui siūlomas Pabaltijo atidavi
mas Sovietų Sąjungai. Dienraštis pa
brėžia kalnus laiškų bei telegramų, 
užgriuvusių Valstybės Departamen
tą, gausius protestus telefonu. Tai 
buvo gera pamoka šiai institucijai, 
liudijanti, kad nepriklausomybė ne
miršta po tankų vikšrais, kol tebėra 
gyva vilties kibirkštėlė žmonių šir
dyse.

AUKSINIS LIETUVOS DUKATAS, 
‘nukaltas Vilniuje 1401 m., Niujor
ke įvykusiame retų monetų parda
vime buvo nupirktas už $60.000.
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MOTERIS ATIDARO
LIETUVOS

STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ

STEIGIAMOJO SEIMO DARBAI

1920 m. gegužės mėn. 15 d.
I sesijos Pirmasai Posėdis

SKYRIUS MOTERIMS
Redaguoja: A. Matukevičienė Redakcijos adresas: 3 Rialton Ave.,

Blackburn, Vic. 3130, tel. 878 2565

SENIAUSIO STEIGIAMOJO SEI
MO ATSTOVO KALBA: (pp 2-3) 
Pirmininkė Petkevičaitė (si) ima 
prezidiume pirmininko vieta: Pra
šau jauniausio atstovo imti sekreto- 
rio vieta, (pritarimas) Atstovė p-lė 
Muraškaitė (kd) ima sekretorio vie
tą.

PIRMININKĖ PETKEVIČAITĖ 
(si): Laiminga esu, kada likimas su
teikė man tos didelės garbės atida
ryti mūsų nepriklausomos tėvynės 
Steigiamojo Seimo darbus ir šalies 
šeimininko vardu pasveikinti visus 
čia susirinkusius.

Laiminga esu galėdama tat pada
ryti kaip sena savo tautos nepri
klausomybės kovotoja, kaip mote
ris, įgijusi taip karštai pageidauja
mo teisių sulyginimo, kaip savo vi
suomenės narys, neliovęs kovot 
prieš kiekviena pavergimą, vistiek 
koks jis yra: tautų, luomų, ar kapi
talo.

Ilga juk ir begalo sunki buvo mū
sų tautos kelionė, kol priėjom lais
vės slenkstį. Nelengviau klojosi 
mum, kol atsudūrėm tame brangių 
brangiausiam tautos valios sudary
tam nepriklausomybės rūme. Juk 
ilgiau kaip šimtą metų kentėm įvai
rios rūšies prispaudimų. Mažai tau
tai, kokia mes buvom ir tebesam, 
reikėjo begalo daug moralinių jėgų, 
kad būtų galima pradėt ir pradėjus 
kovą kovot su priešais, pasiryžusiais 
mus pasmaugt. Su priešais, laikiu
siais visą žandarų ir kitų visokių 
savo tarnų armiją vienam tikslui - 
panaikint, išraut iš šaknų ir pamatų 
visa kas lietuviška: ir kalbą, ir raštą 
ir tautos vardą, ir net tautos atmini
mą. Norėta Lietuvių vardą išbrėžt iš 
istorijos lapų.

Prieš tokią samdytą ir brangiai 
mokamą valdininkų armiją, kalavi
ju, galia ir žiaurumu apsiginklavu
sią, kaip visi žinom, maždaug prieš 
pusę amžio - stojo mūsiškių mažas 
būrelis. Vienintelis jų kovos įrankis - 
plunksna, vienintelė amunicija - sa
vo tautos mylėjimas, savo tautos 
vargų supratimas ir didžiausis pasi
ryžimas gint ją iki paskutines.

Ir tos grumtynės su taip nelygiu 
priešu, kaip žinom, tęsėsi ilgai. Mū
sų karžygių karščiu užsidegdavo vis 
didesnės tautiečių minios taip kad 
net paskutiniu laiku įvairios okupa
cijos, nors čiulpte čiulpė kraują iš 
mūsų tautos organizmo ir visaip jį 
darkė, tačiau tautos sielos nenus
maugė. Išliko ji gyva, ir su ja drauge 
tautos nepriklausomybės obalsis, 
dėl kurio šiandien jau niekas nebe
atsisako savo galvos guldyt, savo 
kraujo liet.Nors dar dalis mūsų tau
tos kūno tebevargsta po svetimu 
jungu, nors ir netenka mum patiem 
šalies (p.3) šeimininkui, Steigiama
jam Seimui, dar šiandien susirinkt 
mūsų tėvų sostinėj, Vilniuj, nenusi- 
dėsiu, tur būt, tautos valiai čia mane 
pastačiusiai, jei pirmu savo uždavi
niu laikysiu tart geros vilties žodį 
broliam, atskirtiem nuo mūsų fronto 
juosta ir kviest juos širdimi daly- 
vaut drauge su mumis šios dienos 
iškilmėj. Atsiminkim ir amerikiečius 
ir visus kitus, kurie priversti buvo 
savo tėvynę palikt tik dėl to, kad jie 
kėlė balsą prieš daromą savo tautai 
nuoskaudą.

Nors mintimis ir troškimais bū
kim visi šiandien drauge. Tenestin
ga tame mūsų sielų susijungime nei 

vieno tautos darbuotojo, nei vieno 
dėl tautos ir krašto laisvės kovoto
jo. Paminėkim ir tuos kovotojus, 
kurie atgulė į karstą nesulaukę tos 
didelės tautos šventės. Tesuskamba 
čia mūsų tarpe nemirtingi mūsų 
Daukanto, Valančiaus, Baranausko, 
Kudirkos, Višinskio, Biliūno vardai. 
Mūsų širdimi nuskriskim ir prie 
jaunesniųjų, prie tų kareivių ir kari
ninkų kapų, kurie šiame kare savo 
jaunas galvas padėjo, begindami tė
vynės sienas. Nepamirškim ir pa
saulio karo išblaškytų visur aukų, 
kurios audros išrautos iš savo sody
bų rado kapus toli, toli nuo savųjų.

Tejungie mus visus ta prakilnioji 
valanda. 0 mes, dar gyvi išlikę dar
buotojai, didelio karo patyrimų už- 
grūdyti, mūsų karžygių atminimu 
šarvuoti, krašto valios pašaukti, 
ruoškimės rimtai ir uoliai prie pa
vesto mum darbo, kad mūsų žmonių 
mum tikėjusių neužviltum.

Pavesta juk mum versti naujas 
istorijos lapas.. Perdaug jau ilgai 
mus lankė visokios nuoskaudos. 
Stenkimės visom išgalėm tą naują 
lapą išlaikyt gryną, patikrindami vi

Balandžio pirmoji
Balandžio pirmoji (Prime Aprilis) yra 

vadinama melagių diena. Anglai šią dieną 
vadina „Ali Fools Day“ — at&eit, visų 
kvailių diena. Prancūzijoje tą dieną ap
gautą žmogų vadina April fish. Olandijo
je vadina grass, bet kadangi tą dieną ža
lios žolės dažniausiai dar nėra, dėl to ji ir 
gavo melo dienos vardą. Anglų enciklope
dijose rašoma, kad šiam mėnesiui vardą 
sugalvojo romėnai. Pavadinimą Aprilis 
sudarė iš žodžio „aperire“, kas reikštų — 
išskleisti. Gal dėl to, kad tame mėnesyje 
augalai jau pradeda išskleisti savo pum
purus.

Bet dėl ko balandžio pirmoji diena pa
sidarė ^skirtinga, tai sunku pasakyti. Spė
jama, kad kai Europoje pradėjo plisti 
krikščionybė, tai ši diena buvo pavadinta 
Judo Iskarioto diena. Manyta, kad tą die
ną Judas pasikorė, todėl ji ir buvo laiko
ma nelaiminga diena. Tik nuo 14 ar 15 
šimtmečio balandžio pirmoji pradėjusi 
garsėti Europoje, kaip linksmų juokų die
na. Tą dieną artimieji mėgdavo vieni ki
tus apgaudinėti pramanytomis sensacijo
mis „(Naujienų“ II d., 1967 m., Nr. 853). 

siem mūsų valstybės gyventojam 
lygias piliečių teises, leisdami jiem 
savo būvį gerint ir visiem drauge 
žengt į aukštesnį kultūros laipsnį. 
Būkim rūpestingi, neužmirškim nei 
trumpai valandai, jog priešų mum 
dar nestinga, tų priešų, kurie kiek
viena proga naudojasi mus žemint 
prieš Europos vakarus, kurie taip 
pat uoliai seka mūsų darbuotę.

Būkim kultūringi visur ir visu- 
met, o jei tektų dar mūsų tautai im
tis ginklo, tai vien priešui besikėsi
nant mus pulti. Šiaip suprantam ge
rai, jog mūsų likimas mūsų rankose, 
kad tik savo jėgomis turim pasiti
kėt, savo jėgomis turim gydyt seną
sias savo žaizdas ir savo nenuilsta
mu ir organizuotu darbu išbrist iš 
miliardinių didžiojo karo padarytų 

mum nuostolių. O mes atstovai dirb
dami čia savo didįjį darbą, dirbkim jį 
nei akies mirksniui neužmiršdami, 
jog mes esam čia tik savo krašto 
žmonių valios vykdytojai.

Dirbkim tą darbą taip, kaip reika
lauja tie, kurie čia mus siuntė.
(Karštas plojimas)

SVEIKINIMAI, etc.

Galima spėlioti, kad kai šitas paprotys 
atėjo į Europą, tai jis pasiekė ir Lietuvą. 
Mes tą paprotį jau radome pilnai įsipilie- 
tinusį ir gerai atsimename, kaip stengė
mės artimuosius apgauti. Rašėme apgau
lingus laiškus ir siuntėme su karikatūri
niais vaizdais atvirutes. O jeigu gerai pa
vykdavo, tai skaniai/pasijuokdavome. Net 
ir spauda tą dieną kartais paskelbdavo 
netikrų žinių. Tai dienai buvo išleidžiami 
specialūs juokų laikraščiai. Vienas popu
liariausių buvo „Kultuvė“, ėjęs 1922 —40 
m. Jis buvo leidžiamas kiekvienų metų 
balandžio 1 d.

Gyvendami Vokietijoje, balandžio 1 d. 
proga leidome „Išvietintąją Kultuvę“ 
(Detmolde), „Atlanto Kultuvę“ ir „Klum
pę“ (Oldenburge). Be šių, ta ir kitomis 
progomis išleisdavome „Dievo Paukštelį“, 
„D. P. Aitvarą“ ir kt.

Rašytojas B. Shaw patarė balandžio pir
mąją dieną 'tik teisybę kalbėti, nes užtek
tinai prisimeluojame per ištisus metus. 
Tai gal ir reikėtų šį gražų jo patarimą 
priimti.

V. Vytenietis

Europos Lietuvis

ALDONA VEŠCIUNAITĖ

RUDENS SPALVOS

vėstančius sodus išbėgę
nulydim

udens spalvas
iritvinkusias lietum šakas
>erbrauki ranka

nėra 
tukimo
akėjimas dienų
i sisukimai
usitęsiančios valandos
inasi sidabro sąmanoš 
odų takais

nutolstančiais
alsais
ašauks draugai
as nors nueis vartydamas
nygos lapus užsisvajojęs
atkels nukritusį gal paskutinį

žiedą 
ėstančios dienos

tamsėjančiam danguj ryškės
vaiskiais langais

ukštų kolonų baltas miestas 
elancholiškam peizaže įsirėžęs

A VENTANA

■ lėlyno skambesio lietūs
■ rižadina veidus
i puošė žvilgėjimą
odais plečias
■ngva
aip debesų bėgimas

' žaluma
ikose laibi paukščiai

supas
lankstumą žolės
gėlės spalvas
i/.ta mergaitės
rbėgę aikštes
Jai miške

aikinai laime dalinas
-ią naktį iškeliaus
dar niekad nesapnuot on

žemėn
mokančios šviesos
Jsisklaido pavėsiuos

pagauna
siūbuoja dainas

DĖMESIO MELBOURNIŠKIAI!

Soc. Glob. Mot. D-ja gegužės 25 d. 
ruošia

LOTERIJĄ - KERMOŠIŲ 
tuoj po lietuviškų pamaldų prie pa
rapijos bažnyčios.
Bus galima nusipirkti pyragų, ries
tainių, pyragaičių su lašinukais, juo
dos ruginės duonos, ragaišio ir kitų 
skanėstų.
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Lietuvių Dienos Melbourne
PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Melbourne lietuviams tenka ne 
tik didi garbė, bet ir pareiga būti 
šeimininkais rengiant 1976 m. Aust
ralijos Lietuvių Dienas. Paruošia
mieji darbai jau pradedami.

ALB Krašto Valdybos kultūros 
reikalams narė p. D.Levickienė ba
landžio 29 d. Lietuvių namuose su
kvietė visų Melb. liet, organizacijų 
atstovų pasitarimą siekiant sudaryti 
Australijos Liet. Dienoms Melbour
ne Rengti Komitetą bei provizori
niai aptarti būsimų Liet. Dienų 
apimtį.

L.D.M.R. Komiteto pirmininku 
pakviestas Kęstutis Lynikas. Susi
rinkusieji atstovai išreiškė jam pil
ną pasitikėjimą ir pažadėjo paramą.

Kiti šio Komiteto nariai:
Dainų Šventės vadovas - chorų 

seniūnas Leonas Baltrūnas.
Tautinių Šokių Šventės vadovas - 

Vytautas Straukas.
Literatūros Vakaro vadovas - 

kun. Pranas Vaseris, kuris taip pat 
tvarkys ir iškilmingų pamaldų ruo
šą.

Spaudos - Informacijos narys - Ig
nas Alekna.

Sporto Šventės vadovą paskirs 
sporto Klubas Varpas.

Maitinimu rūpintis sutiko Sociali
nės Globos Moterų Draugija ir Ka
talikių Moterų Draugija.

Kitus šio komiteto narius - sekre
torių, iždininką bei parengimų va
dovus, meno bei tautodailės paro
dos, teatro vakaro, Jaunimo vakaro, 
spausdinių paruošimo, dalyvių ap
gyvendinimo ir kitus pavesta 
L.D.M.R. Komiteto pirmininkui 
kviestis. Pakviestieji bus paskelbti 
vėliau.

Numatyta, kad Lietuvių Dienų 

metu įvyks suvažia\ imai : ALB 
Krašto Tarybos, kunigų, studentų, 
ramovėnų ir kt.

Šiame organizacijų atstovų pasi
tarime iškilo kai kurių sugestijų 
kviesti į Liet. Dienas valdžios atsto
vų, parlamentarų ir kitų įtakingų 
australų, o taip pat buvo sugestijų 
meno ir tautodailės parodos, taut, 
šokių šventės ir kitais reikalais.

Visais sugestijų, patarimų ar ki
tokiais reikalais kreiptis į L.D.M.R. 
K-to pirmininką ar parengimų va
dovus.

Ig. Alekna
K-to spaudos-įnformacijos narys

VISUR VISAIP
Jau su džiaugsmu pasitikom žinią, 

kad energingų melburniškių inicia
tyva išrūpintas lietuviškas radio 
pusvalandis per ABC. Kad išgavus 
šitą pusvalandį, kaip teko nugirsti, 
kova buvusi sunkesnė su lietuviš
kais oficialiais organais, negu su 
ABC vadovybe. Pasirodo, savaisiais 
nepasitikėjimas turi gilesnes šaknis, 
negu galvota.

Po Astros ir Andy Šalčių koncerto 
Melbourne žinomas kultūrininkas ir 
visuomenininkas Albertas Zubras 
įteikė 100 dolerių čekį kaipo paramą. 
Aną šeštadienį (gegužės 10 d.), dar 
nebuvę koncertę, o tik pasiklausę 
Astros ir Andy kabaretinės progra
mos Sydnejaus Liet. Klube, M.Gai- 
liūnas’. (Wollongong) ir P.Mikalaus- 
kas iš Sydney pasisiūlė savo lėšomis 
tokią jų plokštelę išleisti. Tikėki
mės, kad užsimojimai neliks tik pa
žadai.

***

LIETUVIŲ DIENOMS 
MELBOURNE RENGTI KOMI
TETO NARIŲ ADRESAI:

Pirmininkas:
Kęstutis Lynikas 18 Edgecombe St.,
Kew, Vic. 3101, tel 862 1004
Dainų Šventės Vadovas:
Leonas Baltrūnas 7 Stephens St., 
Nth. Balwyn, Vic.3104, tel. 857 9449 
Tautinių Šokių Šventės vadovas:
Vytautas Straukas 10 Railway Avė.
Tecoma, Vic.3160, tel. 754 3659
Literatūros vakaro vadovas:
Rev. P.Vaseris 18 Henry St., Ken
sington, Vic.3031, tel. 33 2355

Melbourniškis Jonas Meiliūnas, 
Australijos Liet. Fondo pirmininkas 
balandžio 25 d. išskrido pasisvečiuo
ti į Ameriką. Artimi' bičiuliai Mel
bourne gausiai buvo susirinkę jo iš
lydėti ir palinkėti gero vėjo. Būda
mas Amerikoje jis ne tik matysis su 
savo giminėm ir artimaisiais, bet 
dar turės ir oficialių pareigų.

Adelaidės lietuvių parapijos kle
bonas kun. A.Spurgis pakėlęs spar
nus skristi į Romą, į šv. Metų iškil
mes ir ten kiek pabuvęs vėl grįš į 
Adelaidę.

***
o

LKVS Ramovės Adelaidės sky
rius birželio 7 d. švęs 24 metų su
kaktuves. Pagal nusistovėjusią tra
diciją ta proga įteikiami specialūs 
adresai ramovėnams, sulaukusiems 
65, 70, 75 ir 80 m. amžiaus. Matysi
me, kiek turime naujų pensininkų.

***

Spaudos ir Informacijų narys: 
Ignas Alekna 4/79 Union St., E. 
Brighton, Vic. 3187, tel. 966013 
Kiti Komiteto nariai bus paskelbta 
vėliau.

Gegužės 10 ir 11 d.d. Astra ir An
dy dainavo Liet. Klube atlikdami 
kabaretinę programą. Atrodo, jie 
palenkė visų širdis, nes Klube žmo
nių buvo prisirinkę kaip per di
džiausius atlaidus. Teko nugirsti, 
kad į jų koncertą gegužės 15 d. visi 
bilietai iš anksto išparduoti.

***

Choras Lituania turi naują pada
linį - Moterų chorą, kuris naujoj uni
formoj pirmą kartą pasirodė visuo
menei per M.K.Čiurlionio minėjimą.

SKAITYTOJAI 
PASISAKO

Krašto valdybos narys jaunimo 
reikalams visai diktatoriškai pa
skirstė atstovų skaičių vykstan
tiems į Jaunimo kongresą. Aš jau 
esu rašęs, kad turėtų visi vykstą 
būti atstovais ir to nebekartosiu, bet 
šitoks paskirstymas tikrai mane ne
maloniai nustebino. Kodėl Melbour
ne jaunimui šeši atstovai? Kokiu 
pagrindu? Ar kad Melbourne šįmet 
yra Krašto Valdyba? Procentiniai 
imant lietuvių skaičiumi Melburnas 
nėra didžiausia kolonija. Kodėl vi
siškai užmiršta Gelongas, Canberra 
ir Pertas, kurio jaunimas tikrai tu
rėtų būti kitoms kolonijoms pavyz
džiu? Tikėjausi, kad kas kitas para
šys šiuo klausimu, bet vėl kišu savo 
trigrašį ir manau, kad pirmiausiai 
ponas jaunimo atstovas turėtų tu
rėti vykstančiųjų pilną sąstatą ir tik 
tada, pagal vykstančių skaičių, iš 
kiekvienos kolonijos skirti propor
cingą atstovų skaičių.

P.Pilka

Elena Jonaitienė

KO SIEKIA MOTERŲ 
’TŠLAISVINIMO“ JUDĖJIMAS

Internacionaliniais Moters Metais 
dėmesys kreipiamas į moters vaid
menį pasauly. Ypatingai tebėra ak
tualus moterų išsilaisvinimo sąjūdis. 
Šituo klausimu skelbiame p. E.Jo- 
naitienės referatą, skaitytą pernai 
Sydnejaus Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijoje ir neseniai kiek pakore
guotą ir papildytą Plunksnos Klubo 
parengime. Tema gana įdomi ir ak
tuali, tad tikimės bus įdomu pasi
skaityti ir Mūsų Pastogės skaityto
jams. Red.

Nusiteikime prieš moteris negali
ma nepastebėti sunkiai logiškai iš
aiškinamo priešiškumo ir agresyvu
mo. Tuo tarpu, argumentai, kuriais 
stengiamasi įrodyti moters fizišką 
ar intelektuališką nuo vyro atsiliki
mą, neturi objektyvaus pagrindo. 
Taigi, kame iš tikrųjų glūdi vis dar 
tebesitęsiąs ir su piktumu pasireiš- 
kiąs nusiteikimas prieš moteris?

Vieno psichoanalisto neseniai iš
leistame veikale autorius teigia, kad 
elementarus jausmas stumiąs vyrą 
traktuoti moterį kaip žemesnę bū
tybę, nėra, kaip dažnai sakoma, pa
nieka paremta vyrišku savo dides
nės vertės pajautimu. Kas pastudi
juoja įvairias laiku ir erdve plačiai 
atskirtas civilizacijas ar jų'apraiškas 
kad tokiuose palyginimuose kaip, 
sakykim, senosios Indijos religija ir 
europietiška tautosaka, tas negali 
nepastebėti, kad dominuojąs vyrų 
jausmas moterims yra ne savo įgim
to pranašumo išgyvenimas, bet, 
priešingai, baimė. Pasaulio mitolo
gijoje pilna motinų-raganų, kurios 
ryja savo vaikus, laumių-burtinin- 
kių, kurios pražudo jas įsimylėjusius 
vyrus, arba juos tyčia nuveda į pa
vojus ir nusikaltimus. Prisiminkim,

KO SIEKIA MOTERŲ ’’IŠSI
LAISVINIMO” JUDĖJIMAS?

Visi esame girdėję terminą ’’mo
terų išsilaisvinimas”, matę moterų 
demonstracijas, skaitę apie moterų 
judėjimus, akcijas, siekimus. Ne 
vienam, iš šalies žiūrinčiam, šios ap
raiškom pasirodė keistos, kartais 
juokingos, dažnai nesuprantamos.

Norėčiau paskaityti kelis jau be
verk folklorinius pavyzdėlius at- 
spindančius populiarius nusiteiki
mus apie moterų lygybę ir nelygybę 

iš prancūziško moterims 
skirto, daugiau madų negu aktua
lijų žurnalo ’’Eile”.

’’Vyrai ir šiandien atkakliai tebe- 
sipriešina vyrų ir moterų lygybei 
net ir tokiose bendruomenėse, kur 
nelygybė jau gerokai sumažėjus. 
Amerikoje apie ’’rūpestį keliančią 
moterų dominaciją ” pradėta kalbėti 
jąu nuo to momento, kai vyrai sutiko 
retkarčiais išplauti indus, kartais 
padėti žmonai apsipirkti šeštadie
niais ar iš ryto pavėžėti ar palydėti 
vaikus į mokyklą. Tuo tarpu dabar
tinėse gyvenimo sąlygose šitie daly
kai galėtų atrodyti normalūs ir kas
dieniški.
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kad Ieva sugundė Adomą padaryti 
gimtąją nuomonę, ne atvirkščiai, o 
kita moteris, Pandora, iš savo už
burtos skrynios išleido į pasaulį vi
sas blogybes ir nelaimes...

Tais laikais, kai žmonės Dievą 
vaizdavosi ne kaip vyrą, bet kaip 
moterį, daugumas dievių ar deivių 
įsivaizduotos kaip labai žiaurios. 
Skaičiuojama, kad viena iš svar
biausių Meksikos deivių reikalavusi 
iki 50.000 žmonių gyvybių aukų per 
metus. Kodėl žmonija savo deives 
vaizdavosi amžinai ištroškusias 
žmonių kraujo ir niekad nepasotina
mas? Kodėl Brolių Grimų pasakose 
priskaičiuojama 16 žiaurių močių bei 
pamočių ir tik tris žiaurius tėvus bei 
patėvius, 13 išdavikių, mylimuosius 
nužudžiusių merginų ir tik vieną iš
daviką vyrą? Kodėl per visus vidur
amžius buvo deginamos tik raganos, 
niekad raganiai? Kitais žodžiais, ko
dėl tik moteris laikyta velnio apsės
tomis, bet ne vyrus?

Moderni psichoanalizė bando tas 
primityvias sąvokas bent dalinai iš
aiškinti įrodinėjamais, kad naujagi
mio gyvenimo pradžioje motina at
rodo kaip beribiai galinga, o taip pat 
ir gąsdinanti, nes ji gali į vaiką nu
kreipti ne tik didžiausią gerumą, bet 
ii didžiausią žiaurumą, kadangi tik 
ji, motina, turinti viską, ko naujagi
miui reikia: maistą, meilę, apsaugą. 
Tuos kūdikiui reikalingiausius daly
kus ji gali ne tik duoti, bet ir atimti 
ar tai bausdama ar dėl kitų priežas
čių, kurių kūdikis nežino ir negali 
suprasti.

Jei ši iš psichoanalizės išplaukusi 
pažiūra yra teisinga, tai vyrų prieš 
moteris nusiteikimo pakeitimui te
reikėtų vieno dalyko: pakeisti kūdi
kio ir vaiko nusiteikimą motinos at
žvilgiu ir ypač išsklaidyti baimę ir 
priešiškumą, kurį ji jam kartais įk
vėpia. Gal būt reikėtų ieškoti būdų 
pakeisti mūsišką šeimos supratimą 
ir leisti abiems tėvams - ne tik mo
tinai, bet ir tėvui. - dalintis vaikų ir 

kūdikių auginimo atsakomybe? Gal 
tada visi vaikai suprastų, kad nėra 
esminio skirtumo tarp motinos ir 
tėvo, moters ir vyro; kad, kaip mo
tinos, taip ir tėvai, kartais būna ge
ri, o kartais žiaurūs.

Ir dar kitas pavyzdėliš iš ilgesnio 
straipsnio apie 17 amžiaus ’’raganų” 
Gyląs.

’’Kodėl gi taip rūpestingai steng
tasi sudeginti visas ’’raganas”? 17 
amžiaus prancūzų rašytojas, pa
mokslininkas Bossuet, kuris tikrai 
nebuvo kvailys, aiškino, kad ma
žiausiai 180.00 raganų sąmokslas 
grąsinąs visos Europos ateičiai ir 
kad būtinai reikėtų jas surinkti ir 
visas drauge sudeginti ant vieno 
milžiniško laužo! Šimtmetį anksčiau 
Ženevos vyskupas su pasididžiavi
mu gyrėsi per vienus nepilnus me
tus sudeginęs 500 raganų. Tais pa
čiais metais kitas vyskupas savo 
diecezijoje sudeginęs net 900! Sunku 
nepastebėti, su kokiu reguliarumu 
tie ponai nerimą keliantį velnio bū
vimą visada rasdavo pas moteris, 
niekad pas vyrus. Ko jie visi taip bi
jojo?

Visai kitokios nuotaikos, bet iš 
esmės tą pačią gyvenimų skirtingu
mo ir moters beteisiškumo bei 
skriaudos mintį išreiškiančių pavyz
džių apsčiai randame ir lietuvių tau
tosakoje.
”Ko liūdi, mergužėle, ko liūdi?

Ko liūdi, lelijėle, ko liūdi?
Tu užaugai pas močiutę,
Krovei kraitį su sesutėm, ko liūdi?

To liūdžiu, bernužėli, to liūdžiu, 
To liūdžiu, dobilėli,to liūdžiu, 
Keta mane turgavoti, 
Vainikėli pardavoti, to liūdžiu.

Tokių straipsnių, kaip aukščiau 
skaitytieji, o ir tautosakos pavyz
džių gal būt nereikia priimti per 
daug rimtai. Tačiau jie atspindi tai, 
kuom skundžiasi ir ką kelia eilė rim
tų moterų su vyrais nelygybės eks-
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ADELAIDE

PAMINĖTAS M.K. ČIURLIONIS

Šiais metais švenčiame dviejų 
mūsų didžiųjų - vysk. M.Valančiaus 
mirties ir M.K.Čiurlionio šimtmetį.

Atsižvelgiant į šių vyrų didžius 
nuopelnus, JAV Lietuvių B-nės 
Krašto Valdyba paskelbė 1975 me
tus Valančiaus ir Čiurlionio metais. 
M.K. Čiurlionio minėjimas Adelai
dėje suruoštas gegužės 3 d. Lietuvių 
Namuose.

Gal kiek ironiška, kad paskendę 
kasdienybėje dažnai praslystame 
didelių įvykių, vardų ir darbų nepa
stebėję, nors turime eiles bendruo
meninių institucijų ir organizacijų. 
Adelaidiškiai gali pasidžiaugti turė
dami niekeno nerinktą, savanoriškai 
susikūrusį, mūsų kultūriniais reika
lais visuomet besirūpinantį Liet. 
Namų- J.J. Bačiūno vardo bibliote
kos darbuotojų būrelį ir šio būrelio 
bei bibliotekos vadovę ponią E.Rei- 
sonienę.

Jau nebe pirmas atsitikimas, kai 
šis būrelis surengė tikrai šio vardo 
vertų kultūrinių popiečių, o pagaliau 
ir čia aprašomą Čiurlionio minėjimą.

ponenčių. Jos teigia, kad taip dabar, 
taip ir praeityje, vyrų valdomame 
pasaulyje į moterį žiūrėta ir tebe
žiūrima, kaip į antraeilę būtybę, 
menkesnę negu vyras, ir dažniausiai 
visų blogybių šaltinį. Kas negirdėjo 
tokių neva komplimentą reiškiančių 
posakių, kad ’’karaliai valdė pasaulį, 
o moteris valdė karalius...” (Išvada: 
už tai ir kilo visi karai ir visos nege
rovės...) ’’Vyras namų galva, o mo
teris jų širdis” (išvada: moteriai ne
valia domėtis, nei žinoti apie tai, kas 
darosi už namų, nei sukti ’’galvas”, 
atsieit, supratimo reikaujančius 
sprendimus pačiuose namuose.

Šitokios apimties pašnekesėlyje 
nuklystume per toli ir užtruktume 
per ilgai, jei bandytume peržvelgti 
istorinę moters padėtį. Bet kad su
prastume dabartinius judėjimus, 
negalima išvengti bent trumpai ne
paminėjus nors pereito šimtmečio 
ir ypač Anglijos moterų padėties ir 
pastangų.

Vadinamame Viktorijos laikotar
pyje Anglijos moterų padėtis buvo 
paradoksiška. Iš to laiko literatūros, 
ypač poezijos moters vaizdas atsi
spindi tarsi kokios dievaitės, širdžių 
’’karalienės”, moralės tono nustaty
tojos, šeimos židinio saugotojos, 
švelnios, jautrios, nekaltos, reika
lingos nepaliaujančios vyriškos glo
bos, apsaugos ir ... garbinimo. Man
dagumo taisyklės, išdirbtos iki ma
žiausių detalių, atrodė tik ir pabrė
žiančios didžiausią pagarbą mote
riai, tiesiog ją keliančios ant pedes- 
talo pačiam gyvenimo centre. Tuo 
tarpu pagal įstatymus moters teisės 
buvo labai ribotos, ypač ištekėjusios 
moters. Aišku, ji negalėjo dalyvauti

Vos įžengus į salę dėmesį patrau
kia erdviame kampe įruoštas Čiur
lionio stendas su išrikiuotais pasieny 
stalais. Ant jų išdėstyta gausi lite
ratūra, nagrinėjanti šio genialaus 
menininko kūrybinį palikimą, sieno
se iškabinta kelios dešimtys Čiurlio
nio tapybos ir grafikos reprodukci
jų. Gaila, kad neturime prieš akis 
Čiurlionio originalių kūrinių, bet ir 
spalvotos reprodukcijos pagauna 
žiūrovą savo mistika ir išskirtinu 
originalumu, žvilgsniu klaidžioji 
Čiurlionio fantazijų ir vizijų pasauly 
ir negali patikėti, kad šis žmogus, 
visą gyvenimą ruošęsis muziko 
karjerai ir šioj srity įsigijęs aukštąjį 
formalinį išsimokslinimą, tapyboj 
pradėjęs beveik savamoksliu, vos 
per penkerius paskutiniuosius gy
venimo metus savo genijų išreiškė 
ne muzikos garsais, o dailininko 
teptuku ir spalvomis.

Antras skambutis primena, kad 
laikas grįžti iš Čiurlioniško kosmoso 
ir susirasti kėdę numatytai progra
mai. 0 tai padaryti užsižiopsojusiam 
svečiui pasirodė buvo nelengva. Vi
sos kėdės užsėstos. Tenka ieškoti 
’’atsarginių” ir jas paskubomis 
tempti į salę.

Minėjimą atidarė E.Reisonienė 
trumpai apibūdindama Čiurlionį kū
rėją. Tolimesnę programą vesti pa
vedė Purienai Pečiulytei.

Rengėjų būrelis seniai laikosi 
principo, kad namie negali būti pra
našu, tad svarbesniais atvejais 
mėgsta ir sugeba parinkti ir impor
tuoti kalbėtojus ir paskaitininkus iš 
’’užsienio”. Ir šį kartą būdami ištiki
mi savo tradicijom paskaitininke te
mai ’’Susipažinimas su Čiurlioniu” 
pakviesta iš Melbourno Alena Ka
razijienė, sučiurlionėjusios Žemkal- 

viešame politiniame gyvenime. Ji 
neturėjo balsavimo teisės. Ištekėjus 
moteris neturėjo nuosavybės teisės. 
Net jei ji ištekėdama iš savo tėvų 
atsinešė kilnojamą ar nekilnojamą 
turtą, tas turtas tapo jos vyro nuo
savybe, su kuria jis galėjo daryti, ką 
norėjo, net jos neatsiklausdamas: 
naudoti, parduoti, ar net kitai mote
riai padovanoti. Jei kartais moteris 
dirbo už namų, (nors tai pasitaiky
davo tik darbininkų luome), ji netu
rėjo teisės į savo uždarbį, nes ir tai 
skaitėsi vyro. Įstatymai, prie kurių 
leidimo moterys negalėjo prisidėti, 
jų ir neglobojo. Jei dėl kokios nors 
priežasties, savo gyvenimo nepa
keldama moteris paliko vyrą, tai ji 
galėjo per prievartą būti namo grą
žinama arba uždaroma į kalėjimą. 
Net ir skyrybos priklausė vien nuo 
vyro. Taigi ir tos moterys, apie ku
rias taip gražiai rašyta ir kurios taip 
rūpestingai etiketo saugotos, iš tik
rųjų buvo beteisės, tėvo ar vyro 
nuosavybė, geriausiu atveju, puoš
mena, porcelianinė lėlė. Porceliani
nės lėlės rolė, kuri buvo pati aukš
čiausia, privilegijuota moters padė
tis, ne visų pasiekiama, o tik mažu
mos, kuriai anglai savo mandagume 
skyrė titulą ”lady” - dama, priklau
santi aukštesniam socialiniam luo- 
mui.Plačiųjų žemesnių luomų, kaimo 
ir ypač nuo industrinės revoliucijos 
pradžios vis augančio darbininkų 
luomo moterų padėtis buvo baisi. 
Apie jas mažai teišgirstame iš man
dagiosios Viktorijos literatūros? 
Tame laikotarpyje, kada taip gražiai 
rašyta apie moterį ir šeimą, visame 
išnaudojamųjų luome labiausiai iš
naudojami buvo vaikai ir moterys. 
Už nedidelę dalį vyro algos jie dirbo 
blogesnėse sąlygose, ilgesnes va
landas - 14, 16 per dieną ir dažnai 
sunkesnį darbą. Šalia to, namų ruo
šos darbai, be mažiausios abejonės 
buvo vien tik moters atsakomybė. 
Jei vyras gėrė, ar ją mušė, ji buvo

nių šeimos narys.
Kalbėtoja šiltai ir patraukliai pri

statė Čiurlionį kaip žmogų. Klau
santis kartais atrodė, kad Aliutė pa
sakoja ne apie seniai buvusius įvy
kius, bet tarsi apie savo klasės 
draugą Kastuką, kuris savo ruožtu 
nesivaržė kad ir mergaitei atverti 
savo širdį ir išsipasakoti ten susirin
kusiems rūpesčius ir džiaugsmus. 
Nėra abejonės, kad A.Karazijienė 
paskaitai panaudojo gausius šalti
nius šiam intymiam Čiurlionio vaiz
dui atkurti. Ir šis vaizdas išėjo tikrai 
patrauklus, net jaudinantis.

Apie Čiurlionį muziką kalbėjo 
mums visiems gerai pažįstama so
listė ir muzikologė A.Binkevičiūtė - 
Gučiuvienė, kurios rašinius apie 
mūsų chorų ir dainininkų pasirody
mus dažnai skaitome Mūsų Pasto
gėje. Paskaitininke su profesine 
erudicija, su jai būdingu familiariš- 
kumu bei lengvumu pravedė klau
sytojus visomis Čiurlionio muzikinio 
kilimo pakopomis, apibūdino jo kū
rybą ir iš plokštelių pademonstravo 
keletą jo žymesnių kūrinių ištraukų.

Apie Čiurlionį dailininką kalbėjo 
skulptorė Ieva Pocienė iškeldama 
Čiurlionio novatoriškumą ir jo išsi
skyrimą iš anuo metu vyraujančio 
meno. Dėl to Čiurlionio kūryba lai
kytina moderniu, bet ne abstrakčiu 
menu.

Paskaitų įtarpuose padeklamuota 
poetų Bradūno ir Aisčio Čiurlionio 
temomis eilėraščių. Juos puikiai 
perteikė mūsų žinomi aktoriai 
G.Matulevičienė, V.Ratkevičius ir

Pulgiui Mališauskui 60

Fulgencijus- Pulgis
Mališauskas

Jau daugiau kaip ketvertis šimt
mečio prabėgo, kada iš mūsų naujai 
adoptuotos ’’Tėvynės”, vėl buvome 
tremiami į tolimus Queensland© 
miškus, cukrinių nendrių laukus bei 
visur kitur, ten, kur mūsų europie- 
tiški muskulai už stalų patogiose 
kėdėse besėdintiems ’’oficieriams” 
atrodė labai pravartus.

Kas tū buvai savam krašte, anieji 
visai nesiįdomavo. Galėjai būti dak
taras, inžinierius, teisėjas ar advo
katas - čia tik numeris toks ir toks. 
Taip ir slinko eilutės pro oficierių į 
jojo pusę ausis pakreipę - kokį 
’’džiobą” anas čia gaus. Tų ’’džiobų” 
buvo gana sudėtingų: laimingieji 
gavo čia - pereinamoj stovykloj, 
pav., stovyklos ar josios ligoninėj 
malkų skaldymo darbą bei daugelį 
kitų ’’lengvų darbų darbelių”, o visi 
kiti - marš į Queenslandą, nes ten 
darbų galybės. Šias eilutes rašąs 
nežino, kokiomis sąlygomis ar aplin
kybėmis mūsų Mielas Pulgis į čia 

bejėgė ir negalėjo iš niekur laukti 
pagalbos.

Trumpai akimirkai peršokus iš 
vieno kontinento į kitą ir tik metus 
žvilgsnį į Jungtinių Valstybių vergi
jos istoriją, iš karto pastebima, Jkad 
nors ir kaip baisus buvo vergo negro 
gyvenimas, vergės negrės buvo dar 
baisesnis. Ji iš viso buvo tik daiktas, 
bet dar labiau išnaudojamas.

(Bus daugiau)

J .Venslovavičius.
Minėjimo akademinę dalį užbaigė 

Lituania moterų choras, sudainavęs 
3 Čiurlionio harmonizuotas liaudies 
dainas. Chorui dirigavo G.Vasiliaus- 
kienė, akomponavo Rūta Žiukelytė.

Antroje dalyje buvo pademonst
ruotas apie Čiurlionį spalvotas fil
mas, pagamintas Bowling Green 
State University Amerikoje. Paaiš
kinimai ir Čiurlionio kūrybos analizė 
anglų kalba prof. Dr. W.I.Misfeldt ir 
prof. Liudos Aleson. Filmą de
monstravo P.Stimburys, šviesom ir 
ekranu rūpinosi V.Vosylius.

Minėjimas užtruko apie keturias 
valandas ir pravestas be priekaištų. 
Rengėjai, gausiai prisotinę Čiurlio- 
niada, programai pasibaigus visus 
susirinkusius pakvietė bendrų vai
šių. Tokiu būdu formalus Čiurlionio 
sukakties minėjimas užbaigtas jau
kiu šeimynišku subuvimu su užkan
džiu ir kavute. Skirstėmės į namus 
besidalindami įspūdžiais, sotūs dū
šia ir kūnu.

Dėkodami iniaciatoriams už šį 
kultūringai pravestą minėjimą drįs
tame reikštį viltį, kad netrukus čia 
pat vėl susitiksime pagerbti kitą 
mūsų didįjį - vysk. Motiejų Valančių. 
Tikiuosi mano pageidavimui pritars 
pastarojo minėjimo 150 dalyvių, įro
džiusių, kad mūsų dar nėra apėmusi 
dvasinė stagnacija ir apatija, ir ge
riem parengimam dar nesame abe
jingi.

Br. Straukas

pateko, bet žinau, kad jau 1950 metų 
pradžioje ar 1949-tų metų pabaigoje, 
kada iš bušų bei cukrinių nendrių 
laukų, atlikę ar dar neatlikę tą darbo 
prievolę, į Queenslando sostinę 
Brisbanę pradėjo kad ir pamažėliu 
rinktis lietuviai, jau Pulgis buvo 
tarpe jųjų.

Tais metais čia susibūrę lietuviai, 
nors dar ir neturėdami jokio ryšio su 
centrinėmis mūsų organizacijomis, 
jau pradėjo propaguoti lietuvišką 
dainą bei mūsų tautinius šokius, 
stebindami vietos intelektus mūsų 
tautiniu gajumu, neišskiriant ir J.E. 
Brisbanės arkivyskupo. Būtų per
dėta, jei būtų pasakyta, kad Pulgis 
visa tai suorganizavo, bet teisybė, 
kad jis buvo vienas iš tų aktyviųjų. 
Persiorganizavus į Brisbanės Apy
linkės valdybą jis - Pulgis - tai val
dybos pirmininkas, paskaitininkas, 
kalbėtojas bet kokia proga ir galiau
siai nepakeičiamas bosas (ne aust
rališkoj firmoj, bet mūsų chore, ne
svarbu kam vadovaujant). Galiau
siai, kas nepažįsta p.p. Mališauskų 
šeimos vaišingumo į Brisbanę atsi
lankiusiems! Kam Australijoj neži
noma jųjų dukrelė Nijolė, dabar Dr. 
Zdanevičiaus skaitlingos šeimos 
žmonelė ir jųjų sūnaus Algio. Da- 
riukas vienintelis čia Brisbanėj šito 
amžiaus taip gražiai lietuviškai kal
ba. Tai išsipildymas senelio - Pulgio 
žodžių, pasakytų (kiek prisimenu 
Nijolės vestuvėse) išpildymas mūsų 
senelių prosenių troškimu , esu lai
mingas perleisdamas dukrelę lietu
vio žentelio globon.

Viską Susumavus kas čia paminė
ta, nėra pilnutinis aprašymas, kas 
liečia p.p. Mališauskų įnašą į Bris
banės lietuvių vienokius ar kitokius 
pajudėjimus ar pasireiškimus.

Užsimenant apie pačią sukaktuvi
nę šventę, ji praėjo arba buvo at
švęsta gausiam artimų bičiulių rate
lyje, kurią staigmenos formoje su
ruošė sūnus Algis bei martelė Vir
ginija. Po mūsų kapeliono kun. dr. 
P.Bačinsko gausingo vaišių stalo 
palaiminimo ir vėliau jojo sveikini
mo žodžio, jubiliatą pirmas sveikino 
vietos vald. pirm. Br. Butkus, o po 
to eilė vaišių dalyvių. Ir šia proga, 
tebūna leista palinkėti pačios ge
riausios sėkmės, mielam Pulgiui.

Klimelis
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RAUDONOJI
GRĖSMĖ

Ir dar du kraštus Kambodiją ir 
Pietų Vietnamą komunistams už
grobus, juose nebėra vietos šimtams 
tūkstančiams savųjų, kurie nori gy
venti savu gyvenimu. Singapūre at 
sidūrė keliasdešimt laivų su keliais 
tūkstančiais pabėgėlių iš Pietų 
Vietnamo, kurie net savo pinigais 
ten rūpinosi gauti alyvos laivams, 
maisto ir vandens. Laukia, kaip iš
maldos, kitų kraštų leidimo surasti 
juose prieglobstį. Daugelis žvalgosi į 
Australiją. Kai kurie turi čia gimi- 
nes-siudentus, kuriems tam kartui 
leista čia pasilikti. Didžiausia arma
da JAV ir Pietų Vietnamo karo ir kt. 
laivų vienu ypu gabeno į Filipinus ir 
j Guamą apie 80.000 pabėgėlių. Ju 
pakrovimas Pietų Vietnamo pa 
kramėje buvo tikra tragedija. Kar
tais tą vilkstinę apšaudė iš kranto 
komunistai. Skuboje daug žuvo. 
Laivuose prikimšt i tiek žmonių, kad 
tarp jų nėra kur pastatyti kojos. Bet 
laimingi tie, kurie išsigelbėjo di
džiausią savo turtą gyvybę... Tie 
bėgimai dar žiauresni kartais, negu 
tie, kuriuos mes pergyvenome.

Australijos vyskupų spaudimu 
min. pirm. Whitlamas, kurio ir taip 
pat daugelio jo bendrabarbių sim
patijos nukrypo raudoniesiems ir jų 
laimėjimams, sutiko leisti atvykti į 
Australiją 33 katal. vienuolėms, nes 
jų kongregacija neturi centro užsie
ny (Romoje, Paryžiuje ar kitur). 
Komunistai vertė vienuoles, kaip ir 
kitas moteris, imtis šautuvų ir ka
riauti prieš jų priešą, prieš tą žmo
gų, kuris nori būti laisvas. Kurios 
atsisakė, buvo nušautos.

Whitlamas Commonwealtho kra
štų konferencijoje Jamaikoje viešai 
ragino kitus kraštus šelpti viso Ha
nojaus kontrolėje esančio Vietnamo 
atstatymą. Jis sakė, kad dėl Vietna
mo sunaikinimų yra kalta ir Austra
lija (suprast, iš liberalų valdymo lai
kų). Mat, komunistiniams kraštams 
užtenka lėšų ginklams ir agresijai, 
bet ne būtiniems dalykams pavaldi 
nių gerovei.

BBC rac.ijo žiniomis, pastebėta, 
kad per Gi gūžės Pirmosios iškilmes 
Maskvoje nei vienu žodžiu nebuvo 
minima raudonojo Šiaurės Vietnamo 
pergalė užėmus Pietų Vietnamą. 
Vakariečių komentuojama, kad net 
Maskva nustebusi Pietų Vietnamo 
Thieu režimo sugriuvimo tempo 
greitumu. Manoma, kad Vietname 
nebus žymios Sovietų įtakos, kada 
ginklu gavimas Vietnamui dabar 
mažiau aktualus. Karui pasibaigus, 
Pekino ir Hanojaus bendradarbiavi
mas ir draugiškumas, atrodo, ne
silpnos. Komentuojama, kad kilus 
karui tarp Sovietų ir Kinijos Viet
namo karo-mašina gali būti panau
dota prieš Sovietus. Kinijoje di
džiausia neapykanta rusams. Jos 
karo mašina gerokai sustiprėjo ir su 
žygiu į Kiniją, jeigu rusai planavo, 
Sovietai gerokai jau pavėlavo.

Dalis pabėgėlių nugabenta lėktu
vais i Tailandą, kuriame yra JAV 
karo bazių. JAV palaipsniui iš Tai
lando savo dalinius atsiima. Tailan
das pageidauja, kad per 1 metus 
JAV paliktų bazes, nes bijosi dėl 
bazių buvimo invazijos iš raudonųjų. 
Tailandas yra linkęs sugrąžinti tuos 
Pietų Vietnamo lėktuvus, kurie at
sidūrė JAV bazėse, atgal raudonie
siems. Bet JAV tvirtina, kad Pietų 
Vietnamas tuos lėktuvus ir daugelį 
pabėgusių laivų gavo iš JAV, taigi 
jie ir toliau priklauso tikram savi
ninkui - JAV.

Yra. žinių, kad kritusios į komu
nistų rankas Kambodijos sostinėje 
Phnom Penhe arti šimto buv. armi
jos karininkų sušaudyta kartu su 
žmonomis. Manoma, kad tokių eg
zekucijų bus ir daugiau.

JAV prezid. Fordas tais ’’likvida-

I 
I

Vaikų globa rūpinasi visuomenė

Communities in Actio

’’ČIA, FITZROY, MUMS VERKIANT BUVO 
REIKALINGA VAIKO GLOBA, IR MES SUSIBŪ
RĘ TUO REIKALU ŠĮ TĄ ATLIKOME. MES 
KREIPĖMĖS Į AUSTRALIJOS VYRIAUSYBĘ 
PARAMOS, IR MES JĄ GAVOME”.

Sue Merino, Fitzroy (Vic.) gyventoja

Ko bendruomenei reikia, prie to bendruomenės 
veikla ir dar Australijos vyriausybės pritarimas ir pa
rama - tuo grindžiama geresnė Australijos ateitis.

Šiandie visoje Australijoje vystoma plačiašakė 
programa rūpintis ir globoti vaikus iki mokyklinio am
žiaus ir vaikus jau už mokyklos ribų.

Šitoji globa organizuojama ir vykdoma pačių 
bendruomenės piliečių. Žmonės, palaikomi bendruo
menės veikėjų, nutaria, kad jiems reikia vietų bei pa
talpų, kur jų vaikai būtų prižiūrimi ir džiaugtųsi kūry
bine veikla,-

patalp ų, kur tėvai ir kiti suaugusieji galėtų ateiti ir 
drauge dalyvauti.

Nėra jokios ’’tipiškos” vaikų globos programos. 
Toji globa vykdoma skirtingais būdais bendruomeni
nėse salėse, namuose, mokyklose... kur tik galima su
rasti tinkamas patalpas.

iildren

Vietiniai piliečiai tam reikalui patys imasi inicia
tyvos, o Australijos vyriausybė pagelbsti taip pat 
įvairiais būdais - priemonėm, specialiai paruoštais as
menimis, pinigine parama ir t.t.

Jeigu jūsų bendruomenė reikalinga vaikų globai 
paramos ir jeigu jūs ryžtatės šia kryptimi ką nors da
ryti, prašykite daugiau informacijų kreipdamiesi į:

The Director,
Children’s Commission, » ~
Box E326, CANBERRA, A.C.T. 2600.//W1B

I Published in the community interest by the Department of the Media for the Australian Government.

Responsibility for the correct translation of this 
advertisement is accepted by the publisher.

I

vimais” labai susirūpinęs, jausda
mas, kad Pietų Vietnamas dėl 
Kongreso liko apleistas. Kiti tvirti
na, kad Pietų Vietnamas ir Kambo- 
dija liko JAV prezidento pažadų ap
gauti. Daug dalykų turėtų gulti dr. 
Kissingerio sąžinei ir jo politinėms 
kombinacijoms. Pasaulis praranda 
pasitikėjimą JAV-bėmis ir jų paža
dais. Kongresas valdymo sprendi
muose iškilo, prezidento veikla su
mažinta ir jo autoritetas krito, nors 
Fordas ir toliau skelbia, kad JAV 
savo sąjungininkų neapleis.

Komun. Šiaurės Korėja, pergalės

Vietname oadrąsinta, grąsina Pietų 
Korėjai in azijos žygiu ir reikalauja, 
kad JAV armijos iš ten pasitrauktų. 
JAV planuose vistiek toks pasitrau
kimas buvo numatytas anksčiau. 
Pietų Korėjos vadas Park sarkas
tiškai pasiūlė į grąsinimus pamėgin
ti Pietų Korėjos armijų kietumą. 
Japonija labai susirūpinusi dėl Pietų 
Korėjos saugumo, rišdama jį su Ja
ponijos saugumu. Jeigu Japonijos ir 
Piėtų Korėjos atominė gynyba iš 
JAV pusės keltų abejojimų, tai ji 
pasiryžusi turėti savo atominius 
ginklus. Pasauly nėra ramybės ir jis

ypatingai neramus šiomis dienomis, 
kada dėmesys nuo Vietnamo vėl 
slenka prie Vidur. Rytų, Izraelio ir 
Arabų konflikto.

(p.a.)

NESUVALDO „ŽIGULIO“
„Tiesa“ skelbia, kad sunkiausia apval

dyti esą naujuosius „Žigulius“, nes. tai 
esančios „jautrios ir įnoringos“ mažiuos. 
Tuo tarpu „žigulių“ savininkai daugiau
sia yra jauni 26-40 metų amžiaus žmonės. 
Vien tik per 1974 m. Lietuvoje įvyko 259 
„Žiguli“ mažinu avarijos. Jų metu 250 
žmonių sužeista ir 41 užmušta.
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KOVO KLUBE
ATVYKSTA CANBERRA.

Birželio 7-8 dienomis į Sydnejų 
atvyksta Canberros ’’Vilko” sporti
ninkai draugiškų rungtynių su Syd- 
nejaus koviečiais. Numatoma rung- 
tyniautis vyrų ir moterų stalo teni
se, vyrų golfe ir squashe. Iš viso į 
Sydnejų atvyks apie 20 sostinės 
sportininkų.

Per paskutines kelias sporto 
šventes atkakliausios kovos vykda
vo stalo tenise tarp sydnejiškių ir 
canberiškių stalo tenisininkų, ypa
tingai moterų grupėje, kur buvusi 
Australijos čempionė O.Pilkienė vi
suomet sutikdavo didžiausią pasi
priešinimą iš sydnejiškių R.Araitės, 
N.Grincevičiūtės ir V.Laukaitienės, 
kurios šiais metais individualiniai ir 
komandiniai yra Australijos lietuvių 
čempionės. Lygiai taip pat ir vyrų 
grupėje turime dabartinį čempioną 
V.Binkį, kuris asmeniškai ir su ko
manda bus kietas riešutas sostinės 
žaidėjams.

Įdomios turėtų būti ir golfo bei 
squasho rungtynės. Sydnejiškiai 
golfininkai, norintieji dalyvauti šio
se varžybose susiriša su vadovu 
A.Šimaičiu. Kaip tik tą savaitgalį 
Kovas turi savo vakarą Lietuvių 
Klube, kas bus išnaudota gražiam 
svečių priėmimui.

KREPŠININKŲ LAIMĖJIMAI.

Šiuo metu Kovo vyrai žaidžia pir
moje divizijoje, atstovaudami Ne
pean distriktą. Tačiau koviečiai turi 
dar laimėti trejas rungtynes savo 
pirmajame rate, kad galėtų patekti į 
’’Major League” varžybas. Šiuo me

_ ... • -- . ---
KARALIŠKOS KOMISIJOS SAUGUMO REIKALAMS
PRANEŠIMAS APIE KVOTAS ADELAIDĖJE

Teisėjas Mr. Justice Hope praves viešus apklausinėjimus Adelaidėje 
gegužės 27 d. Posėdis prasidės 10 vai. ryto

9th Floor,
A.M.P. Building,

1 King William Street, 
Adelaide, S.A.

Šis apklausinėjimas viešas ir kiekvienas gali dalyvauti. Kas dar nėra 
pareiškęs noro pasirodyti prieš Komisiją ir šito norėtų, tegu skubiai 
kreipiasi žemiau nurodytu adresu ar telefonu.

Apklausinėjimui medžiaga paruošta privačiai.
Apklausinėjimai jau pravesti kai kuriose valstijose.
Pakvietimai patiekti davinius buvo skelbti pereitų metų rugsėjo mėn. 

Skelbimo tekstas buvo toks:
Mr. Justice Hope buvo Australijos vyriausybės paskirtas Ka

rališkos Komisijos nariu pravesti apklausinėjimus saugumo rei
kalais.
*Dėl smulkesnių nurodymų kreiptis žemiau paduotu adresu.

Kiekvienas asmuo ar organizacija kviečiama patiekti raštu 
Komisijai parodymus nustatytose nurodymų ribose. Jeigu jūs 
turite kokių parodymų, skubiai rašykite bet ne vėliau kaip iki 
gruodžio 31 d. nurodydami:

* kokiu reikalu patiekiami parodymai;
* kaip greit jie bus paruošti;
* ar pageidaujate drauge su paduotais parodymais pasirodyti 

prieš Komisiją asmeniškai, ir jei taip, tai ar viešai, ar privačiai.

Principe Komisionierius bus pasiruošęs pravesti apklausinėjimus ati
tinkamuose centruose visoje Australijoje. Ypatingi asmenys, kurie duos 
parodymus ir kokiomis sąlygomis jie bus apklausinėjami - viešai ar pri
vačiai - paliekami Komisionieriaus nuožiūrai.

Kiekvienas, kuri nori liudyti Komisijai ir turi parodymų kurie jo nuo
žiūra esą slapti, turi iš anksto painformuoti sekretorių. Esą ar buvę val
stybės tarnautojai ypatingai prašomi į tai kreipti dėmesį.

Kiekvienas, referuojąs apie saugumo tarnybos veiksmus, turi skaity
tis, kad tyrinėjant jo parodymus gali būti įvelta ir atitinkama organizaci
ja. Jeigu nenorite, kad tai įvyktų, turite aiškai nurodyti savo parodyme..

Prašymai patiekti parodymus, kurie bus tik žodiniai, bus sprendžiami 
paties Komisionieriaus, bet jūs turite raštu prašyti, kad jis matytų, ar 
būtina specialių aplinkybių, pateisinančių prašymus.

Užklausimai ir'informacijos nukreipiamos:
The Secretary,

Royal Commission on Intelligence and Security,
P.O. Box E 391,

Canberra, A.C.T. 2600
Tel. 733 766 '

Į Karališkos Komisijos sesijas įsiskaito ir procedūriniai apklausinėji
mai persvarstant sprendimus, liečiančius piliečius, ateivius ir turistus, 
kurie gali prieštarauti saugumo tarnybos pranešimams.

(G.M. Brownbill)
  Secretary

tu koviečiai jau yra atsiekę du lai
mėjimus iš keturių žaistų rungtynių.

Pirmųjų ketverių .rungtynių re
zultatai: Nepean (Kovas)-Nth.Syd
ney 55:67. Taškai: V.Dulinskas 15, 
O.Kalnins ir E.Duselis po 11, R.Gul
binas 10, P.Gustafson, S.Lukoševi- 
čius, A.Čerkesas ir M.Mikalauskas 
po 2.

Kovas-Mąnly 83:64. Taškai: Kal
nins, Gulbinas po 15, Čerkesas 13, 
Duselis 10, Mikalauskas 9, Eidintas 
8, Gustafson 6, Lukoševičius 5, Du- 
linskas 2.

Kovas-City of Sydney 61:81. Taš
kai: Kalnins 14, Mikalauskas, Čer
kesas po 10, Gustafson, Gulbinas po 
6, Dulinskas 4.

Kovas-Parramatta 58:53. Taškai: 
Duselis 11, Kalnins 10, Gustafson 9, 
Mikalauskas 8, Čerkesas, Gulbinas 
po 7, Dulinskas 6.

Kaip matyti iš rungtynių pasek
mių, šiuo metu koviečiai žaidžia la
bai gerai ir jie šiame turnyre pralai
mėjo tik prieš dvi pačias geriausias 
Sydnejaus krepšinio komandas.

R.G.

MOTERŲ KREPŠINIS.

Kovietės moterys žaidžia taip pat 
I-je divizijoje ir čia nėra tokios sėk
mingos kaip vyrai, nors su kiekviena 
savaite jų žaidimas gerėja, ir jos 
įgauna daug didesnį savimi pasiti
kėjimą, Jau kiek laiko kaip merginas 
treniruoja žinomas australų treneris 
John Blake, kuris anksčiau labai 
sėkmingai treniravo Canterbury 
moteris, kurios atsiekė Sydnejaus 
meisterių vardą. Merginos, kaip ir 
vyrai, pagaj australų krepšinio są
jungos taisykles negali žaisti I-je di

vizijoje savo klubo vardu, todėl ir 
jos atstovauja Nepean distriktą.

Šiuo metu už moterų pirmąją ko
mandą žaidžia: S.Gustafson, I.Ka- 
ciušytė, R.Araitė, A. ir R.Kasperai- 
tytės, R. ir V.Laukaitytės, A.Liesy
tė, M.Čerkesienė ir E.Alder.

SPORTIŠKAS AČIŪ.

Didieji Sydnejaus lietuviškųjų, 
ypatingai jaunimo, organizacijų rė
mėjai p.p. K.Butkus ir N.Žygienė 
nepamiršta ir sportininkų, Naujoji 
’’Kovo” valdyba, tik pradėjusi savo 
darbą, gavo iš šių jaunimo draugų 
50-ties dolerių čekį, už ką nuošir
džiai abiems rėmėjams koviečiai dė
koja.

KOVO SPORTVAKARIS

Naujoji Kovo valdyba, pradėdama 
savo metų darbą, birželio 7 dieną 
(šeštadienį) rengia sportinį LINKS- 
MAVAKARĮ Lietuvių Klube. Kaip

AUKOS
AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ FONDUI

A.L. Fondas, vykdydamas jam 
skirtą uždavinį remti plačiašakę lie
tuvių kultūrinę veiklą, savo tikslą 
pasieks tik visų Australijos lietuvių 
sutelktinėmis pastangomis.

A.L.Fondo Valdybai itin malonu 
pažymėti, kad pastaruoju metu gra
žų pavyzdį parodė Adelaidės lietu
viai, skirdami aukų:
p. Juozas Čėsna iš Norwood $300.00 
p.p. Elena ir Stasys Dainiai
iš Blair Athol $100.00
Adelaidės Apyl.Valdyba $100.00 
p. J.Paškauskas iš Kent Town $1.00

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja čia paminėtiems dosniems 
Adelaidės lietuviams Fondo rėmė
jams už jų aukas, o taip pat ir Fondo 
įgaliotiniui p. S.Dainiui už sėkmin
gas ir našias pastangas.

A.L.F. Valdyba mano, kad šis pa
vyzdys paskatins ir kitus ne tik 
Adelaidės, bet ir visos Australijos 
lietuvius savo aukomis jungtis į 
bendrą darbą.

A.L.F. Valdyba
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DO Įgaliotiniai

Sydney - B.Stašionis.-Liet. Klubas, 
16-18 Eąst Terrace, Bankstown,2200 
Adelaide - St.Dainius, 25 Manuel 
Ave., Blair Athol, S.A. 5084 
Newcastle - J.Lizdenis, 17 Michael 
St., Maryville, N.S.W. 2293

1 Australijos Lietuvių Fondo adre
sas:.

Aust. Liet. Fondas, c/o Talka, 50 
Errol St., North Melbourne, Vic. 
3051.

AUKOKIME IR REMKIME 

lUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ!

®.£POPTĄW
ir anksčiau kovieeių rengiami vaka
rai būna įdomūs ir linksmi, sutrauk
dami tiek jaunus,tiek ir senus, tiek 
aktyvius, tiek ir veteranus sporti
ninkus ir sporto mėgėjus. Šis vaka
ras bus ypatingai tuo įdomus, kad 
jame turėsime nemažą būrį sporti
ninkų svečių iš sostinės Canberros, 
kurie atvažiuos draugiškoms sporto 
rungtynėms į Sydnejų.

Kovo valdyba kviečia visus syd- 
nejiškius atsilankyti į būsimas spor
tines ryngtynes ir vėliau smagų iš
kilos užbaigimą ir svečių pagerbimą 
Lietuvių Klube. Nepamirškite bir
želio 7-tą dieną visi pas koviečius.

Šventės 
rezultatai

VI—TOS PABALTIEČIŲ SPORTO 
ŠVENTĖS REZULTATAI

KREPŠINIS

LIETUVIAI —LATVIAI 73-59 
(30-33) (berniukai)

Pirmos žaidynės buvo mūsų ber
niukų ir atrodė, kad nebus galimy
bės laimėti, bet pamažu treneris 
A. Jaunutis susipažino su žaidėjais ir 
jie pradėjo geriau žaisti, o antram 
kėliny visiškai pradėjo dominuoti. 
Ragauskas, P.Šutas ir Vaitkus pa
kėlė komandos lygį savo geru žaidi
mu. Aikštėje geriausias žaidėjas 
antram kėliny buvo Vaiktus, pagal 
jo dirigavimą tapo pasiekta pergalė. 
Taškus pelnė: P.Šutas 24, Vaitkus 
17, Ragauskas 14, N.Kanišauskas 8, 
Katilius 6, Vyšniauskas 2, S.Nava- 
kas 2, Kane 0.

LIETUVĖS—LATVĖS 37-86
Silpnai mūsiškės pasirodė prieš 

geriau pasiruošusias latves. Taškus 
pelnė: I.Rupinskaitė 4, Vyšniaus
kaitė 8, R.Scholze 4, Tamošiūnaitė 4, 
A.Stalbaitė 5, Pikelytė 3, V.Juciūtė
5, K.Stalbaitė 4, I.Kviečinskienė 0. 
LIETUVAITĖS—LATVAITĖS 
46-68 (mergaitės)

žaidžiant be Reginos Rupinskai- 
tės, lietuvaitės buvo lengvai nuga
lėtos latvaičių. Taškus pelnė: I.Ru- 
pinskaitė 20, S.Visockaitė 4, Grigo- 
nytė 3, J.Staugaitė 5, L.Jaunutytė
6, Dagytė 8.
LIETUVIAI—LATVIAI 63-91

Lietuviai galėjo geriau sužaisti 
prieš latvius, bet žaidėjai surinkti iš 
kitų klubų nebuvo kartu susižaidę, o 
latviai naudojo savo pilną komandą, 
kuri buvo sudaryta iš Adelaidės lat
vių ir parodė geros klasės žaidimą ir 
pamoką mūsų krepšininkams. Vie
nas A.Blicavs latviams sumetė 30 
taškų. Lietuvių tarpe matėsi keletas 
geresnių žaidėjų, bet nei vienas ne
parodė aukštos klasės. Taškus 
pelnė: F.Čekauskas 14, E.Gvildys 3, 
A. ir J.Jaunučiai po 6, R.Leknius 10, 
V.Levickis 2, V.Mačiulaitis 8, 
A.Milvydas 4, J.Obeliūnas 2, A.Rei- 
\ vtis 3, R.Gulbinas 5. 
LIETUVIAI—ESTAI 102-51

Lengvai buvo susidorota su es- 
:■ ais, kurie pirmose minutėse dar 
parodė mažą pasipriešinimą, bet vė
liau mūsiškiai krovė kiek norėjo. 
Taškus pelnė: A.Milvydas 8, J.Obe- 

ūnas 7, A.Jaunutis 5, A.Reivytis 
), R.Leknius 12, R.Gulbinas 15, 

. .Čekauskas 23, M.Talanskas 16, 
Mačiulaitis 6.

Edas 
_________ (ĄLŽ)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE
IŠVYKO Į TARPT. KONGRESĄ

Stasys Stankūnavičius, akademi
nės korp! ’’Romuva” Melbourne at
kūrėjas, apsižymėjęs darbais įstei
giant lituanistinius kursus Melbour
ne, vyresnysis mokytojas Mount 
Waverley gimnazijoje, įsigijęs eko
nominių mokslų magistro laipsnį, 
diplomuotas pedagogas ir Australi
jos Švietimo Kolegijos narys, Vik
torijos Švietimo Departmento siun
čiamas išvyko į Heidelbergą (Vokie
tijoje). Kongresas - Voelkers Com
mers įvyks Heidelbergo karališkoje 
pilyje. Čia jam pavesta susipažinti 
su Vokietijos švietimo sistema ir 
administracija, sudaryti ryšį su Vo
kietijos Šviet. Ministerijos vaizdinio 
mokymo departamentu bei išstudi
juoti šiame krašte kibernetikos pri
taikymą mokymui.

S.Stankūnavičiui pavesta ta pati 
užduotis susipažinti ir sudaryti kon
taktus su Kanados ir JAV švietimo 
departamentais, švietimo sistemo
mis, mokymo priemonėmis, o taip 
pat pasikeisti vaizdinio mokymo 
priemonėmis, kurios naudojamos 
Australijoje ir minėtuose kraštuose.

Iš Vokietijos S.Stankūnavičius 
drauge su žmona Zuzana, taip pat 
gimnazijos mokytoja, vyks į šiaurės 
Ameriką su minėtomis užduotimis ir 
drauge aplankys savo artimuosius. 
Melburniečiai linki geriausios sėk
mės.

ilga žygio vora nužygiavo miesto 
gatvėmis prie žymaus Australijos 
generolo Monash paminklo, kur pa
dėjo gėlių puokštes ir pareiškė pasi
ryžimą dar daugiau sustiprinti kovą 
prieš komunizmą.

Turint galvoje, kad demonstracija 
buvo darbo dieną, tai demonstravu
sių skaičius gana geras. Mrs. 
J.McCallum pareiškė, kad ji de
monstracijas organizuosianti ir 
ateityje. Demonstracija pavyko. 
Australijos gyventojai pradeda su
prasti komunizmo grėsmę ir jo pa- 
vojų’ ' IGA.

SYDNEY
MOTERŲ VEIKLOJ

Mūsų ligoniai:
L.Bukevičienė, Fairfield ligoninėje;
L. Šulcienė, St. Sergius Nursing 
Home, Cabramatta; E.Migevičius - 
namie; J.Šliteris, Lady Gowrie Ho
me, Gordon; J.Bartininkaitis, Tudor 
House, Burwood; Z.Storpirštis - na
mie; R.Rudienė - namie.

Žiną daugiau ligonių malonėkite 
pranešti Draugijos ligonių vedėjai p.
M. Migevičienei tel. 727 8884. .

S.L.M.S.G. D-ja

LITERATŪRINĖ MOTERŲ 
POPIETĖ

IGA

Melbournas demonstruoja prieš 
Komunizmą.

Gegužės 25 d., sekmadienį, 3 vai. 
Sydi ey Liet. Klubo mažojoje salėje 
Soc. Globos Mot. Draugija organi
zuoja lietuvių rašytojų moterų lite
ratūrinę popietę. Bus pristatytos 
užjūrio lietuvės rašytojos ir skaito
ma jų kūryba. Programą ruošia p.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

KLUBAS ATVIRAS:

K 
8

pirm.-treč. nuo 4 iki 10 val.v.; ketv. 4-11, penkt. 4-12, 
šešt.nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12.30 iki 11 v.v.

“IN SET” KVARTETO ŠOKTŲ MUZIKA: 

šešt. 8-12. sekm. 6-10 vai. vak.

Valgykla veikia: pirmad. — penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v. $ 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak. >*<

šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius. H

Gegužes 24 ir 25 d.d.

ASTRA ir ANDY
Per abu vakarus naujas 
LIETUVIŠKŲ DAINŲ 
REPERTUARAS

| i

s

D.Skorulienė.
Popietė prasidės punktualiai 3 

vai. Kviečiami visi gausiai dalyvauti 
ir susipažinti su lietuvėm rašytojom 
ir poetėm.

S.L.M.S.G. D-ja
Australe, Vietname žuvusio kario 

našlė Mrs. Jennifer McCallum, per 
radio ir televiziją keletą kartų krei
pėsi į visus Melbourne gyventojus 
atkreipdama dėmesį, kad žiaurusis 
komunizmas per Azijos kraštus 
Kambodiją, Vietnamą ir kitus arti
nasi prie Australijos. Ji su giliu rū
pesčiu dėl Australijos būsimų kartų 
likimo, visus kvietė išeiti su protes
to demonstracija prieš komunizmą 
ir dabartinę darbiečių vyriausybę, 
kuri komunizmui taip pataikaujanti.

Šios moters jautrus kvietimas 
buvo išgirstas . Gegužės 8 d. 12.30 
vai. gana gausiai rinkosi į Miesto 
aikštę australai ir naujieji Australi
jos piliečiai iš už geležinės uždangos, 
kraštų: lietuviai, latviai, estai, ser
bai, albanai’ ir kiti, kurių buvo virš 
5000.

Demonstracijų metu kalbėjo opo
zicijom lyderio Mr. Fraser vardu 
parlamentaras Mr. Staley, buv. se
natoriai Mr. F.McManus ir Mr. 
G.Hannan, demonstracijos organi
zatorė Mrs. J.McCallum ir pabėgėlė 
iš Vietnamo. Kalbėję vaizdžiai iškėlė 
komunizmo grėsmę Australijai, 
žiaurumus jų užimtuose kraštuose ir 
dabartinės Australijos darbiečių 
vyriausybės trumparegiškumą. 
Ypač jautriai klabėjo verkdama 
Vietnamo pabėgėlė, kurios artimieji 
liko žiauriai komunizmo priespaudai 
ir terorui.

Demonstrantai iš- Miesto aikštės

PRANEŠIMAS
Melb. Liet. Sporto Klubo Varpo 

komiteto nariai pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas R. Vyšniauskas, 
vicepirm. I.Kviecinskienė, iždn. 
R.Ragauskas, turto globėjas J.Vait- 
kus ir sekretorė R.Mačiulaitienė.

PRANEŠIMAS

Sydnejuje Plunksnos Klubas ren
gia viešą vysk. Motiejaus Valan
čiaus minėjimą birželio 29 d., sek
madienį, 3 vai. Liet. Klubo mažojoje 
salėje. Vysk. M.Valančius buvo pati 
ryškiausia ir įtakingiausia asmeny
bė pereito šimtmečio antrojoje pu
sėje. Šiais metais gegužės mėn. su
eina 100 metų nuo vysk. M.Valan
čiaus mirties.

Smulkiau minėjimo programa bus 
paskelbta vėliau.

PRANEŠIMAS

7. Naujos Skyriaus Valdybos ir Re- 
viz. K-jos rinkimai.
8. Klausimai - sumanymai ir
9. Susirinkimo uždarymas.

Susirinkime Skyr. nariams daly
vavimas būtinas.

L.K.V. S-gos Ramovės 
Sydney Skyr. Valdyba

PRANEŠIMAS

—Tai tu, Baltrau, sakai, kad jis 
visiškai nepaliko pinigų?

—Ne. Matai, jis prarado savo svei
katą, bandydamas praturtėti, o pas
kui neteko turto, bandydamas pa
sveikti.

—Aš jau senstu.
—Ką, ar turi reumatizmą?
—Blogiau — pradėjau gyventi pri

siminimais...

Sydnejaus Ramovėnams.
Pranešame, kad gegužės 25 

(sekmadienį) 3 v. Sydney Lietuvių 
Klubo patalpose Bankstown’e, šau
kiamas L.K.V.S-gos Ramovės Syd
ney Skyr. narių Visuotinis susirin
kimas.
Darbotvarkė:

Susirinkimo atidarymas.
Prezidiumo sudarymas.
Mandatų K-jos rinkimas.

4. Valdybos ir reviz. k-jos praneši
mai. "
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Pranešimų ir V-bos veiklos tvirti
nimas.

1.
2.
3.

d.

Pranešame, kad ALB Geelongo 
apylinkės visuotinis susirinkimas 
šaukiamas 1975 m. gegužės 25 d. 2 
vai. Liet. B-nės Namuose.
Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Praeitų metų visuotinio susirin
kimo protokolo skaitymas.
4. Pranešimai: a. apylinkės valdybos 
pirmininko; b. apylinkės valdybos 
iždininko; c. Revizijos Komisijos.
4. Pasisakymai dėl pranešimų.
5. Klausimai ir sumanymai.
6. Susirinkimo uždarymas.

ALB Geelongo Apyl. Valdyba

SYDNEJAUS FILISTERIAMS

ENCYCLOPAEDIA 
BRITANNICA

1973 edition perfect condition with 
1974 year book $298 cash or terms 
can be arranged. Ring 389 3914 offi
ce hours, or 44 7277 after 7 p.m. any 
evening.

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 
1973 m. laida puikiausiame stovyje 
su 1974 m. metraščiu tik $298.00. 
Susitarus galima mokėti ir dalimis. 
Skambinti tel. 389 3914 darbo va
landomis arba tel. 44 7277 kiekvieną 
vakarą po 7 vai.

Captive Nations Council in Victoria

SPECIAL POLITICAL SEMINAR
On the 30th Anniversary of the Yalta Conference 

and its implications up to the present day.

MELBOURNE TOWN HALL
Friday 30th May-8 p.m.

Speakers will include :—
Dr. E. Dunsdorfs, Emeritus Professor of Economics, Melbourne 

University
Dr. A. Endrey, Lawyer, Federal President of Hungarian 

Associations, Australia
Mr. B. A. Santamaria, President of National Civic Council

if unable to make use of this ticket, it is important that it is returned to
S. Rozychi, 24 Coolabah St Mentone 3194, to enable another person to attend

Sydnejaus lietuvių Filifterių Bū
relio susirinkimas įvyks birželio 1 d., 
sekmadienį, 5 vai. Sydney Liet. 
Klube Bankstowne. Kolegė Geno
vaitė Kazokienė skaitys iliustruoda
ma skaidrėmis referatą tema ”Spi- 
ritualinė ir erotinė indų skulptūra”.

Visi Būrelio nariai kviečiami da
lyvauti.

PRANEŠIMAS

Neringos Slidininkų Klubas pra
neša, kad šių metų Lietuvių žiemos- 
Sporto Šventė įvyks rugpiūčio 2-3 
dienomis Mt. Buller kalne.

Norintieji dalyvauti prašomi 
kreiptis pas J.Zaikauską 16 Nandina 
St. Forest Hill Vic. 3131 ir iki birže
lio 2 dienos prisiųsti jam $15.00 už 
asmenį už savaitgalio nakvynę (čekį 
siųsti Ski Club Neringa vardų).

LITHUANIAN AUSTRALIAN 
WEEKLY “OUR HAVEN" 
Australijos Lietuvių bendruomenės 

į Sa ALB Krašto Valdyba 
| Redaktorius V.Kazokas 
I Redakcijos Patariamoji Komisija:
I J.Maksvytis, A.Reisgys.
| Redakcijos adresas: 13 Percy S.,
I Bankstown.N.S.W. 2200;
j Tel. 7098395

Leidėjo ir Administracijos adressas: 
Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 6499062 
Prenumerata: metams

6 mėn.
Užsieny metams
Oro paštu užsieny
Atskiras numeris
Redakcija rašinius taiso ir skelbia I savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 

I neatsakoma.

$15.00 
$ 8.00 
$18.00 
$37.00 
$00.35
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