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BALTAI IR AUSTRALIJOS 
PILIETYBĖ

Mūsų Pastogės Nr. 15 atspaus
dintas V.Saudargo straipsnis ’’Atei
ties Sunkumai ir Galimybės”, kur 
keliamas rūpestis dėl pabaltiečių 
saugumo. Tartum su senatoriaus 
Willesse pareiškimais būtume pra
radę piliečio statusą, nes įgyta 
Australijos pilietybė Sovietų Sąjun
gos nepripažįstama.

Iš tikrųjų klausimas yra daug su
dėtingesnis. Mano supratimu sen. 
Willesse pareiškimai gali liesti tik 
tuos asmenis (pabaltiečius), kurie po 
aneksijos ir de jure pripažinimo pa
sitraukė iš Pabaltijos kraštų. Gi tie 
asmenys, kurie karo metu, ar po ka
ro pasitraukė iš Pabaltijos kraštų ir 
buvo įgiję DP statusą, arba turėjo ir 
tebeturi savo buvusių nepriklauso
mų valstybių pasus, metrikus ir ki
tus jų pilietybę įrodančius doku
mentus, niekada negali būti pripa
žįstami Sovietų Sąjungos buvusiais 
piliečiais. Taigi, Sovietų Sąjunga į 
juos jokių teisių neturi ir negali tu
rėti, nesgi pati Sov. S-ga buvo pripa
žinusi Baltų kraštų nepriklausomy
bes ir turėjo savo ambasadas bei 
darė įvairias sutartis pripažindama 
jų nepriklausomybes, Jul; tokie fak
to kaip Baltų tautų nepriklausomy
bės niekas nedr įs paneigti, nei pats 
sen. Willesse, nors jis ir nedaug ką 
žino apie Baltijos kraštus.

Mes turime būti atsargus ir žiū
rėti savo teisių. Suprantama, kad 
mūsų teisės gali būti piktnaudoja- 
mos sąmoningai aukštų valdžios pa
reigūnų, pasidavusių sovietų įtakai. 
Kad užbėgus tiems nesusiprati
mams už akių ir neleidus savivaliau
ti valdžios pareigūnams, mes turime 
iškelti šį reikalą Australijos parla
mente, kad aiškiai nustatytų mūsų 
pilietinį statusą. Jei parlamentas šio

Lietuvis filmuoja ĮVYKIAI
pirmą bendrą filmą

JAV ir Sovietų Š-ga ga
mina bendromis jėgomis 
muzikinį filmą ’’The Blue 
Bird“ pagal belgų rašytojo 
Maurice Maeterlicko to pa
ties vardo veikalą. Filmas 
atsieis tapp 6 ir 10 mil. dole
rių.

Iš amerikiečių jame vai
dina tokios žvaigždės kaip 
Elizabeth Taylor, Jane Fon
da, Ave Gardner, o sovietų 
— balerinos Pliseckaja, Na_ 
dežda Pavlova, Aleksander 
Godunov. Oleg Popov.

Tą filmą filmuoja rašyto
jo Augustino Griciaus sūnus 
Jonas Gricius.

***

Australijos ir Kinijos kultūrinio 
bendravimo programoje numatoma 
pasikeisti mokytojais. Eilė mokyto
jų numatoma pasiųsti į Kinijos mo
kyklas, o taip pat ir iš ten atvyks 
mokytojų į Australiją. 

dalyko aiškinti nesiimtų, arba išneš
tų mums nepalankų sprendimą, 
remdamiesi tarptautine žmogaus 
teisių apsauga galėtume kreiptis į 
Jungtines Tautas ar net į Interna
tional Court of Justice.

Valdžios savivaliavimas yra daž
nas dalykas; mes ypač esame skau
džiai nuo to nukentėję. Daugiau kaip 
puse šimtą metų (1864-1904) rusų 
caro valdžia draudė spausdinti lie
tuvišką spaudą, kol A.Macijausko ir 
P.Višinskio skundai pasiekė aukš
čiausią teismą, penatą, kuris kons
tatavo, kad spaudos draudimo įsta

Japonė, viena iš ’’Moterų išsilais
vinimo sąjūdžio” vadovių, Junko 
Tabei aną savaitę buvo pirmoji mo
teris, įkopusi į aukščiausio žemės 
kalno Everesto viršūnę Himalajuo
se.

***

Vietnamo karo pabėgėlių proble
ma pasidarė gana aštri, kai daugelis 
kraštų nesutinka jų įsileisti. Aust
ralija įsileidžia tik labai ribotą skai
čių, Amerika taip pat. Pabėgėlių 
klausimas atsidūrė UNO žinioje.

***

Bedarbių skaičius Amerikoje sie
kia virš aštuonių milijonų. Gal dėl to 
ir Vietnamo pabėgėlių klausimas 
taip sunkiai sprendžiamas.

***

Tik nuo gegužės 5 d. Pietų Afri
koje pradėjo veikti televizijos stotis.

***

Pernai daug triukšmo sukėlė pa
garsėjusi Ermolenko afera, kada po 
koncerto Perthe jaunas sovietų 
smuikininkas G.Ermolenko prašė 

tymo nėra. Vadinasi, visa milžiniška 
skriauda padaryta per 60 metų tau
tai, kultūrai, visa didžiulė kančia 
valdžios padaryta žmonėms buvo 
nelegali. Dėl to turime žiūrėti, kad 
mūsų teisės nebūtų pažeistos.

Manau, kad šito darbo turėtų im
tis Federalinis Baltų Komitetas, ar
ba kad ir Mūsų Australian Citizens 
Committee for Lithuanian Rights - 
ALB Sydnejaus Komitetas Lietuvos 
Bylai vesti.

Mes nežinome, kokias instrukcijas 
sen. Willesse yra davęs savo amba
sadoriui Maskvoje, tačiau mes gali
me žinoti ir privalome žinoti, kokios 
rūšies piliečiais jis nori mus padary
ti.

A.Mauragis

azylio teisės pasilikti Australijoje, 
bet buvo prievarta grąžintas. Šių 
metų pradžioje Ermolenko su visa 
šeimyna buvo išleistas iš Sov. Są
jungos ir atvyko į Australiją. Gegu
žės 10 d. tėvas ir sūnus Ermolenko 
kaip smuikininkai pirmą kartą pasi
rodė viešai dalyvaudami koncerte su 
Melbourno simfoniniu orkestru 
miesto rotušėje. Orkestrą dirigavo 
Hiroyuki Iwaki.

***

Airijoje, Cork mieste įvyko nese
niai tradicinis chorų festivalis, ku
riame dalyvavo ir iš Vilniaus an
samblis ’’Lietuva” su 40 dainininkų. 
Vietinė ;airių spauda ansamblį labai 
palankiai įvertino, ypač susižavėta 
tautiniais šokiais.

***

Prieš metus (gegužės 13 d.) devy
ni ukrainiečiai Londone buvo įsiver
žę į sovietų ambasadą ir ten užsida
rė protestuodami prieš ukrai
niečių rašytojo Morozo įkalinimą 
Sov. Sąjungoje. Incidentą likvidavo 
Londono policija ir tik neseniai 
jiems iškelta byla pasibaigė. Teis
mas juos nubaudė po šešis mėnesius
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AR ATVYKS SIMAS KUDIRKA?

Australijos Lietuvių bendruome
nės Krašto Valdyba buvo užmezgus 
ryšius su Pasaulio Lietuvių bend
ruomenės Valdyba su tikslu atsi
kviesti Simą Kudirką į Australiją 
birželio mėnesyje. Jo atvykimą bu
vo galvota sutaikyti su birželio iš
vežimų minėjimais, idant duotų di
desnį impulsą šiem minėjimam ir 
tuo pačiu metu buvo tikėtasi gauti 
platesnę propagandą pačio Simo 
Kudirkos atvykimui. Deja, ši įdėja 
neišsipildys, nes gautas pranešimas, 
kad visa Simo Kudirkos šeima bir
želio mėnesį išvyksta su maldininkų 
ekskursija į Romą. Ten numatoma 
Kudirkos motinai audiencija su po
piežiumi, o pačiam Kudirkai pasi
matymas su Solženycinu. Todėl šiuo 
metu Kudirkos atvykimui specifinių 
planų nėra, tačiau atvykimo klausi
mas nėra numarintas ir galimybės 
bei išvykos naudingumas ir tinka
miausias laikas bus nagrinėjimas 
toliau. Priėjus vienos ar kitos išva
dos šiuo reikalu, bus duotas toli
mesnis pranešimas kiek galint 
anksčiau.

Aust. Liet. Bend. Krašto Valdyba

NEIŠAIŠKINTOS MIRTYS

Kovo pradžioje atrastas Nevėžio 
upėje prie Panevėžio žymaus chi
rurgo Rimo Dūdos, 33 m. amžiaus 
lavonas. Žinios apie jį tokios: perei- 
t u metų gruodžio 11d. apie 7.30 vai. 
vak. jis išėjo iš namų ir dingo. Jo la
vonas rastas tik šių metų pavas.arį. 
Prileidžiama, kad buvęs nužudytas, 
nes chirurgas buvęs optimistas ir 
kaip gydytojas chirurgas su šviesia 
ateitimi.. Prieš keletą metų panašio
mis aplinkybėmis buvo nužudytas 
Vilniuje prof. J.Kazlauskas, žymus 
kalbininkas lituanistas. Abieju mir
tis gaubia neišaiškinta paslaptis.

Pasirodė nauja knyga - "Hand
book of Major Soviet Nationalities”. 
Leidėjas The Free Press (mcmillan 
Publishing Co. padalinys), 500 psi. - 
kaina 25 doi. Turinyje: Įvadas - 
Tautybių problema; I dalis: Rusija, 
Ukraina, Bielorusija; II dalis: Baltai 
- Estija. Latvija, Lietuva; II dalis 
Transkaukazija; IV dalis: Centrinė 
Azija; V dalis: kitos tautybės. Prie
de - sovietų tautybių palyginamoji 
lentelė. (ELTA) 

kalėjimo sąlyginai, jeigu per dvejus 
metus nenusikals. Jiems buvo pasa
kyta, kad Anglijoje jokie protestai 
nevaržomi, tačiau neleista įsilaužti į 
svetimos valstybės nuosavybę ir ją 
žaloti.

***

Britu laivas, skirtas britu naftos 
"lauku" apsaugai Šiaurės Jūroje, 
pavadintas ’’Jūra”.

***

VYTAUTO ALANTO KNYGĄ 
“Romas Kalanta — gyvieji deglai 
Nemuno slėnyje” išleis “Viltis” Kle- 
velande. Joje yra atkurti 1972 m. 
įvykiai sovietų okupuoto j Lietuvoj.
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KITI APIE MUS
Ligi šiolei Australijos lietuviai te

gali tik pasididžiuoti: kiek turėta 
lankytojų ar svečių iš užjūrių, visi 
išsivežė iš Australijos gražiausius 
įspūdžius, ir dar neteko iš niekur 
nugirsti kokio nors neigiamo pasisa
kymo apie mus pačius, mūsų veiklą 
bei darbus. Priešingai, daug kas 
stato mus kaip bendruomenę pa
vyzdžiu kitiems pabrėždami mūsų 
solidarumą, mūsų organizuotumą ir 
t.t. Plačiai Australijos lietuvius savu 
laiku išreklamavo net pats ilgainiui 
’’suaustralėjęs” buvęs Pasaulio Liet. 
B-nės pirm. a.a. J.J. Bačiūnas, kuris 
praktiškai ’’atrado” Australijos lie
tuvius ir atidarė vartus kitiems į 
Australiją. Po to prasidėjo tiek pa
vienės, tiek grupinės vizitacijos, ku
rios tebetrunka ir iki dabar. Netgi ir 
šiuo metu turime iš Vakarų Vokieti
jos du mažosios scenos dainininkus, 
kurie, be abejo, grįžę į Europą turės 
ko gražaus ir šilto apie mus prisi
minti ir net kitiems papasakoti. Tai 
yra mums labai didelis kreditas, 
kurį reikėtų ne tik išlaikyti, bet dar 
labiau ugdyti.

Po Amerikos krepšininkų gastro
lių 1964 m. bene didžiausia grupinė 
vizitacija pas Australijos lietuvius 
buvo pereitų metų pabaigoje Ame
rikos lietuvių ekskursija su pačiu 
Pasaulio Lietuvių B-nės pirmininku 
p.B.Nainiu. Ir šie sugrįžę paskleidė 
labai gražius ir mums palankius įs
pūdžius savo artimiesiems namie ir 
savoje spaudoje. Nors ir iš oficialio
sios pusės kalbėdamas p. B.Nainys 
vis tiek savo pranešimuose įpynė 
ypatingai šiltų žodžių mūsų adresu, 
o toks Dr. G.Valančius net ištisomis 
serijomis spausdino savo įspūdžius 
iš Autralijos ’’Draugo” dienraštyje 
Čikagoje. Lygiai šiltai ir nuoširdžiai 
tas pats Dr. Valančius raportuoja ir 
’’Pasaulio Lietuvio” redaktoriui p. 
S.Barzdukui, kurio pasikalbėjimas 
ištisai yra paskelbtas ’’Pasaulio Lie
tuvio” kovo numery. Ypač jis pab-

rėžia Australijos Lietuvių Benduo- 
menės vaidmenį mūsų gyvenime ir 
veikloje. Sunku iškęsti nepacitavus 
iš to pasikalbėjimo vienos kitos iš
traukos.

’’Australijos LB yra pagrindinė 
Australijos lietuvių jungtis. Ar lai
kote tai pozityvia apraiška ir kodėl?

G.Valančius: Tai labai geras ir 
pozityvus dalykas Australijos lietu
viams, kad jie šalia bendruomenės 
neturi kitų rivalizuojančių centrinių 
organizacijų - veiksnių, a la Ameri
kos Altą, Vlikas, netgi abu Susivie
nijimai, tinkami Amerikai, nebūtini 
Australijai. Nėra energiją eikvojan- 

čios ir jėgas skaldančios trinties. Ten 
visas lietuviškas darbas koncent
ruojasi Australijos Liet. B-nėje, nie
kur kitur. Tai ideali situacija, kokios 
vieną dieną tikisi pasiekti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė... Politinių 
grupių nebuvimas Australijoje ma
žina, netgi eliminuoja įvairių nuo
monių - ideologijų rivalizavimą - į- 
tampą ir lengvina telktis apie Bend
ruomenę.”

Mato Dr.Valančius, tiesa, ir skir
tumų. Kalbėdamas iš savo patirties 
Dr. Valančius ten pat sako:

’’Mano paties įspūdžiai labai geri. 
Maniau - būsime gerai priimti, bet 
nelaukiau netikėjau, kad taip ypa
tingai - išimtinai, nuoširdžiai ir vai
šingai. Iš aštuoniolikos naktų nė 
vienos viešbuty nenakvojau. Tai 
akivaizdžiai rodo Australijos lietu
vių svetingumą... Gyvenimo lygis 
aukštas, tegu kiek ir žemesnis už 
amerikoniškąjį, mažiau skirtingas 
nuo kanadiškojo. Juodukų, hipių (čia 
tik pushipiai) ir lietuviškojo politi
kavimo nebuvimas keičia gyvenimo 
stilių pagrindinai. Pasigendi lietu
viškų parapijų, bet kartu ir pailsi 
nuo dažnai įgrystančio kai kurių lie
tuvių klebonų arogantiško įkyrumo 
Amerikoje”.

Tai yra nuostabiai graži atestacija 
apie mus. Atrodo, čia nebūtų ko ir 
pridėti, tik dar labiau stengtis šitą 
blizgesį išlaikyti ir budėti.

(v.k.)

A.A.
KAZIMIERUI LABUČIUI

mirus, p. Mariją Labutienę ir mielus Daivą ir Dan Bieri ir kitus 
artimuosius giliai užjaučiame.

Kabailų šeima

Savanoriui kūrėjui, Vyčio Kryžiaus Kavalieriui, pulkininkui 
KAZIMIERUI LABUČIUI

mirus, sielvarto prislėgtus jo žmoną Mariją, dukrą Daivą su šeima, sūnų 
Vidmantą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

J. ir S. Kuzmickis

A.A.
Klubo nariui pulkininkui

KAZIMIERUI LABUČIUI
mirus, liūdinčius - jo žmoną Mariją, sūnų Vidmantą, dukrą Daivą su 
šeima ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Canberros Lietuvių - Australų Klubas

MOsy MIRUSIEJI

PRANUI MARTIŠIUI
mirus, p. Moniką Martišienę ir sūnų Viktorą su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame.

Kabailų šeima

Mielam bičiuliui
a.a. PRANUI MARTIŠIUI

mirus, jo žmoną Moniką, sūnų Viktorą su šeima ir artimuosius skausmo 
valandoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Andruškai ir J.&V. Roberts

Klubo nariui
PRANUI MARTIŠIUI

staiga, mirus, jo žmoną Moniką, sūnų Viktorą su šeima ir artimuosius 
skausmo valandoje giliai užjaučia

Canberros Lietuvių - Australų Klubas

Musų daugmečiui pirminikui, choristui, veikliam visuomenininkui, 
tauriam krikščioniui, Lietuvos teisininkui

A.A. PRANUI MARTIŠIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo mylimiems: žmonai Monikai, sūnui 
Viktorui, jo žmonai Geraldinai, anūkei Aldonai ir visiems artimiesiems.

Canberros Ramovėnai ir
Bendruomenės Apylinkės Valdyba

Pranas Martišius.

Kapinėse su a.a. P. Martišium at
sisveikino ramovėnų vardu J. Janu
laitis ir bendruomenės vardu 
A.Bruzga. Laidotuvėse dalyvavo 
daug vietinių lietuvių ir australų. 
Nemažai su Pranu atsisveikinti bu
vo atvykę iš Sydney, Melbourne ir 
Adelaidės. Po laidotuvių visi daly
viai susirinko šermenų į Lietuvių 
Klubą.

Taurus tautieti ir mielas bičiuli, 
ilsėkis Viešpaties ramybėje.

SUDIE PRANUI MARTIŠIUI

Gegužės 10 d. savo namuose šir
dies priepuolio ištiktas staiga mirė 
Pranas Martišius, būdamas 70 m. 
amžiaus. Velionis paliko žmoną Mo
niką (Skablauskaitę), sūnų Viktorą 
su šeima ir dar kiek giminių.

A.a. Pranas kilęs iš Šakių apskr. 
Sintautų valse. , Gabartų kaimo, 
ūkininko sūnus. Mokėsi Šakių ir 
Jurbarko gimnazijose ir teisės 
mokslus baigė Vytauto Didžiojo 
universitete. Karinę prievolę atliko 
Lietuvos Karo Mokykloje ir išėjo į 
atsargą leitenanto laipsniu. Vėliau 
tarnavo Teisingumo ministerijoje 
tardytoju darbuodamasis Alytaus 
apskrity iki pat pirmosios sovietų 
okupacijos.

Artėjant antrajai sovietinei oku
pacijai velionis su šeima pasitraukė į 
vakarus, kur pagyvenęs Vokietijoje 
įvairiose, vietose 1949 m. emigravo 
į Australiją. Atlikęs visas prievoles 
jis gauna tarnybą Australijos Muitų 
ministerijoje Canberroje ir čia iš
dirbo iki gavo pensiją. Canberroje 
Martišių šeima gražiai įsikūrė, sūnų 
Viktorą išleido į mokslus, kuris taip 
pat nuėjo tėvo pėdomis pasirinkda
mas teisę.

Velionis Pranas buvo socialus, 
jautrus lietuviškiems reikalams ir 
gilus katalikas. Jis aktyviai reiškėsi 
Canberros lietuvių gyvenime užim
damas vadovaujamas vietas vietos 
lietuvių organizacijose. Ilgą laiką 
dainavo ’’Aušros” chore.

Už a.a. Prano vėlę šv. Mišias at
našavo katedroje, laidotuvių apei
gas atliko ir atsisveikinimo kalbą 
pasakė kun. P.Butkus. Be to dar 
bažnyčioje kalbėjo velionio parapi
jos klebonas kun. O’Connor, gražiai 
atsiliepdamas apie velionį.

A.A. Marijona Jankauskienė.

Gegužės 12 d. a.a. Marijona palie
ka giliame liūdesy mylimą vyrą Sta
sį Jankauską ir vienturtę dukrelę 
Onutę Kapočienę su šeima ir dar di
delį būrį artimųjų ir draugų.

Gimusi Kražių apylinkėje, susipa
žinusi ūkininką . Stasį Jankauską 
1937 m. sukuria šeimą.

Artėjant bolševikams į Lietūvą 
antrą kartą 1944 m. Marijona ir Sta
sys su dukrele Onute pasitraukia į 
Vokietiją. Likimas 1949 Jankauskų 
šeimą atbloškė į Australiją.

Būdami darbštūs Stasys ir Mari
jona užaugina dukrelę Onutę, kuri 
1958 m. išteka už Algio Kapočiaus. 
Nors velionė ir jos vyras Stasys ak
tyviai nedalyvavo organizacijose, 
bet jų aukos ir kiti patarnavimai jau 
seniai pastebėta. Ypatingai rėmė 
religines organizacijas, Dainos Cho
rą ir kt.

1970 metais gauna stiprų širdies 
priepuolį.

Netikėtai išsilieja kraujas smege
nyse ir po 12 savaičių, neatgavusi 
sąmonės, atsiskiria su šiuo pasauliu 
ir savo mylimaisiais. Po gedulingų 
pamaldų Lidcombe, kurias atlaikė 
kun. P.Butkus ir kun. P.Martuzas, 
patarnaujant anūkui’ Kapočiukui,, 
palydėjome a.a. Marijoną amžinam 
poilsiui į Rookwoodo Liet, sekcijos 
kapines.

A.Kramilius
Mūsų Pastogė Nr. 20, 1975.5.26, psl. 2
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RAlONWibiikTUOSE
RAJONO VADUOS PALAPINĖJE

LSS Tarybos Pirmijos Akivaizdi
niame posėdyje, įvykusiame balan
džio 26-27 d.d. New Yorke, svarstyti 
LSS 1975 m. Suvažiavimo ir kt. rei
kalai.

medžiagos 6 dvivietėms, 16 pėdų il
gio baidarėms.

Skautų balius. Gegužės 10 d. tun
tas suruošė skautų balių Adelaidės 
Lietuvių Namuose.

SYDNEY

Apdovanoti Sydnejaus skautų
LSS Suvažiavimas prasidės bir

želio mėn. Jo metu bus perrinkta 
LSS Taryba, LSSeserijos ir LSB 
Vyr. Skautininkai, ASS Centro Val
dybos Pirmininkas, Garbės Teismo 
ir Kontrolės Komisijų Pirmininkai 
sekančių 3 metų kadencijai.

Rajono Vadija jau dabar prašo 
paskirų vietovių tuntų ir kitų viene
tų vadijas apsvarstyti galimybes, 
kaip geriau ir gausiau šiame suva
žiavime dalyvauti, drauge numatant 
kandidatūras asmenų, renkamų į 
LSS Australijos Rajono Vado ir LSS 
Tarybos narių pareigas.

Skautininkų mokestis. Rajono 
Vadas primena, kad ryšium su besi
artinančiais LSS-gos rinkimais, bro- 
liai-ses.ės skautininkai paskubėtų 
susitvarkyti su nario mokesčiais ($ 
2-00 metams), nes tik susimokėję 
nario mokestį už visą praeitą ka
denciją, galės dalyvauti rinkimuose. 
Nario mokestis įmokamas pas savo 
vietovės tuntininkus ar jų nurody
tus asmenis.

ADELAIDE

Mirė vienas' pirmųjų Australijos 
Rajono skautų. Kovo 7 d. mirė ASS 
Adelaidės skyriaus mecenatas, vi
suomenininkas, pirmojo pokario 
emigrantų transporto ”Gen. Hein- 
zelman" laive suorganizuotos v.s. 
B.Dainučio skautų draugovės narys, 
inž. Jonas Mockūnas. Jis ėjo vieneto 
metraštininko pareigas ir aprašė 
pirmuosius lietuvių skautų žings
nius pakeliui į Australiją ir į ją at
vykus 1947-48 m. spaudoje.

LSS Australijos rajono skautai- 
-tės gedi į Amžinąją Stovyklą iške
liavusio bijolio, siųsdami savo užuo
jautą jo žmonai - sesei fil. Bronei 
Mockūnienei ir sūnui - sen j. Jonui.

Pakelta į skautininkės laipsnį 
(23.4.75) ilgametė--ASS Skyriaus 
pirmininkė, ’’Vilniaus” tunto vadovė 
bei visuomenininke, fil.ps.dr. Stasė 
Pacevičienė. Prieš tai į skautininko 
laipsnį pakeltas ’’Vilniaus” tunto 
tuntininkas, fil.ps. Vacys Ilgūnas.

Stato baidares. Mindaugo drau
govė, vadovaujama si. Tado Gurs
kio, jau pradėjo baidarių statybą. 
Nupirkta už $ 200-00 fibrinio stiklo

vadovai. Vasario 16 d. proga, LSS 
Tarybos Pirmija apdovanojo aukš
čiausiu Lietuvių Skautų Sąjungos - 
Geležinio Vilko - ordinu v.s. dr. 
Aleksandrą Mauragį. Lelijos ordinu 
apdovanotas v.s. Aleksandras 
Jakštas.

Motinos Diena paminėta drauge 
su ateitininkais ir savaitgalio mo
kykla gegužės 11 d., Lidcombe. Or
ganizuotai dalyvauta pamaldose, o 
po to atlikta meninė programėlė. 
Paskaitėlę skaitė sesė Vida Viliū- 
naitė. Minėjimas užbaigtas kavute.

Margučių popietė, suruošta At
velykio metu ’’Aušros” stovyklavie
tėje, Ingleburn’e, N.S.W., praėjo su 
dideliu pasisekimu. Velykų Bobutė 
apdovanojo visus - ir jauną ir seną...

Skaučių Susimąstymo Dienos 
proga tunto sesės gavo sveikinimų 
iš J.A.V. jaunos sesės - Rugieniūtės. 
Tikėkime, kad jos padarytas žings
nis išsivystys į tampresnį dviejų 
kontinentų sesių bendradarbiavimą.

Skautų Kaukių Balius įvyks bir
želio 21 d. Father O’Reilly salėje, 
Auburn’e. Rengėjai jau dabar ragi
na busimuosius svečius ruošti kau
kes ir naujai pakalti batams puspa
džius!

SU

Balandžio 6 d. Aušros tunto sueigos metu buvo apdovanotas Povilas 
Alekna ordinu ”Už nuopelnus” su rėmėjo kaspinu. Nuotraukoje P.Alek- 
na ir Aušros tuntininkas B.Barkus

Vilkaičių nuotrauka

Velykų ’’bobutė” (A.Jablonskienė) su Aušros tunto vilkiukais ’’Auš
ros” stovyklavietėje Ingleburne.

Vilkaičių nuotrauka

Mielas Broli ir Sese....

LSS Vadovybė prieš kiek laiko 
užsimojo išleisti LSS Pirmūno, v.s. 
Petro Jurgėlos parašytą knygą 
’’LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA”. Tai 
bus pirma ir vienintelė tokia knyga 
lietuvių skautijos istorijoje. Knyga 
bus apie 800 psl. Ji apims: 1) LSS 
istorinę apžvalgą 1917-1949 m.; 2) 
skautų-čių padarytą įnašą į Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimą; 3) 
skautų-čių sudėtas aukas už Lietu
vos laisvę, ir 4) lietuvių jaunimo ug
dymą išeivijoje.

Knygos spausdinimo parengia
mieji darbai jau padaryti. Bet šiam 
milžiniškam darbui įvykdyti reika
lingos lėšos. Tam tikslui buvo suda
rytas ”LS” Vajaus Komitetas, kuris 
kaupia lėšas, kviesdamas LSS na
rius prisidėti savo įnašu prie knygos 
išleidimo, kaip 1) leidėjus (paauko
jusius nemažiau US $50.00), 2) kaip 
garbės prenumeratorius (nemažiau 
US $25.00), 3) kaip prenumeratorius 
(nemažiau US $10.00; tokia knygos 
kaina ją užsakius dabar) ir 4) auko- 
tojus-rėmėjus (paaukojusius bent 
kiek).

Mielas Broli ir sese - Rajono Vadi
ja yra labai susirūpinusi šios knygos 
išleidimo parėmimu ir kviečia visus, 
finansiniai pajėgius, LSS narius, 
prisidėti savo įnašais.

Pinigus galima siųsti tiesioginiai 
”LS” Vajaus Komiteto iždininkui, 
Juozui Bružui, 7103 Avenue X, 
Brooklyn, N.Y., 11234, čekius išra
šant ’’Lietuviškoji Skautija” vardu, 
arba Jums patalkininkaus persiųs- 
damas pinigus Rajono Vadas, v.s. 
A.Jakštas ( jo adresas: 18 Went
worth Rd., EASTWOOD, N.S.W. 
2122, Tel.:858-2198). Siunčiant tik 
prenumeratą, siųsti Aust. $8.00, ki
tu atveju - pagal aukščiau nurodytas 
sąlygas. Siųsdami šekį (šiuo atveju 
v.s. A.Jakšto vardu) į voką įdėkite ir 
žemiau pridedamą atkarpą, su 
pavarde, vardu ir adresu, data ir 
parašu.

Broliai ir sesės, kurie knygą užsi
sakę per vietos platintojus arba tie
sioginiai, vistik prašomi šią atkarpą 
pasiųsti v.s. A.Jakšto vardu, ant jos 
užrašant ’’Knygą užsisakiau per....” - 
norint nustatyti galimai tikslesnį šią 
knygą užsisakiusių skaičių.

Iš anksto dėkojame šį kilnų darbą 
parėmusiems!

Rajono Spaudos Skyrius

---------A T K I R P T I--------

Siunčiu knygai ’’Lietuviškoji Skau
tija” $................................

Pavardė, vardas..................................
Adresas:....................................................

Data:............
(parašas

SKAUTAIS INGLEBURNE

VELYKŲ MARGUTIS ’’AUŠROS” 
stovyklavietėje

Kas metai ’’Aušros” tunto ruo
šiamas tradicinis Velykų Margutis 
buvo surengtas balandžio 6 d. ’’Auš
ros” stovyklavietėje Ingleburne.

Esant gražiam orui jau iš pat ryto 
suvažiavo tunto skautai ir skautės, 
savaitgalio mokyklos mokiniai, tė
vai, mokytojai bei nemažas būrys 
svečių. Viso susirinko apie 200 žmo
nių. Šį kartą visą virtuvės darbą, 
pramogas bei užsiėmimų organiza
vimą ir tvarkymą į savo rankas pa
siėmė ’’Geležinio Vilko” skautų vy
čių būrelis vadovaujant s.v.v.sl. Je
ronimui Belkui ir talkininkaujant 
’’Šatrijos Raganos” būrelio vyres
nėms skautėms.

Skautų bei skaučių vienetai ir sa
vaitgalio mokyklos mokiniai paruošė 
ir papuošė lizdus, kuriuos pripildė 
savo atsivežtais margučiais. Teisėjų 
kolegija, susidedanti iš p. Šatkaus
kienės, p. Liutiko ir v.s.si. L.Karpa
vičiūtės, turėjo nelengvą užduotį iš
rinkti lietuviškiausią bei gražiausius 
margučius.

Prityrę virėjai - broliai vyčiai An
tanas Mikutavičius ir Viktoras Šli- 
teris, padedant sesėms, pagamino 
skanius pietus, kuriuos jaunimas 
valgė veltui, o suaugę galėjo nusi
pirkti. Per pietus atvyko Velykų 
Bobutė (p.A.Jablonskienė) ir išdali
no jaunimui margučius.

Pamaldas po pietų atlaikė rajono 
skautų dvasios vadas s. kun. P.But- 
kus savo pamoksle paaiškindamas 
Velykų margučio papročius ir reikš
mę.* Po pamaldų sekė kiaušinių ridi- 
nėjimo varžybos, kurias laimėjo psl. 
Regina Badauskaitė, gaudama gra
žią dovaną - pripučiamą matracą. 
Suaugę irgi nebuvo užmiršti.Jiems 
vyčiai pravedė nevirtų kiaušinių 
mėtymo ir gaudymo varžybas. Čia 
geriausiai pasirodė Regina ir Bro
nius Šarkauskai. Visiems buvo daug 
smagaus juoko ir įdomumo. Ypač 
visiems juoko sukėlė, kai brolis vy
tis Darius Gečiauskas, varžybų va
dovas, netyčia atsisėdo ant ’’nema
tomos rankos” padėto nevirto kiau
šinio.

Užbaigus varžybas sekė trumpa 
tunto sueiga. Išsirikiavo visi skautų 
vienetai bei savaitgalio mokykla. Po 
raporto ’’Aušros” tunto tuntininkas 
pasveikino skautus, savaitgalio mo
kyklą ir visus susirinkusius. Savo 
trumpame žodyje jis padėkojo vi
siems už gausų atsilankymą, darbą 
bei paramą ir paragino mokyklos 
mokinius stoti į skautį eiles. Tunti
ninkas fil.s. Balys Barkus pakvietė į 
aikštės vidurį p. Povilą Alekną pri
imti skautų ordiną ”Už Nuopelnus” 
su rėmėjo kaspinu. Ta proga jis pa
minėjo p. Povilo Aleknos nuopelnus, 
didelę piniginę ir moralinę auką bei 
pagalbą ’’Aušros” tuntui ir jo skau
tams. Ordiną įteikė ir prisegė Aust
ralijos rajono vadas v.s.A.Jakštas. 
Savo trumpą padėką išreiškė p. 
P.Alekna, linkėdamas skautams ir 
toliau dirbti lietuviško jaunimo dir
voje. Toliau sekė dovanų įteikimas 
įvairių varžybų laimėtojams.

Saulei nusileidus visi skirstėsi pa
mažu į namus, liko broliai vyčiai ir 
vyresnės sesės sutvarkyti stovyk
lavietės.

B
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PARK 'įį

”1973 m. iš viso neturėjome jokio 
medicininio aptarnavimo - už mylių nei 
gydytojo, nei ligoninės, o gyventojų virš 
11,000. Tam tikslui sudarėme piliečių 
komitetą ir kreipėmės į Australijos 
vyriausybę pagalbos. Ir ją gavome”.

Helen Gration, Committee Member, 
Deer Park Community Health Centre Society (Vic.).

Šiandie Deer Park, Melbourne, turi moderniau
sius Australijos bendruomeninius sveikatos cent
rus, ir jie buvo įkurti, nes iniciatyvos ėmėsi patys 
piliečiai bendromis jėgomis.

Yra ir daugiau tokių sėkmingų atvejų, kaip Deer 
Park. Nuo Rockhampton liki Glebe, nuo Coober 
Pedy iki Adelaide žmonės darbuojasi kurdami 
bendromis jėgomis savo bendruomenėje sveikatos 
centrus. Kiekvienu atveju juos lydėjo sėkmė, nes

linkėję reikia ir kokiom priemonėm jų planai reali
zuoti, vyriausybė gali padėti.

Tai kelias, kaip Deer Park ir kiti miesteliai ar 
priemiesčiai sukūrė savo bendruomeninius sveika
tos centrus. Jeigu tuo reikalu norite išsamesnės in
formacijos, rašykite:
The Principal Executive Officer,
Hospitals and Health Services Commission,

GYVENIMAS
MELBOURNE

MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Melbourno Lietuvių Namams pa
ramą suteikė čia išvardintos organi
zacijos ir atskiri tautiečiai: 
550 dol. p. Vladas Akumbakas.
Po 100 dol.: Melbourno skautų 
Džiugo Tuntas, Melbourno Apylin
kės Valdyba, Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija.
Po 50 dol.: p.p. P.Mikuličius, A.Žu
kauskas ir Dainos Sambūris.
26 dol. p. Pr. Binkus-Binkevičius.
25 dol . p.p. J. ir T.Mašanauskai.
Po 20 do.: p.p. A.Žilinskas, Milinke- 
vičius, J.Žukauskas ir E.Balčiūnie- 
nės surinktos aukos vietoje gėlių 
mirus Iz. Gestartui.
Po 10 dol.: p.p. A.Šukelis, J.Neve- 
rauskas, A rt.Gružau s kas, 
Savickienė (vietoje gėlių) ir F.Šo
ri aitis.
8 dol. - surinktos aukos mirus 
A.Krasauskui.
6 dol. J.Katilienė.
Po 5 dol.: p.p. Zabinskas, N.Lilytė iš 
Adelaidės.
3 dol. p. B.Sakalauskas.
Po 2 dol.: p.p. J.Banks, H.Malakū- 
nas, J.Diger-Didoris.

Melb. Liet. Klubo Taryba nuošir
džiai dėkoja Lietuvių Namų rėmė
jams tikėdama, kad prie jų jungsis ir 
kiti Melbourno tautiečiai. 
PASTABOS. Šiame sąraše pažymė
ta p. V.Akumbako parama 550 dol. 
skirta įsigyti bilijardo stalą. Stalas 
jau įgytas ir galima juo jaudotis.

P.p. P.Mikuličiaus, A.Žukausko ir 
Mašanauskų skirtos sumos svetai
nės pagerinimui - įsigyti naujus bal
dus, kėdės.

Atkreiptinas dėmesys į p. P.Bin- 
kaus 26 dol. paramą. Jis jau kelintą 
kartą skiria panašias sumas, kurias 
sudaro atskaitymas iš algos kas sa
vaitę po 1 dolerį. Jo pareiškimu, ši
tai nesunku būtų padaryti visiems 
tautiečiams.

Tik atsilankę į Lietuvių Namus 
matote, tautiečiai, kad juose vyko ir 
toliau vyksta gerinimo bei puošimo 
darbai. Įrengus svetainę, joje tikrai 
reiktų naujų patrauklesnių baldų 
bei kitų pagerinimų, todėl visi jaus- 
kime reikalo jungtis į Lietuvių Na
mų rėmėjų gretas. Kiekviena para
ma, kokia ji bebūtų, mielai laukia
ma.

M.L. Klubo Taryba

patys to siekė padedami Australijos vyriausybės.
Tokia vyriausybės pagalba prieinama kiekvienai 

bendruomenei. Kartą žmonėms nutarus, ko jų apy-

P.O. Box 392, 
WODEN, A.C.T. 2606.

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

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MŪSŲ PASTOGĘ

A.A.
T. JARIENEI— REGUSON

GEELONG
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

mirus, jos sūnų kolegą Viktorą Jarą ir artimuosius liūdesy giliai 
užjaučia

PLIAS Sydney Skyrius

Kolegą Leoną Sabulį, jo motinai

JOANAI SABULIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

PLIAS Sydney Skyrius

Pamaldos Motinos Dieną įvyko 
šv. Jono bažnyčioje North Geelong. 
Mišias aukojo ir tai dienai pritaikin
tą pamokslą pasakė kun. P.Dauk
nys. Pamaldų metu giedojo lietuvių 
mišrus choras, vadovaujamas p. M. 
Kymanto. Lekciją skaitė B.Gaiiiutė. 
Auką atnešė p.p. Bindokienė, Valai
tienė ir Manikauskienė. Pamaldose 
dalyvavo mokyklos mokiniai su tau
tine vėliava.

Oficiali minėjimo dalis įvyko 
Geelongo Liet. B-nės Namuose. Mi
nėjimui vadovavo Dr. V.Kudirkos 
vardo savaitgalio mokyklos vedėjas 
kun. P.Dauknys. Apyl. pirm. Dr.S. 
Skapinskas pasveikino visas moti
nas primindamas motinų nuopelnus 
mūsų tautai. Įdomią paskaitą skaitė

viešnia iš Melbourno poetė M.Mala- 
kūnienė. Ji plačiai nušvietė lietuvės 
motinos kančių kelią istorijos eigoje 
lietuvybės tarnyboje. Savaitgalio 
mokyklos mokiniai pasveikino ma
mytes sudainuodami ’’Sveikinu ma
mytę”; Algis Bindokas paskaitė ra
šinėlį ’’Motinos Diena”; eilėraščius 
deklamavo Gėris Šrederis, Tomas 
Bindokas, Jonas Valaitis, Algis Bin
dokas; Petras Manikauskas pa
skambino pianinu ir Paulius Mani
kauskas pagrojo akordeonu.

Tautinių šokių grupė ’’Šešupė”, 
vadovaujama B.Gailiūtės pašoko 
tris šokius. Jaunimo choras, vad. M. 
Kymanto padainavo net šešias dai
nas. Programa baigta tautos himnu.

Po minėjimo visi buvo pavaišinti 
mokyklos tėvų k-to paruoštais už
kandžiais.

Už gražų minėjimą tenka padė
koti mokyklos vedėjui kun. P.Dauk- 
niui, mokyklos dainų mokytojui ir 
Geelongo choro vadovui M.Kyman
tui, taut.- šokių grupės vadovei B. 
Gailiūtei. Bet didžiausia pagarba ir 
padėka pr įklauso lietuvei motinai.

P.M.
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Rasa ir Mindaugas Mauragiai

Balandžio 25 d. Adelaidėje susi
tuokė Mindaugas Mauragis su Rasa 
Kubiliūte. Jaunoji pora Australijos 
lietuviams yra labai gerai pažįsta
ma. Mindaugas - mokytojas gimna
zijoje, buvo ir yra aktyvus lietuviš
kame gyvenime: dar studijuodamas 
plačiai reiškėsi lietuvių studentų 
Sąjungoje, skautuose, sporte. Ir 
šiandie jis tebesportuoja žaisdamas 
krepšinį, yra geras slidininkas, 
džiudo sporte įgijęs juodą diržą 
(aukščiausia kategorija). Labai po
puliarus jaunimo tarpe ir yra daug 
žadantis visuomenininkas.

Rasa taip pat yra gimnazijos mo
kytoja, baigusi konservatoriją, iškili 
pianistė ir dirigentė. Kiek laiko va
dovavo Adelaidės lietuvių chorui 
Lituaniai, moko lietuvių savaitgalio 
mokykloje Adelaidėje.

Mindaugui ir Rasai Mauragiams 
linkime laimingo ir saulėto šeimyni
nio gyvenimo.

KO SIEKIA MOTERŲ 
’’IŠLAISVINIMO“ JUDĖJIMAS

Kal
bant apie moterų politines teises, 
vienas dvasiškis aiškino, kad mote
rys, kaipo fiziškai silpni ir globos 
reikalingi sutvėrimai, negalėjo pre
tenduoti į pilietines teises.

Pirmutinis ryškus moterų judėji
mas Anglijoje ir išplaukė iš pastan
gų sumažinti lyčių nelygybės tarpą 
ir kovoti prieš socialinę skriaudą 
vienu konkrečiu būdu: siekti mote
rims balsavimo teisės.

Dabar, kai ta teise čia niekas ne
beabejoja, kai atrodo, kad visada 
taip buvo ir negalėjo būti kitaip, 
lengva nusišypsoti ar ir pasijuokti iš 
praeities pastangų ir ypač to laiko 
sufražečių, joms priskiriant epitetus 
ekscentrikių, negražių, niekam ne
reikalingų senmergių, nemoteriškų 
moterų. Jų laikais iš jų dar daugiau 
juoktasi, tyčiotasi. Jos turėjo pakel
ti ne tik visuomenės panieką, pas
merkimą, bet dažnai ir brutalumą. 
Tačiau, tik jų pastangų dėka, 1928 
m. Anglijos moterys pirmą kartą 
gavo savo krašto piliečių teises.

Šiandien padėtis kitokia: moterys 
balsuoja, mokosi, turi teisę į nuosa
vybę, netgi kartais tvarko ją savo 
nuožiūra. Socialinio gyvenimo lygis 
Vakarų kraštuose yra toks aukštas, 
kad, regis, visiems užtenka visokių 
gėrybių.

Daug lengviau kalbėti apie praei
tį, negu apie tai, kas vyksta šian
dien. Ypač sunku susumuoti ir įver
tinti reiškinius, kurie atrodo atskiri, 
vienas su kitu bendro neturį. Mote

Ir sumainė 
žiedelius...

Šaunio vestuvės
Atsimenu, Lietuvoje sakydavo 

apie vestuvių šaunumą, kad svečių 
net iš kelių parapijų suvažiuodavo, o 
gegužės 3 d. į Vilijos Balsytės ir 
Vyginto Maželio vestuves Canberon 
buvo suplaukę svečių ne tik iš Can- 
beros išsimėčiusių parapijų, bet ir iš 
Sydnejaus Melburno, Adelaidės, ir 
net iš Perto.

Canberros Katalikų Katedroje 
Manukos priemiestyje kunigas 
P.Butkus sujungė Viliją ir Vygintą 
Maželius tokiomis iškilmingomis ce
remonijomis, kokių iki šiol man ne

Vilija ir Vygintas
Maželiai

rys reikalauja to paties atlyginimo ir 
teisių kaip ir vyrai - ir tai lengva su
prasti.

Moterų judėjimų pagrinde yra 
įsitikinimas, kad, nežiūrint įstatymų 
reformų bei atskirų laimėjimų, vis- 
tiek nepasiekta nei žmogiškosios nei 
pilietinės moterų lygybės su vyrais.

Moterys ir Vakarų pasaulyje te
bėra antros eilės piliečiai, kaip ir 
tautinės bei rasinės mažumų gru
pės.

Nelygybė, prieš kurią nukreiptos 
moterų judėjimų pastangos yra 
sunkiausiai pakeičiama, nes įsišak
nijus ne tik vyrų, bet ir pačių mote
rų sąmonėje ir pasąmonėje. Ją ir 
nusakyti nelengva. Tai yra įsitikini
mas, kad moteris netik visuomeni
niame gyvenime yra tik antros rū
šies pilietė, bet kad ir savo žmogiš
koje prigimtyje ji skirta tarnauti, 
tuo tarpu, kai vyras skirtas valdyti. 
Fiziškai ji skaitoma silpsnesnė ir 
trapesnė, intelektuališkai - mažiau 
išsivysčius, seksuališkai - ji pasyvi, 
tuo tarpu kai vyras yra aktyvus ir 
agresyvus.

O bene svarbiausias ir sunkiau
siai pakeičiamas įsitikinimas, kad 
vyro ir moters santykis iš esmės yra 
tik seksualinis. Ji puošiasi, gražina
si, kad vyrą patrauktų, ’’pagautų”, 
paskui, kad jį išlaikytų. Užtenka 
pavartyti vis daugėjančius, kiekvie
nai amžiaus grupei pritaikytus mo
terų žurnalus, kad pamatytum, kiek 
juose patarimų, kaip būti pastebė
tai, kaip patikti... Gal būt naudinga 
pavartyti ir vyrams skirtus žurna
lus. Juose nepatariama, kaip būti 
pastebėtam, kaip moteriai patikti, 

teko matyti, o Lietuvių Kluban su
sirinkę svečiai rado lūžtančius stalus 
nuo valgių ir gėrimų. Tai jau antros 
poros vestuvės, kurie susipažino ir 
susidraugavo bešokdami tautinius 
šokius. Pobūvį ir kalbas labai sklan
džiai pravedė Gytis Šimkus.

Be giminių ir lietuvių svečių tarpe 
matėsi televizijos stoties vedėjas, 
Lions klubų governeris, dabartinio 
opozicijos vado sekretorius ir dau
gelis žymių australų. Vestuvių po
būvis, kaip ir pridera lietuviškoms 
tradicijoms, baigėsi tik kitą rytą,
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ŠALČIAI
" CANBERROJE 

Rašo Kukutis

Sudainuoti lietuvišką dainą būda
vo galima betkur ir betkada. Tėvai 
dainuodavo prie arielkėlės, močiutės 
-supdamos linges, sesulės - ravėda
mos morkeles ir broliukai - jodami 
vajavodami.. Kągi! - su daina gimė
me, su daina užaugome, tik gaila, 
taip jau atrodo, be dainos iškeliausi
me anapus. Mes dar šiaip-taip su- 
durstome ”0i,Zuzana...” prisilakę 
bizalako, o jau mūsų vaikai pasinešę 
į dainą tik tiek, kiek tinginys ant 
pančių vijimo. Faktas! Nebent bile- 
kaip barškinamas barabanas ir į 
elektroniškus išmislus pakinkyta 
gitara galima vadinti muzika ir ’’pa
kratyk vaiką” - (shake a baby) - dai
na?!. Lietuviškai dainai išeivijoje 
atėjo rudenėlis!..

Rudenėlis jau ir Canberroje! įvai
riaspalviais krintančiais lapais nu
klotos gatvės ir žolynėliai pasakoja 
apie buvusią žalią ir vešlią vasarą. O 
ir apie tuos laikus, kai aušrimedis 
žydėjo pilnais ir gražiais žiedais. 
Deja - ruduo!.. Tyli ’’Aušros Mede- 

ar ją išlaikyti - visa tai jo natūrali 
teisė ir privilegija. Tuo tarpu gau
sios . nuogų mergaičių fotografijos 
taip ir pabrėžia tą vienintelį aspek
tą, priskiriamą vyro ir moters san
tykiams.

Be abejo, žurnalai leidžiami pelnui 
jie pataikauja minios skoniui. Tačiau 
ų pasisekimas kalba bent apie tai, 

kad jie atspėja, ko skaitytojai nori.
Ir ne vien pigaus skonio žurnalai, 

bet ir mokslinės psichologinės, ant
ropologinės, sociologinės studijos, 
teismų kronikos, aplink vykstantis 
kasdieninis gyvenimas, ir išraiškos 
menu apdovanotų šiandienos rašy
tojų veikalai pabrėžia moters ir vyro 
santykių pagrinde glūdintį vienaša
liškumą, konfliktą, tylų karą, nepa
sitikėjimą, gal pasąmoninę vyro 
pastangą moterį nugalėti, jai savo 
pranašumą įrodyti, jos rolės niekin

gumą pabrėžti. Baisių ir netaip jau 
retų seksualinių nusikaltimų sadis- 
tiškumas irgi kalba apie psichopa- 
tiškai perdėtą daugelio vyrų pasą
monėje glūdintį seksualinį agresy
vumą, norą netik pažeminti, bet ir 
sunaikinti sau įsivaizduojamai prie
šingą ’’pradą”.

Moterų ’’išsilaisvinimo” judėjimas 
stengiasi įrodyti, kad minėti nusi
teikimai, visuomenės pripažinti vy
ro ir moters neva skirtingumai neiš
plaukia iš žmogaus prigimties, bet 
sukurti išorinės aplinkos ir tūkstan
čius metų užsitęsusio patriarchato, 
kuriuo remiasi visa mūsų socialinė, 
politinė, ekonominė, religinė struk
tūra. Įgimtas vyro ir moters skir
tingumas yra daug mažesnis, negu 
mes jį padarėme ir vis tebedarome. 
Jei tai suprastume, tai matytume, 
kad lyčių priešiškumo, antagonizmo 
ir konflikto neturi būti, o jei yra, tai 
mūsų pačių sukurti. Vyras ir mote
ris gali ir turi būti lygiateisiai pi
liečiai, o taip pat ir lygūs lytinio 
santykio partneriai.

(Bus daugiau) 

lio” lakštingalos. Nei tai verkia, nei 
tai kvarksi, rytmečių miglose ir va
karų sutemose varnos. Į Canberrą 
atkeliavo šalčiai ir ... Šalčiai.

Taigi - tie Šalčiai! Paprastai su 
šalčiais atkeliauja šaltis, bet su šiais 
Šalčiais atkeliavo šiluma, neš lietu
viškoje dainoje jie yra neišpasakytai 
malonūs vaikai. Ir, taip sakyti, dvi 
vargo pelytės ieškančios geresnio 
gabaliuko sūrio...

Apie niuansus, rezonansus (lyri
nius ir harmoninius) nusimanau ma
žokai, visdėlto sakyčiau, kad kon
certui ko tai trūko?.. Ir jeigu ko, tai- 
techniško parengimo. Kaip nebūtų - 
Canberros Lietuvių Klubo salė, be 
pastovios scenos, panašiems paren
gimams yra labai nedėkinga. Garsai 
išsislapsto kampuose, jokio teatra
liško apšvietimo, ’’bzikų” pilna (pa
siskolinta!) garsiakalbių systema ir 
šaltis užpuolęs Astrą, matomai ner- 
vavo artistus. Alfredo nuoširdumas 
- neišmatuojamas, bet to neužteko 
Šalčiams pilnai sušilti, nei auditori
jai pilnai sušildyti Šalčiams.

Sėdėdamas salės viduryje mėgi-

Sėdėdamas salės viduryje mėgi
nau įsivaizduoti Astrą ir Alfredą 
priklausančiose sąlygose. T. y. su 
pilna kabaretine dekoracija, apšvie
timu ir audio systema. Ir... su ’’Los 
Hermanos” kapela! Neabejotinai 
būtume delnus kiaurai praploję. 
Lieka tik ir tikėtis, kad sekantį kar
tą mes juos pasitiksime patraukliai 
geriau. Visvien, jeigu mano vaikai 
taip kada pragystų lietuviškai, tai aš 
jiems visą sunkvežimį šokolado!

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI birželio mėn. MA nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją - Kad 300 metų nuo 
Švenč, Jėzaus Širdies apsireiškimų 
šv. Margaritai Marijai iškilmės gau
siai puoselėtų gaires, kurias pats 
dieviškasis Išganytojas šiam pamal
dumui buvo nustatęs.
misijų- Kad misijų dvasiniai va
dovai ir pedagogai tinkamai paruoš
tų kandidatus kunigystei ir vienuo
liškam gyvenimui, išmokslindami 
juos tiksliai pagal mūsų Bažnyčios 
autentišką doktriną.
Trumpas rytmetinis aukojimas: VI
SA AUKOJU TAU, ŠVENČIAU
SIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Šventieji Metai laimingu būdu 

sutampa dar su kitu įžymiu jubilie
jumi - šiemet sukanka 300 metų nuo 
Viešpaties apsireiškimo šv. Marijai 
Margaritai Alacoque.

Dieviškas Išganytojas yra dažnai 
apsireiškęs šiai nuolankiai vienuolei, 
kaskart pabrėždamas savo didžią 
meilę žmonijai ir beribį gailestingu
mą nusidėjėliams. Taipat Jis dažnai 
priminęs, kad gausios Jo malonės, 
kurias Jis numatęs, esą skirtos ypač 
mūsų laikų žmonėms.

Pats reikšmingiausias iš tų ap
reiškimų įvyko 1675 metais Dievo 
Kūno šventės proga. Tada Viešpats 
prašė, kad Bažnyčios liturgijoje 
būtų įsteigta ypatinga Jo Švenč. 
Širdies garbei ir permaldavimams 
šventė ir kad šio dalyko pravedime 
šventajai talkininkautų palaiminta
sis Klaudijas de la Kolombieras, S.J.

Trijų šimtmečių jubiliejaus pami
nėjimas Šventuose Metuose žada 
ypatingą palaimą 1975 metams. Šia 
pačia proga turime dėti visas pas
tangas, kad pagyvintume savyje ir 
kituose pamaldumą į Švenč Jėzaus 
Širdį. Mat, per paskutint dešimtmetį 
šiam pamaldumui buvo per maža at
kreipta dėmesio.

Kun.S.Gaidelis,S.J.
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ASTRA ir ANDY
KONCERTUOJA

ASTRA IR ANDY SYDNEJUJE

Gegužės 15 d. jau porą kartų gir
dėti Sydney Liet. Klube, svečiai 
dainininkai iš Vak. Vokietijos Astra 
ir Andy Šalčiai pasirodė visoje pil
numoje savo koncerte Bankstown 
Civic Centre drauge su Sydnejaus 
tautinių šokių grupe Grandinėle, 
vad. G.Saukos. Nors prieš koncertą 
buvę abiejų dainininkų du pasirody
mai Sydnejaus Klube, sutraukę 
gausiai klausytojų, kėlė kiek neri
mo, kad daugumas tautiečių jau bus 
su jais susipažinę ir susilaikys eiti į 
apmokamą koncertą juo labiau, kad 
prieš akis dar du dainininkų pasiro
dymai Liet. Klube (gegužės 24-25 
d.d.), vis dėl to sydnejiškiai moka 
respektuoti savo svečius ir į minėtą 
koncertą susirinko pilnutė salė.

Jau sydnejiškiai buvo girdėję ir 
skaitę gražius atsiliepimus apie jų 
pasirodymus ir dainavimą (Adelai
dėje, Melbourne), tad nenuostabu, 
kad tas dar labiau paskatino ateiti 
įsitikinti.

Svečius dainininkus prieš koncer
tą labai šiltai ir rinktiniais žodžiais 
gausiems klausytojams pristatė 
Sydnejaus apylinkės valdybos narė 
p. J.Viliūnienė. Ir tai buvo ypatingai 
gražus mostas parodant, kad mes 
mokame pasitikti savo svečius ir ti
kimės tokio pat šilto jausmo ir iš at
vykusių pusės.

Tada Astra ir Andy pasirodo sce
noje, bet jau ne kaip nematyti, o 
greičiau saviškiai. Jie dainavo jaut
riai, vietomis net graudžiai užkliu- 
dydami klausytojų širdis, susilaukė 
gana šiltų plojimų, bet susumavus 
nei jų dainavimas, nei žodinis ape
liavimas į tautinius bei patriotinius 
jausmus sydnejiškių neišmušė iš 
lygsvaros. Ir po koncerto skirstyda
miesi klausytojai ne tiek svaigo tuo, 
ką girdėjo, o daugiau tarpusavio po
kalbiuose įterpė kritiškų pastabų, 
bet ne besaikio susižavėjimo. Čia 
reikia duoti kredito sydnejiškių 
skoniui, kad jie nesiduoda lengvai 
paperkami sentimentais, bet visa
dos tikisi daugiau, negu gauna.

Astra ir Andy dainavo gražiai ir 
pabrėžtina.nuoširdžiai. Girdėtos 
dainos daugiau šliagerinio pobūdžio, 
kai kurios adoptuotos iš svetur, kai 
kurios jų pačių gamybos, o kitos at
kasti dar iš 1930 m. ar anksčiau ro
mansai, šiandie jau gerokai svetimi 
ir melodija ir turiniu. Nors buvo ak
centuotos lietuvių liaudies dainos, 
pertiektos modernioje formoje, gai
la, jų beveik nebuvo, o kurios'dai
nuotos, tai be variacijų viename 
valso takte.

Visas koncertas praėjo lyrinėje, 
gal daugiau sentimentalioje gaidoje 
be didesnių prasiveržimų, kas būtų 
suskaldęs jau koncertui įpusėjus su
sidariusią monotoniją. Su gailesčiu 
reikia pasakyti, kad toji monotonija 
buvo išlaikyta ištisai per visą kon 
certą. Nors dainininkai antroje kon 
certo dalyje pakeitę išorinę dekorą 
ciją - pasirodė tautinėje aprangoje, 
tačiau dainavime permainos nebuvo, 
kaip kad tikėtasi.

Šia proga tenka priminti dar vie
ną kitą smulkmeną, kas gal būtų 
daugiau naudinga patiems daininin

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veikia 24 valandas per parą.

kams ateityje. Mačiusieji Astros ir 
Andy pasirodymus Klube ir vėliau 
koncerte praktiškai nejuto tarp 
abiejų pasirodymų kokio skirtumo 
išskyrus tai, kad koncerte jų prog
rama užtruko ilgiau, negu Klube. 
Gaunasi įspūdis, kad patys daininin
kai nejaučia skirtumo tarp koncer
tinės ir kabaretinės programos. 
Šitai sydnejiškiai aiškai pastebėjo ir 
gal dėl to jie priėmė svečius daini
ninkus kiek santūriau, negu kur ki
tur. Koncertas ir tik programos iš
pildymas klube ar pramoginiame 
vakare yra du labai skirtingi daly
kai. Lygiai ir žodinis kontaktas pe
reinant iš dainos į dainą galėjo būti 
koncerte labiau disciplinuotas: žo
džiai turėtų būti jau iš anksto at
rinkti ir išmokti, o ne jų ieškoti be
kalbant, ir žinoma, tie žodžiai yra 
vienoki kabaretinėj programoj, ir 
visai skirtingi, atsižvelgiant į kon
certines aplinkybes, pačiame kon
certe.

Kai kas mūsų dainininkams statė 
aukštesnių reikalavimų, bet gal būt 
ir visai be reikalo: reikia atsiminti, 
kad abu dainininkai yra mažosios 
scenos, t.y. estradinės,menininkai ir 
be pretenzijų buvo savo vietoje, tik 
galėjo parodyti kiek daugiau forma
linio šlifo, kas jiems tikrai nebūtų 
pakenkę.

įvykiai MELBOURNE
ALB MELBOURNO APYLINKĖS 
VALDYBOS

PAREIŠKIMAS

Prieš pusę metų Australijos Vy
riausybė nutarė įkurti ACCESS ra
dio stotį 3ZZ prie ABC etninių gru
pių pasinaudojimui.

Lietuviams skirtas pakvietimas 
dėl nežinomų priežasčių nepateko į 
bendruomenės valdybos rankas. 
Prie ABC įsiregistravo privati žmo
nių grupė nepranešus ir nepasitarus 
su bendruomenės vadovybe, nors 
radio stotis skiriama įvairių tautų 
bendruomenėms.

Krašto V aldybos ir Melbourne

A.A.
MARIJONAI JANKAUSKIENEI

mirus, jos vyrui Stasiui, dukrai Onutei ir Algiui Kapočiams bei visiems
artimiesiems skausmo valandoje gilią užuojautą reiškia

Marija, Antanas ir Aldona
BERNOTAI

A.A.
MARIJONAI JANKAUSKIENEI

iškeliavus amžinybėn, nuošidžiai užjaučiame jos gyvenimo draugą vyrą 
Stasį, vienturtę dukrelę Onutę Kapočienę, jos šeimą ir visus artimuosius.

Kartu liūdinti Žitkauskų šeima.

Viso koncerto metu daugiau vy
ravo savo balsu Andy, o norėjosi iš
girsti ir Astrą josios stiprybėje. 
Gaila, kaip vėliau paaiškėjo, ji buvo - 
stipriai peršalus, ir laimė, kad ji iš 
viso galėjo pasirodyti scenoje.

Visą Astros ir Andy koncertą 
gražiai papildė Sydnejaus tautinių 
šokių grupė Grandinėlė.

Nežiūrint čia suminėtų kelių pas
tabų sydnejiškiai šiltai priėmė sve
čius dainininkus ir atsisveikindami 
tikisi, kad jų šis pasirodymas nebus 
paskutinis.

Koncerto pabaigoje dainininkai 
buvo apdovanoti gėlėmis ir nuošir
džiu p. J.Viliūnienės padėkos žodžiu.

s.d.

MELBOURNE
Vakarų Vokietijos lietuvių Astros 

ir Andy Šalčių koncertai Melbourne 
įvyko gegužės 2 ir 4 dienomis Lietu
vių Namų koncertų salėje. Pirma
jame koncerte dalyvavo apie 200 
tautiečių, gi antrajame - pilna salė, 
apie 450. Įvertinti svečių dainininkų 
koncertą , kiek liečia patį dainavi
mą, gerai atliko Adelaidiškė ponia 
A.Binkevičiūtė-Gučiuvienė, po jų 
koncerto Adelaidėje, todėl Mel- 
bourniškiams jau nėra reikalo 
apie tai ir rašyti.

Kitas reikalas, kaip melbourniš- 
kiai į jų koncertus reagavo. Turiu 
nedvejodamas pasakyti, kad Astros 
ir Andy dainavimą melbourniškiai 
priėmė gana šiltai, nesigailėdami 
gausių katučių. Jų čia pasisekimą, 
vertinimą ir jiems padėką rodo ats
kirų tautiečių įteiktos dovanos: p.

Apylinkės Valdybos bandymai susi
tarti nebuvo sėkmingi, nes minėtoji 
grupė atmetė mūsų paskirtus tris 
bendruomenės atstovus darbo ko
ordinacijai, nors visi trys yra pasi
žymėję bendruomenės veikėjai.

Atsižvelgiant į susidariusią padė
tį bendruomenės vadovybė nutarė 
prašyti radio ABC Direktorių leisti 
Melbourno Apylinkės Valdybai pa
sinaudoti lietuvių bendruomenei 
skirtu pusvalandžiu.

Negalima leisti, kad australų įs
taigose privatūs žmonės kalbėtų ir 
atstovautų mūsų bendruomenę be 
valdybos įgaliojimo.

Mes visi turime saugoti bendruo
menės vieningumą ir jos pirmumo 
autoritetą, nes susiskaldę į privačias 
grupeles sutirpsime asimiliacijos 
jūroje ir sunaikinsime savo sukurtas 
lietuviškos veiklos institucijas.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

EKSTRA PRANEŠIMAS MEL
BOURNO APYLINKĖS LIETU
VIAMS

Birželio 8 d., sekmadienį, 3 vai. 
Lietuvių Namuose šaukiamas vi
suotinis informacinis Mel- 

A.Yubras -100 dol. p. Kazlauskienė - 
50 dol., p.Gudelienė pažadėjo pasiūti 
tautinius rūbus, kiti įteikė tautines 
juosteles ir t.t.

Manau nenusidėsiu Melbourno 
lietuvių vardu čia Astrai ir Andy 
pareikšdamas nuoširdžią padėką, o 
taip pat geriausius linkėjimus jų 
ateičiai. Lauksime Jūsų, kada vėl 
galėsite mus pradžiuginti savo jaut
ria daina, kuri, kaip jūs sakote, lie
jasi iš Jūsų širdžių.

Ačiū!
IGA.

SYDNEY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Minėjimas prasidėjo gegužės 10 d. 
kapuose aplankant mūsų amžinybėn 
iškeliavusias motinas ir žmonas.

Sekmadienį, gegužės 11 d. St. Jo- 
chims bažnyčioje kun. P.Butkus at
laikė šv. Mišias už gyvas ir mirusias 
motinas. Pamaldų metu giedojo 
Dainos choras vad. Br. Kiverio.

Pastebėta keletas australų, kurie 
reguliariai lanko lietuviškas pamal
das turėdami progos pasiklausyti 
lietuviškų giesmių.

Kuklus Motinos Dienos minėjimas 
įvyko parapijos salėje tuoj po pa
maldų. Kun. P.Butkus, savaitgalio 
mokyklos globėjas, atidarydamas 
minėjimą pasidžiaugė kad programą 
išpildo skautai ir ateitininkai.

Paskaitą skaitė skautė V.Viliū- 
naitė. Vaikų darželio mokinukai, 
vad. Aldonos Stasiūnaitienės, jų 
apie 30, choru pasveikino mamytes. 
Sekė trumpas vaizdelis ’’Geriausia 
mamytė”, kurį išpildė Mikutis Bu
rokas, Audrutė Aleknaitė, Edmun
das Stasiūnaitis ir Ričardas Gervin.

Solo su dainomis pasirodė: Loreta 
Savickaitė ir Jonukas Pečiulis. Daug 
kas atkreipė dėmesį į jaunojo Pečiu- 
liuko gerą balsinę medžiagą. Duetu 
padainavo Loreta Šarkauskaitė ir 
Lana Stasiūnaitytė. Deklamavo 
Andrius Šumskas ir V.Braželytė.

Minėjimą uždarė p. Balys Barkus 
padėkodamas programos dalyviams, 
rengėjams ir svečiams.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Po Himno jaunieji minėjimo rengė
jai mamytes ir svečius pavaišino 
karšta kavute ir saldukais.

a.k.
bourno Apylinkės susirinkimas.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami 
šiame svarbiame susirinkime daly
vauti.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

SPECIALUS PRANEŠIMAS

Dėl Melbourne gauto lietuviams 
radio pusvalandžio gegužės 31 d., 
šeštadienį, 2 vai. Lietuvių Namuose 
kviečiamas visų organizacijų atsto
vų ir spaudos įgaliotinių 

susirinkimas
Pusvalandžio vadovai patieks 

pranešimą apie susidarusią padėtį. 
Tikimasi išgirsti ir Melb. Apyl. Val
dybos nuomonę.

V.Alekna
Lietuvių radio pusvalandžio 

vadovas
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Sportas Geelonge /PORTALE
Tik ką pasibaigus vasaros sezone

nei viena Vyties komanda nepateko 
į grand finalą. Trys - vyrų antra ko
manda antroje divizijoj, mergaitės 
žemiau 16-kos metų ir berniukai že
miau 14-kos žaidė ir visi pralaimėjo 
pusfinaliuose. Žiemos sesonui užre
gistruota 5 krepšinio komandos; 
vyrų treneris S.Šutas, moterų tre
neris A.Kisielius. Berniukių žemiau 
14-kos ir berniukų ligi 12-kos trene
ris A.Renkauskas. Mergaičių 
žemiau'14-kos treneris R.Ženk. Yra 
labai didelis trūkumas berniukų ir 
mergaičių, dėl to nebuvo galima už
registruoti nei berniukų nei mergai
čių komandų žemiau 16-kos metų.

Norint iš laikyti Lietuvių klubą ten-
ka ieškoti svetimtaučių, o tuo tarpu 
lietuviai tėvai dėl asmeniškų reikalų 
savo vaiko neleidžia tik dėlto, kad 
ten žaidžia to ir to sūnus arba dukra.

Jaunių turnyre tarp Geelongo - 
Balarato rinktinių Vyties klubą at
stovavo šie žaidėjai: Birutė Joman- 
taitė mergaites žemiau 12-kos metų, 
Rosie Šutaitė mergaites žm. 14-kos, 
Rūta Zylytė ir Kristina Adomaitytė 
mergaites žm. 16-kos, Olivija Šimai- 
tytė mergaites žm. 18-kos, Mark 
Brener, Tomy Bindokas ir Jonas 
Bindokas berniukus žm. 14-kos, Da
vid Šutas berniukus žm. 16-kos; 
Petras Šutas buvo išrinktas į ber

niukų žm. 18-kos rinktinnę, bet ne
dalyvavo, nes tuo laiku žaidė Ade
laidėje, kur vyko pabaltiečių sporto 
šventė.

Tinklinis
Abi vyrų ir moterų komandos se

zonus jau beveik įpusėjo. Vyrai žai
džia II-roj divizijoj ir varžybų lente
lėj stovi I-oj vietoj iš 6 rungtynių 5 
laimėjo. Vyrų komandoj žaidžia: R. 
Ženk treneris, G.Wolf kapitonas, 
G.Kymantas, K.Kymantas, R.Lus- 
combe, A.Frost, R.Ressack, ir grei-

GREIT GAUSITE PAŠTU SAVO

MEDIBANK KORTELĘ

Laikykite ją saugioje vietoje

tu laiku vėl pradės žaisti K.Starins- 
kas ir S.Šutas.

Moterys žaidžia I-moj divizijoj; iš 
5 žaistų rungtynių 4 laimėtos. Teko 
nusileisti tik tai dviem taškais tre
čiam sete prieš daugkartines Gee
longo čempiones REBELS ir lente
lėj stovi Il-oj vietoj. Už komandą 
žaidžia kapitonė-trenerė Nijolė 
Wolf, Lily Luckutė, Liucė Luckutė, 
Julie Salajan, Maria Chumakoff, 
Debie Mundy.

Šachmatai
Geelongo miesto pirmenybėse B. 

grupės laimėtoju išėjo Vyties klubo 
narys Juozas Manikauskas nepralo- 
šęs nė vienos partijos. Toj pat gru
pėje lošė p-nia Petrė Čerakavičienė, 
bet ji nebuvo tokia laiminga.

Sporto klubo Atvelykio balius, 
įvykęs balandžio 5 d. praėjo puikiai 
dalyvaujant pilnai salei publikos ir 
davė gražaus pelno. Baliaus metu 
buvo traukiama klubo metinė lote
rija, kurios premijas laimėjo: I-mą 
100 dolerių laimėjo Vytas Brenner 
(Mariakas), Il-rą 40 dolerių Albertas 
Žvirblis ir IlI-čią Lily Luckutė 20 
dolerių.

Vyties klubo valdyba taria nuo
širdų ačių ponioms G.Valaitienei, 
O.Gvildienei, Z.Obeliūnienei, 
S.Bungardienei, M.Bindokienei, 
paruošusioms ir pravedusioms ba
liaus bufetą. Taip pat dėkojam vi
siems prisidėjusiems fantais bei pi
nigais baliaus loterijai.

G.L.S.K. VYTIES Valdyba

Netrukus gausite svarbų laišką. Svarbų, nes jame 
bus jūsų MEDIBANK sveikatos draudimo kortelė 
su atspaustu jūsų MEDIBANK numeriu.

mirę. Už tai iš anksto atsiprašome. MEDIBANK 
sukurta padėti žmonėms, ne juos apsunkinti ar 
drumsti.

Tą kortelę rūpestingai apžiūrėkite, kad jūsų pa
vardė ir vardas būtų įrašyta“ teisingai. Jeigu jūsų 
vardas ir pavardė nėra joje teisingai įrašyta, tuoj 
rašykite ir skambinkite į MEDIBANK: GPO Box 
9999 jūsų valstijos sostinėje. Telefonai: 231 4022 
(Sydney); 89 0641 (Melbourne); 212 1799 (Ade
laide); 34 4964 (Hobart); 57 6444 (Brisbane); 22 1323 
(Perth); 89 1666 (Canberra) ir paduokite savo gimi
mo datą, teisingai rašomą savo vardą ir pavardę ir 
savo MEDIBANK numerį.

MEDIBANK numeris yra tam, kad pagreitintų 
jūsų sveikatos draudimo išmokėjimus, kai liepos 1 
d. prasidės nauja sveikatos draudimo programa.

LAIKYKITE KORTELĘ SAUGIAI

MEDIBANK kortelė susideda iš dviejų dalių. 
Patariame ją perkirpti per vidurinę liniją ir tą dalį 
su jūsų adresu laikyti namie su jūsų asmeniškais 
dokumentais.

Tai būtų pagelbinė priemonė atsekti jūsų MEDI
BANK numerį, jei kartais pražudytumėte savo tik
rąją kortelę, skirtą nuolatiniam naudojimui.

Šioji kortelė gali būti sulankstoma ir nešiojama 
piniginėje taip, kad jūs kiekvienu metu galite pa
naudoti savo MEDIBANK numerį.

MEDIBANK kortelė bus išsiuntinėta 
kiekvienam suaugusiam, kieno pavardė yra rinkikų 
sąrašuose (electoral roll).

Perspėjame: jūsų MEDIBANK sveikatos drau
dimo kortelė greitu laiku jau bus jūsų pašto dėžutėje.

Motinos arba globėjai šalia savųjų dar gaus skir
tingas korteles vaikams, kuriais jie rūpinasi. Tai 
MEDIBANK šeimos kortelė. Joje bus išspausdinta 
skirtingas numeris kiekvienam vaikui.

Sulankstyta jūsų MEDIBANK kortelė taip atro
dys. Patogi laikyti visada su savim piniginėje.

ATSIPRAŠYMAS

Šių vaikų vardai paimti iš vaikų ir mokinių pa
šalpų registrų.

FAMILY HEALTH INSURANCE CARD

medibank

Reikėjo laiku paruošti 10,000,000 MEDIBANK 
kortelių. Pereitas sausio mėnuo buvo paskutinis 
terminas atrinkti davinius apie kiekvieną iš rinkikų 
sąrašų ir iš šalpos registrų. Rezultate dalis kortelių 
nueis netikrais adresais. Netgi, nelaimei, pasieks 
namus ir tų žmonių, kurie po sausio mėnesio jau bus

medibank
JagUThe Australian Health 

Insurance Program.
Authorised by the Australian Department of Social Security. Placed by Dept, of the Media. SSM18.305.55

NEWCASTLE
1 ' Į T *.U ’1 ■ • ■' -

Motinos Diena
Motinos Dienos pobūvį organiza

vo jaunimas vadovaujant Algiui 
Ulanui, žinomoje modernioje St. 
Peters Hall, Hamiltone.

Algis Ulanas, atidarydamas šven
tę, pasidžiaugė gausiu atsilankymu 
ir padėkojo savo talkininkėms po
nioms B.Gasparonienei, A.Grigaliū
nienei ir R.Ulanienei parengusioms 
vaišių stalus motinoms ir pakvietė 
Alf. Šerną tarti žodį. Savo trumpoje 
kalboje, matydamas svečių tarpe 
trijų generacijų atstovus, Alf. Šer
nas pareiškė, kad ne visi svečiai čia 
turi prie šalies savo motinas bermo
tinos yra apsuptos savovaikų bei 
anūkų, bet yra tokių, kurie paliko 
savo motinas toli, bet šios dienos 
proga ir jų mintys lekia pas jas su 
padėka jų gerai širdžiai ir meilei, 
kuri nesiriboja amžiumi, bei atsi
skyrimu. Taip pat padėkojo Algiui 
Ulanui, kuris nešė šios šventės or
ganizacinį darbą, tačiau paminėjo, 
kad daug dukrų ir sūnų šios šventės 
parengime neprisidėjo.

Programoje pasirodė p. Antosė 
Grigaliūnienė deklamacijomis ir 
dairiomis. Tautinių šokių grupė 
’’Vaiva” sušoko keletą šokių, vado
vaujant Z.Zakarauskienei, akordeo
nu grojant V.Nekrošiui. ’’Vaivos” 
šokėjų veiduose šį kartą matėsi gra
žios išraiškos ir judesiuose grakštu
mo ir gyvumo - mūsų jaunoji ’’Vai
va” progresuoja.

Pobūvio metu p. B.Gasparonienė 
sėkmingai pravedė loteriją, kur lai
mikiai buvo pačių svečių sunešti so
lidariai paremti šios dienos parengi
mo išlaidoms padengti. J.Pranskū- 
nas savo darbu prie bufeto 5davė 
progos svečiams pasišildyti gurkš
neliu, o V.Nekrošius ir St.Butkus 
akordeonais grojo lietuviškas me- 
liodijas.

A.Š.
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Pranešimai
Pranešimas

M.K.Čiurlionio Diskusijų Klubas 
Melbourne praneša, kad birželio 8 
d., sekmadienį, 3.30 vai. Lietuvių 
Namuose, North Melbourne ruošia
mas Čiurlioniui pagerbti koncertas - 
Sutikimas su Čiurlioniu. Režisuoja 
P.Rūtenis, pianistė V.Inkrataitė ir 
dainas iš pildys Melbourne Dainos 
Sambūris.

M.K.Č.D.K.

ALB Geelongo Apyl. Valdybos 
Pranešimas

Apyl. valdybos sekretoriui p. A. 
Skėriui dėl sveikatos iš sekretoriaus 
pareigų pasitraukus, valdybos sek
retoriaus pareigas perėmė buvęs 
B-nės Namų administracijos narys 
P.Mažylis. Nauju valdybos nariu 
pakviestas įėjo kandidatas p. J. 
Obeliūnas (jun.).

Apylinkės valdyba p. A.Skėriui už 
kruopštų darbą valdyboje nuošir
džiai dėkoja.

Geelongo Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS

Sporto Klubo Neries visuotinis 
susirinkimas įvyks gegužės 30 d. 8 
vai. vak. Jaunimo patalpoje, šalia 
Lietuvių Klubo 16-18 East Terrace 
Bankstowne.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Valdybos ir rev. komisijos prane
šimai.
4. Diskusijos dėl pranešimų ir jų 
tvirtinimas.
5. Naujos valdybos bei rev. komisijos 
rinkimai.
6.Sumanymai.
7.Susirinkimo uždarymas.

B.L.S.K. Neries Valdyba

Ji°ainūiDt-JiLJOii='p|oaii=ioioūiLjOioūiooiHaifli3iartia0iiįiOiQt3i0taoaiooiocįita0iat3it30i0aiBūttiiaioūinoto

Sydnejaus Sporto Klubas ’’KOVAS” birželio 7 d. (šeštadienį) 
g Lietuvių Klube Bankstowne, rengia 
G □ 
□ D □ □ □ □ □ □ □ ■
□ Šį vakarą, be visų kitų sportiškų parengimų, įvyks ir viešinčių 
g Canberros ’’VILKO” sportininkų supažindinimas ir pagerbimas.
□ Kviečiami visi, jauni ir seni, pabuvoti su sportininkais.

Linksmą SPORTVAKARĮ

□
□
□
□
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SYDNEY APYLINKĖS METINIS
SUSIRINKIMU jiGLinf ni

Gegužės 18 d. įvyko Sydnejaus 
apylinkės metinis susirinkimas 
Sydnejaus Liet. Klube, kur buvo 
duoti ataskaitiniai pranešimai ir iš
rinkti nauji apylinkės vadovauja
mieji organai.

Susirinkime dalyvavo apie 70 
tautiečių. Patį susirinkimą sklan
džiai pravedė Dr. B.Vingilis, sekre
toriavo V.Bitinas. Pereito metinio 
susirinkimo protokolą perskaitė p. 
P.Pullinen. Iš duotų pirmininko
J. Maksvyčio, iždininko V.Stašionio, 
rev. Komisijos pranešimų paaiškėjo, 
kad apylinkėje buvo išvystyta judri 
veikla, ir po dviejų metų tarnybos 
valdyba norinti kiek atsikvėpti. 
Pravest slaptu balsavimu rinkimai 
davė šiuos rezultatus:

Į Apylinkės valdybą išrinkta:
K. Stašionis, E.žižytė, Vyt. Šlioge
ris, M.Reisgienė ir J.Zinkus. Kandi
datais paliko M.Nakutis, M.Zakaras, 
T.Vingilienė ir J.Abromas.

Revizijos Komisijon įeina: Č. Liu
tikas, V.Danta, E.Kolakauskas; 
kandidatais liko A.Danta ir V.Sau
dargas.
Mūsų Pastogė Nr. 20, 1975.5.26, psl. 8

Birželio įvykių minėjimas Sydnejuje

Tautos Fondo Atstovybė Austra
lijoje rengia Birželio įvykių minėji
mą birželio 8 d. tokia tvarka ir prog
rama:
1. 11.30 - pamaldos šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe. Šv. Mišias 
atnašauja už mirusius ir kenčiančius 
už Lietuvos laisvę ir pamokslą sako 
kun. P.Butkus. Pamaldų metu gieda 
Dainos choras, dir. Br.Kiveris. Or
ganizacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis - paženklintom gedulu.
2. Tuojau po pamaldų - viešas minė
jimas parapijos salėje:
l.Invokacija - skaito kun. P.Butkus,
2. Paskaita - J.PKedys,
3. Dainuoja solo - Loreta Savickaitė,
4. Rašytojai skaito savo kūrybą:a) 
Marija M.Slavėnienė - eilėraščius, 
b) Juozas Almis Jūragis - eilėraš
čius.
5.1štraukos iš E.Juciūtės knygos 
’’Pėdos mirties zonoje” - skaito 
N.Vaičiurgytė.
6.Dainuoja Lana Stasiūnaitytė ir 
Loreta Šarkauskaitė.
Tautos Himnas.

Visa lietuvių visuomenė kviečia
ma minėjime dalyvauti ir prisiminti 
už Lietuvą žuvusius ir kenčiančius 
tautiečius. Kas gali, šia proga pra
šomas aukoti, kad ir nedidelę auką, 
tautos laisvinimo reikalams.

T.F.Atstovybė Australijoje- 
rengėjas.

SENŲJŲ SKAUTŲ ŽIDINIO 
SUEIGA

Birželio 1 d., sekmadienį, 2 vai. 
Liet. Klubo viršutinėje salėje 
įvyksta Sydnejaus senųjų skautų 
Židinio sueiga. Visi Židinio nariai 
maloniai prašomi ir kviečiami joje 
dalyvauti.

Tėvūnas

Valdyba.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ S □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D O □ □ □

Garbės Teismą sudaro: A.Baužė, 
B.Vingilis, A.Reisgys, V.Bitinas ir 
AlMauragis. Kandidatas J.Maksvv- 
t-rš;
P) Strsirinkime savo pranešimus pa
tiekė ir keletas vietinių organizacijų 
bei kult, vienetų. Išklausyti prane
šimai: 1. Dainos choro (pranešėjas 
A.Kramilius), ramovėnų (P.Zarem
ba), Liet. Katalikų Kult. Draugijos 
(Vinevičius), Sydnejaus Liet. Sa- 

-vaitgalio mokyklos (P.Pullinen).
Nors atskirų organizacijų veikla ir 

neįeina į apylinkės kompetenciją, 
tačiau jos veikia apylinkės ribose ir 
iš jų pranešimų matosi, kad Sydne
jaus apylinkėje lietuviška veikla yra 
gana gyva ir aktyvi. Vien Dainos 
chore yra 65 dainininkai, ir tai yra 
kiekybiškai bene pats stipriausias 
lietuvių choras Australijoje. Ramo
vės skyriui priklauso 96 kariai vete
ranai, o savaitgalio mokykla turi 
virš 50 mokinių.

Komiteto Lietuvos bylai pirm, 
prof. A.Kabaila irgi padarė išsamų 
pranešimą, kas šioje srity dirbama 
ir kas padaryta. Diskusijose dau
giausia susirūpinimo parodyta ne
seniai iškilusios dvigubos pilietybės 
klausimu.

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS j

16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414 £

»:«

birželio Id.
BILL & FOJI pasauly išgarsėję

m a g i k a i |'
birželio 8 d.

JENNY HARRIS TV dainininkė su banjo

I
 “IN SET” KVARTETO ŠOKTŲ MUZIKA:

Šešt. 8-12. sekm. 6.30 - 10.30 vai.

KLUBAS ATVIRAS:pirm. - treč. nuo 4 iki 10.30 vai. t; ketv. 4-11, penkt. 4-12,
šešt.nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12.30 iki 11 v.v. |

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.I t

PAKVIETIMAS.

Melbourno Lietuvių Jaunimo Są
jungos Valdyba kviečia visus lietu
vius, senus ir jaunus, atsilankyti į 
ruošiamą
JAUNIMO TALENTŲ POPIETĘ 

kuri įvyks sekmadienį, birželio 1 d., 
3 vai. Lietuvių Namuose.

Ši popietė ruošiama paremti at
stovus, važiuojančius į III PLT 
Kongresą, Pietų Amerikoje.

MLJS Valdybos Vice-Pirmininkė,
B.Prašmutaitė

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. ;

SYDNEJAUS LIETUVIU
KLUBE

Sydnejaus Liet. Klubo vedėjas p. 
B.Stašionis užklaustas, ar dažnai 
pasitaiko kokių nors konfliktų su 
lankytojais ir svečiais dėl elgesio ir 
drausmės, jis su pasitenkinimu pa
reiškė, kad svečiai ir nariai jau pil
nai -apsiprato su veikiančia klube 
drausme ir visi elgiasi gana pavyz
dingai. Šiais metais, kaip jis teigia, 
tebuvo tik vienas atsitikimas, kad 
vieną tautietį teko išprašyti iš klubo 
patalpų su policijos pagalba. Ir tai 
buvo sausio pradžioje.

**♦
Aną šeštadienį Klube svečiavosi 

p. Obeliūnas iš Geelong ir p. Jasu
laitis su savo žavinga žmona iš Mel
bourno. Malonu pastebėti, kad sve
čiai išsiveža iš klubo geriausius įs
pūdžius.

NAUJA SYDNEY APYLINKĖS 
VALDYBA

Gegužės 18 d. įvykusiame A.L.B. 
Sydnejaus Apylinkės metiniame su
sirinkime išrinkta nauja Apylinkės 
Valdyba pareigomis pasiskirstė: 
Pirmininkas;

K. Stašionis, 34 Austin Bide., Pa
nama, 2213. Tel. 772 4001.
Vice - pirm.:

J. Zinkus, 84 Victor Ave., Picnic 
Point, 2213.
Sekretorė ir jaunimo reiki.:

E. žižytė, 18 Gloucester Rd., 
Epping, 2121. Tel. 869 1159.
Kultūros reiki.:

M.Reisgienė, 1 Holloway St., Bo
tany, 2219.' Tel. 666 9389.
Iždininkas:

Vytenis Šliogeris, 51 Tallawalla 
St., Beverly Hills, 2209. Tel. 50 8846.

SYDNEJAUS FILISTERIAMS

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- 
ritųalinė ir erotinė indų skulptūra”.

Visi Būrelio nariai kviečiami da
lyvauti.

į MŪSŲ PASTOGĖ 
LITHUANIAN AUSTRALIAN 
WEEKLY “OUR HAVEN“

I Australijos Lietuvių bendruomenės 
f Ini Kristis
I Leidžia ALB Krašto Valdyba

Redaktorius V.Kazokas
i Redakcijos Patariamoji Komisija:
I J.Maksvytis, A.Reisgys.
I Redakcijos adresas: 13 Percy S.,
| Bankstown,N.S.W. 2200;
į Tel. 7098395
į Leidėjo ir Administracijos adressas: 
Į Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
| Administracijos Tel. 6499062

(Prenumerata: metams $15.00
6 mėn. $ 8.00

S Užsieny metams $18.00
Oro paštu užsieny $37.00
Atskiras numeris $00.35
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savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
neatsakoma.
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