
Autoriteto
klausimu HUSU PASTOGEIš tiesų nereikėtų ir aiškinti, 

į reiškia autoritetas organizuo- 
me žmonijos gyvenime. Jokia 
■ganizuota veikta neįmanomu 
t tam tikro autoriteto, kuris ga- 
būti savanoriškai prisiimtas ar- 
t stipresnės jėgos primestas.
Mes žinome, kad Žinomose so-

.alinio gyvenimo formose aukš- 
iausią autoritetų turi valstybė, 
es ji turi ir priemonių autorite- 
3 išlaikyti arba priversti pilie- 
ius autoritetui paklusti.

Tačiau socialiniame gyvenime 
ygiai galingas yra ir moralinis 
tutoritetas. Moralinis autoritetas 
uo reikšmingesnis, kad toks au- 
oritetas galioja be sankcijų o 
ik tam tikros organizacijos na
tų savanoriškai prisiimtas ir jam 
ibotų ar neribotą laika paklus- 
ama.

Kaip tik tokiu moraliniu auto
ritetu visokios savanoriškos or
ganizacijos ir grindžia savo veik
lą. Prie tokių priskaitytina ir lie
tuvių bendruomenė svetur su į- 
vairiomis kitokiomis jos ribose 
teikiančiomis orgiųnzacijomis 
bei organizuotais vienetais, ku
rte savo ruožtu taip pat turi tik 
joms galiojančius autoritetus.

Per dvidešimtį lietuviškos 
veiklos metų Australijoje — rei
kia atvirai pasidžiaugti, tasai mo
ralinis autoritetas buvo išlaikytas 
didelėje aukštumoje ir pagarbo
je, kas liudija mūsų ne lik aukš
tų kultūrinį, bet lygiai ir mora
linį lygį. Kas be to. per ta lai
ką pasitaikė tai vienur, tai kitur 
asmeniškų išsišokimų, kurie au- 
toriteto ne tik nesužalojo, bet 
greičiau jį sutvirtino. Tokie daly
kai visados vyksta natūraliai, nes 
turima reikalo su visokio tempe
ramento ir polinkių žmonėmis. 
Tokie asmenys grindžia savo nu
krypimus demokratinėmis lais
vėmis. kurių jie patys pilnai ne
įsisąmonina išleisdami iš akių 
faktų, kad net ir tobuliausioje 
demokratijoje autoritetas yra pri
valomas ir jis neišvengiamas. 
Kaip žinia, demokratinėje sant
varkoje autoritetas visados yra 
terminuotas, ir jeigu jis yra pa
tinkamas. jis gali būti narių ar 
piliečių pratęsiamas arba priešin
gai sudaromas naujas. Galbūt 
kaip tik dėl to demokratinėje 
santvarkoje neįmanomos ir re
voliucijos.

Vis dėl to ir mūsų lietuviška
me gyvenime tai šen, tai ten pra
sikiša keistų išsišokimų iš tokių 
aktyvių bendruomenės narių, ku
rie savo nuomonę ne tik stato 
aukščiau už bendruomenės pas
tatytą autoritetą, bet net bando 
tam autoritetui diktuoti aiškiai 
žinodami, kad šioje vietoje nie
kas nesiims policinių priemonių 
tokiems sudrausminti. Toli pa
vyzdžių neieškant pažvelkime tik 
į Sydnėjaus apylinkę. Netrukus 
sueis metai, kai buvo renkamu 
apylinkės valdyba — tam reika
lui net buvo pašvęsta du ben
druomenės susirinkimai. Neuž
teko to, kad palys apylinkės na
riai skaitlingai pasisakė už pasi
rinktus asmenis, sudarančius 
vietos apylinkės autoritetų arba 
paprasčiau sakant valdybų, vis 
tik atsirado keletas žmonių, ku
rie pasiryžo nesiskaityti su vietos 
bendruomenės valia. Reikalas 
atsidūrė apylinkės Garbės Teis
me. To neužteko — eita į Kraš
to Garbės Teismų, kuris tik pa
tvirtino apylinkės narių pareikš
tą valių ir primygtinai pabrėžė, 
kas šioje apylinkėje yra autorite
tas. Vis tik tie keli asmenys 
nesiskaito su aukščiausiais ben
druomenės atuoritetais. tebelaiko 
apylinkės tunų tuo kliudydami 
pačiai lietuviškai veiklai. Abejo
tina. ar tokiais "žygiais" jie pri
sideda prie lietuviškumo. Žino
ma. šie asmenys savo keistu el
gesiu bendruomenės autoriteto 
nesugriaus, o tik pasirodys, kad 
jie yra asocialūs ir vargu, ar 
ateityje tokiems būtų galima pa
tikėti atsakomingesnes pareigas 
ar uždavinius.

Sitų faktų iškeliant tenka pa
sidžiaugti mūsų bendruomenės 
autoritetų santūrumu ir blaivia 
galvosena. Moralinis autoritetas 
kaip tik tuo ir pranašesnis už 
prievartinį autoritetų, kad jis re-

NAUJAS 
AUSTRALIJOS LIET.

SKAUTŲ RAJONO VADAS

Gauta žinia, kad praėjusių me
tų pabaigoje koresponde-nciniu bū
du naujuoju Australijos Rajono 
lietuvių skautų vadu išrinktas 
skautininkas Aleksandras Jakštas. 
Pastaruosius devynerius metus bu
vęs Rajono vadu Vytautas Neve- 
rauskas toms pareigoms šį kartų 
nekandidatavo.
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APIE MUS
DAR SVEČIAS Iš AMERIKOS 

ATVYKSTA ŽURNALISTAS 
ZIGMAS UMBRAŽIŪNAS

Iš JAV

Keliaudamas po pasaulį vasario 
6 d. Sydnėjaus aerodrome nusi
leis svečias iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių žurnalistas Zigmas 
Umbražiūnas. Jis numato Austra
lijoje išbūti apie keturias savai
tes ir pasimatyti su savo artimai
siais ir bičiuliais. Būdamas Syd- 
nėjuje jis bus apsistojęs pas sa
vo brolj Gediminų Umbražiūną 
(15 Gungah St., Oatley, tel.57- 
4889).

Z- Umbražiūnas kaip spaudos 
darbuotojas žinomas dar iš nepri
klausomos Lietuvos, net buvo spe
cialus spaudos atstovas Paryžiu
je. Pastaruoju metu daug keliau
ja po nasaulj ir savo įdomius ra- 
portažus skelbia Amerikos lietu
vių spaudoje. Ir šiuo metu jis iš
sileido pakeliauti po Pacifikų ir 
Azijos kraštus, aišku, užsuks ir 
j Pasaulinę Parodų Tokyo mieste 
Japonijoj — Expo — 70.

Pažymėtina, kad Z. Umbražiū
nas ne tik pats kuria, bet ir ma
terialiai remia kūrybingų žodį, 
štai šių metų dienraščio “Drau
go” romano konkurso mecenatas 
kaip tik yra pats Z. Umbražiū
nas, skyręs 1000 dol. premijų, ku
rių laimėjo rašytoja Birutė Pūke- 
levičiūtė.

Dr. J. K. Vali linas pereitų metų gruodžio 
mėn. V U ko seime perrinktas Vliko pirmi
ninku sekantiems trejiems metams.

POLITIKOS VINGIUOSE
ARTIMIEJI RYTAI

Prieš šešių dienų karų visiems 
buvo noras ir atviros durys lais
vai bizniauti savo ginklais ir tuo 
pačiu siūlyti savo gerų valių keb
lios Artimųjų Rytų padėties iš
sprendime. Kada vakarams rūpė
jo Artimųjų Rytų pelninga aly
va, rytams tuo labiau panoro už
kirsti kelių prekybinei vakarų įta
kai ir su laiku gal net paglemž
ti politiniai nenusistovėjusias ara
bų valstybes. Tarp ginklų tiekė
jų atsirado ir tokių kaip Pran
cūzija, kuri viena akimi sekė ara
bų alyvų, bet kitos nenuleido nuo 
Izraėlio prilaikomų amerikoniškų 
dolerių. Laviruodamas, tarsi, be
šališkų padėtį, de Gaulle savo 
ginklais nepamiršo arabų ir taip 
pat nenuskriaudė žydų.

Prekybos ir drauge ginklavimo 
rūpesčiai kiek pasikeitė 1967 me
tais arabams skaudžiai pralaimė
jus karų. Nežinia dėl kokių prie
žasčių, bet greičiausiai dėl anti
patijos Washrngtonui, pirmasis 
Izraėliui nugarų atsuko prez. de

skaitytis.

Gaulle. Žinoma, dėl visai aiškių 
sumetimų tų patį padarė Angli
jos Wilsonas. Tuo tarpu J.A. 
Valstybėms neliko didelio pasirin
kimo: užtariant arabus būtų už- 
siutinta 6 mil. Amerikos žydų, tie
siant pagalbos rankų Izraėliui — 
prarasta prestižas bei turtingas 
eksportų aruodas arabų valstybė
se. Esant tokiai padėčiai Wash- 
ingtonas kiek laiko delsė neduo
damas strateginių ginklų Maskvos 
ginkluojamiems arabams nei mili
taristiniai nusiteikusiems žydams. 
Panašią išeitį Artimuose Rytuose 
rado buvęs prez. de Gaulle už
drausdamas strateginių ginklų 
eksportų kare dalyvavusioms vals
tybėms: Izraėliui, Jordanui, Egip
tui ir Sirijai.

Visgi laikui bėgant ir dažnėjant 
Artimuose Rytuose susirėmimams, 
o tuo labiau, kada žydai pasiryžo 
išmušti arabams dvi akis už su
žeistų akį, de Gaulle pažiūros visai 
atšąla žydams. De Gaulle ne tik 
nutraukia “gešeftą” su žydais at
meta Izraėlio investuotus gink
lams milijonus (vien už 50 mira
žo naikintuvų 65 mil. dolerių).
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VYT. BERNOTAS 

giu. Pereitų savaitę į Washingto- 
no Baltousius Rūmus susirinko 
virš 1000 įtakingiausių Amerikos 
žydų reikalaudami prez. Nixons 
keisti Amerikos pažiūras į Izraėlį. 
Atrodo, jų prašymas buvo išklau
sytas. Prez. Nixon sutiko jėga ba
lansuoti užmirštųjų pusę ne tik 
atnaujinant užsisenėjusius kon
traktus, bet finansiniai sušelpti 
nuskriaustąją ir ant parako stati
nė sukurtų Izraėlio valstybę.

BETIESIANT 
“OSTPOLITIK” TILTUS

Vak. Vokietijos tiltų tiesimas į 
rytus, kaip reikėjo tikėtis, nepa
judėjo iš vietos. Taip pat ir Bon
nos atstovų kelionė Maskvon ne
davė konkrečių rezultatų. Visais 
Vokietijos klausimais Kremliuj 
patarta kreiptis ne į Maskvą, bet 
pas rytų "demokratinės Vokieti
jos” bosų Ulbrichtų. Taigi, po 22 
metų kartojosi ta pati ironija ku
rią vakarams teko patirti važinė
jant nuo rytų Berlyno komendan
to Rokosovskio pas Molotovų į 
Maskvą ir, žinoma, niekas nepri- 
siimė atsakomybės dėl vakarų Ber- 
lyno blokados. Willy Brandt vis- jėgos balansą. Brand pažadėjo as- 
gi nesiruošia nuleisti rankų. Jis meniškai nuvykti į Paryžių, vė- 
tikisi pamažu pralaužti užkietėjo- liau į Londoną ir balandžio mėn. 
sius ledus Maskvoje, vėliau pe- aplankyti Washingtone preziden- 
reiti į Warsuvu ir gal surasti tų Nixon.

Įvykiai
Po sovietinės okupacijos nuso- darni, kad toks kelias yra kinie- 

dintasis Čekoslovakijos lyderis A. čių tautos žudymas be kraujo pra- 
Dubčekas paskirtas čekoslovaki- liejimo, tačiau kai krašte gyven- 
jos ambasadoriumi Turkijai ir ne- tojai pradėjo daugintis nepapras- 
seniai perėmė pareigas. tai sparčiai net ir užkietėję vadai

— * — susirūpino ir dabar pradėjo pro-
Komunistinė vyriausybė Kini- pagandą, kad šeimos neturėtų

bendrų kalbų su atskirtais broliais 
rytuose.

Nuo socialistų įsikūrimo Bonno- 
je praėjo trys mėnesiai, tai ne
mažas laiko tarpas, per kurį ga
lima būtų užuosti Bonnos puose-
lėjamus Otfpolitlk rezultatus. De
ja, kaip tik čia susiduriama su 
neišvengiamomis Ulbrichto sąlygo
mis. Prieš pradedant bet kokias 
kalbas ar pasitarimus Ulbrichtas 
reikalauja pripažinti rytų Vokieti
jos suverenumą ir priedo verčia 
Bundestagą atsisakyti vakarų Vo
kietijai priklaučios Berlyno dalies.

Ligi šiol socialistai mažai pra
sitarė, kas atsiekta Ostpalitik pro
pagavime. Savo kalboje į tautų 
Willy Brand .nuramino skeptikus 
sakydamas, kad tarptautinė vak. 
Vokietijos politinė kryptis nebus 
keičiama. Vak. Vokietija neliks 
bastūnu tarp dviejų pasaulių. Bon- 
na ir toliau liksianti ištikimu va
karų partneriu, tačiau su rytais 
bus bandoma surasti kultūrinių ir 
socialinių bendravimo bazių.

Atsakydamas į Ulbrichto stato
mas sąlygas Brandt tik pasijuo
kė, kad iš vienos tautos daromos 
dvi svetimos valstybės. Gi apie 
nerealias pretenzijas Berlyne, W. 
Brandt nerado reikalo iš vis to
liau kalbėti. Nuramindamas pran
cūzus, kurie daugiausia susirūpino 
Vokietijos nukrypimu į Ostpolitik
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B. PUKELEVIČIŪTE
LAUREATE

Šių metų dienraščio Draugo kas
met skelbiamo romano konkurso 
laureatė yra rašytoja Birutė Pū
ke levičiūtė, kuriai paskirta devy
nioliktoji Draugo romano konkur
so premija — 1000 dolerių už ro
maną rankrašty “Rugsėjo šešta
dienį”. J šį konkursų buvo pri
siųstą dvylika veikalų, ir Jury 
komisija, susidedanti ir pirm. A. 
Kairio, sekr. D. Kučėnienės, na
rių — G. Tuulauskaitės-Babraus- 
kienės, P. Gaučio ir P. Razmino, 
iš jų premijavo B. Pūkelcvčiūtės 
romanų.

B. Pūkelevvičiūtė yra poetė, ra
šytoja, aktorė, režisorė. Išleido ei
lėraščių rinkinį “Metūgės” (1952), 
romaną “Astuoni lapai”, su ku
riuo laimėjo taip pat Draugo kon
kurse premiją 1956 m., taip pat 
laimėjo Pasaulio Liet, B-nės pre
mijų už dramų “Aukso žąsis”, iš 
kurios buvo pastatyta to paties 
vardo filmas, Šios premijos mece
natas yra Zigmas Umbražiūnas, 
kuris šiomis dienomis atvyksta j 
Australiją ir viešės apie keturias 
savaites.

maisto tiekimas toms šeimoms, ku
rios turi gausias šeimas. Šiuo me
tu Kinijoj priskaitoma virš as
tuonių šimtų milijonų gyventojų.

— ¥ —
Naujas amerikiečių skrydis į 

mėnulį numatomas kovo 12 d. 
Skris kaip ir anksčiau trys astro
nautai. Nusileidimo vieta jau pa
rinkta prie Fra Mauro kraterio 
apie 100 mylių nuo vadinamo Au
drų Okeano. Vieta, sako, parink
ta kieta ir grubi, kuri labiau vi
lioja mokslininkus. Taip pat nu
matoma, kad po tolimesnių skri
dimų j mėnulį sugrįžusiems as
tronautams nebus taikoma karan- 
tina, kaip iki šiol. Mokslininkai
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JONAS SOLIO N AS

t LAIŠKAI IS ADELAIDĖS VI. Radzevičius

SOLISTAS STASYS BARAS - 
PASAULINĖ GARSENYBE

SU VILTIMI J ATEITI
Vargu, ar mes pakartosime tai, ką įvykdėme. Kalba eina 

apie mūsų išeivijos kulttūrinius porciškius pereitame dešimtmetyje. 
Visi sutiksime, jog mūsų visuomeninė veikla ir kūrybingumas bene 
buvo pasiekęs kulminacinį tašką 1960-1969 metų laikotarpyje.

Jeigu pokarinį 1950-1959 metų laikotarpį turėjome laikyti įsi
kūrimo užsienyje laikotarpiu, tai antrąjį dešimtmečio tarpą turime 
laikyti įsitvirtinimo svetur laikotarpiu. Daugumas buvusių tremti
nių antrame dešimtmetyje asmeniškai gerai įsikūrė ir jau įleido 
svetimoje šalyje šaknis žemėn. Daugelis mūsų įsigijo namus, nusi
pirko mašinas, išleido vaikus moksluosna ir su daug mažesne su
grįžimo viltimi savan kraštan pradėjo normalų išeivio gyvenimą. 
Kultūrinėje veikloje buvo atsiekta nepakartojamų darbų.

Antrojo dešimtmečio iškiliausiais darbais laikytina įvairios dai
nų bei šokių šventės, jaunimo kongresas, mūsų krepšininkų kelio
nė Australijon bei Lietuviškosios Enciklopedijos leidimo pabaiga. 
Šio dešimtmečio didžiausia žaizda — tai mūsų visuomenės su
sikompromitavimas santykiuose su pavergtu kraštu. Pradžioje 
problema buvo susukta vijurkan dėl mūsų visuomenės vadų nesu
sigaudymo. Vėliau klausimas dar daugiau surizgo kai kuriems mū
sų krepšininkams pakliuvus neišmanėlių tinklan ir nuvykus Lie
tuvon “paatostogauti”. Tiesa, galop Vlikas ir Lietuvių Bendruo
menė pagaliau sutarė ir nutarė, kaip mes turėtume elgtis santy
kiavime su kraštu. Tačiau tai padėties nepagerino, nes ir toliau 
didelė dalis visuomenės, nebodami įvairių direktyvų, pritaria ben
dravimui su kraštu įvairiose formose.

Stovint prieš šio dešimtmečio angą kyla klausimas — kur 
toliau eisime, ką darysime. Manding, svarbiausia problema — 
jaunimas. Mūsų tiek daug nekankino nei bendravimas su kraštu, 
nei kultūrinių darbų menkėjimas, kiek jaunimo nutautėjimo prob
lema.

Atvirai pažvelgus ir kritiškai pažiūrėjus turėsime prisipažinti, 
kad mūsų jaunimas labai smarkiai rieda nutautėjimo pakalnėn. 
Tai byloja mūsų lietuviško švietimo silpnėjimas ir mišrių vedybų 
gausėjinjas. Kaip besiteisintume, negalime savęs paglostyti dėl 
esamų ydų. Švietimas silpnėja, nes tėvai vis dažniau paveda tele
vizijos globai. Mišrias šeimas kuria jaunimas dažniau, nes vis dau
giau atsiranda progų bendravimui su svetimtautišku jaunimu. Ko
dėl? Atsakymas aiškus — mūsų visuomenė atsisako gyventi ge
tuose, o skaidosi po svetimas kaimynystes išbėgdami iš miestuo
se esančių lietuvių kolonijų į priemiesčius. Va, čia ir prasideda 
velniava. Savo vaiko amžiais užpečkyje neužlaikysi. Savanoriš
kai išbėgus iš lietuviškos kolonijos, ateina nesavanoriškas, o ap
linkos apspręstas nutautėjimas. Ir taip prasideda sunki mūsų tau
tinės mirties karuselė.

Atrodytų, kad šnekama pesimistiškai. Galbūt. Tačiau tokią 
šnektą iššaukia mūsų pasidavimas aplinkai, mūsų nenoras nutau
tėjimą laikyti svarbiausiu tautos laisvinimo darbu. Kol šito nesu
prasime, kol konferencijose džiaugsimės rusų — kinų sienos kon
fliktais, o nesirūpinsime Magdutės ištekėjimu už “nuoširdaus lie
tuvių draugo” Mr. Smith, tol nesulaikomai riedėsime pakalnėn.

Prisibijau, kad teks nusivilti ateinančiu dešimtmečiu. Įvairūs 
mūsų veiksmai ir pasiryžimai byloja, jog nebepajėgsime ateityje 
ne tik prilygti, bet ir priartėti prie panašių laimėjimų, kurių pa
siekėme ką tik praėjusiame dešimtmetyje. Dieve duok, kad šis 
spėliojimas nepasitvirtintų, bet... turime būti realistai ir gyveniman 
žvelgti atviromis akimis. Tas mūsų žvilgsnis turi būti trumpesnis: 
svarbaiu pamatyti, kas kieme dedas, o ne žiūrėti į rusų -— kinų 
pasienį viliantis, kad iš ten vykstančio konflikto gims mūsų lais
vės rytojus. Gi šiandien mes linkime kiekvienam sąmoningam 
lietuviui ištvermės tautiniame kovos lauke.

Manau neklysiu tardamas, kad 
kaikurie “Mūsų Pastogės” skaity
tojai, pamatę mano laiško antgal- 
vę, skeptiškai nusišypsos: nusira
šė Radzevičius...

Mes galvojame, kad kitos tau
tos gali turėti pasaulinių garse
nybių, tik ne mes. Būdami iš pri
gimties abejingi visam tam, kas 
lietuviška, mes netikime, kad lie
tuviai gali taip pat toli pažengti 
moksle, mene, muzikoj, dainoj, 
šis neigiamas ir visais atžvil
giais žalingas mūsų bruožas ypač 
ryškus tremtyje. Nors lietuvis 
daugelyje sričių pasiekė labai 
daug net ir sunkiose tremties są

lygose, j iškiliuosius mes vistiek 
tebežiūrime su nepasitikėjimu ir 
abejingumu. Net ir tada, kai sve
timieji atiduoda lietuviams pagar
bą, mes nepajėgiame prie pager
biančių prisijungti. Lietuvio para
šyta knyga, lietuvio sukurtas pa
veikslas, lietuvio įdainuota plokš
telė dėl to yra retas svečias mūsų 
namuose. Juk visa tai tik lietu
viška...

O mes galėtume savo akiračius 
daug labiau praplėsti ir savo tau
tines aspiracijas labiau sustiprin
ti, jei mokėtume vertinti savuosius 
kultūrininkus, savuosius meninin
kus, jei jų patys ieškotume bent

LIETUVIAI PASAULYJE
ČIKAGOS LIETUVIAI

KOVOJA UŽ SAVO TEISES
Amerikos spauda skelbia apie 

kietas kovas Čikagos lietuvių ka
talikų su Čikagos kardinolu John 
Cody dėl teisės laikyti pamaldas 
lietuvių kalba lietuviškose para
pijose ir dėl lietuviškų šv. Kazi
miero kapinių, kurias kardinolas 
nusavino ir pavadino “West Side 
Cemetery”.

Nieko šiuose reikaluose negelbė
jo nei gausios lietuvių peticijos 
kardinolui, kuris yra pareiškęs, 
jog “jis neleis, kad Čikagoje mi
šios būtų laikomos lietuviškai”.

Nieko nelaimėjus tiesioginiu ke
liu buvo pasiųsti du skundai į 
Vatikanu popiežiui, bet ir šičia 
iki šiolei nieko nelaimėta.

Apie šitų įvykį plačiai aprašė 
pernai įtakingas dienraštis Chi
cago Daily News, kurio korespon
dentas rėmėsi šaltiniais iš Vati
kano. šiame straipsnyje autorius 
nupasakoja lietuvių pastangas dėl 
savo teisių, pabrėžia, kad Čika
goje gyvena apie 200,000 lietu
vių, turi 23 bažnyčias ir po Vil
niaus yra antroji lietuvių sostinė. 
Apie visų bylos eigų minėto laik
raščio bendradarbį plačiai pain
formavo Msgn. V. Mincevičius Ro
moje.

— * —
Naujieji, 1970-ji metai, okup. 

Lietuvos miestuose buvo sutikti su 
tradiciniais Verdi operos “Travia
ta” spektakliais, ši opera buvo su

vaidinta ne tik Vilniaus operos-ba- 
leto teatre, bet ir Kauno muziki
niame teatre.

Filharmonijos salėje buvo gro
jami J. Strausso valsai, gi Vil
niaus katedroje, okupanto pavers
toje paveikslų galerija ir koncer
tų vietų, naujųjų metų išvakarė
se įvyko 500-sis kamerinio orkest
ro koncertas: Prie žvakių šviesos 
buvo išpildyta Haydno “Atsisvei
kinimo simfonija”.

(ELTA)
— ¥ —

Gyventojų surašymas okup. Lie
tuvoje (ir visoje Sovietų Sųjun- 
goje) vyko sausio 15 d. Visojo 
Lietuvoje buvo sudaryta 5,500 su
rašymo apylinkių ir surašymo 
darbų vykdė apie 11,000 suraši
nėtojų.

Tai jau penktasis gyventojų su
rašymas Sovietų Sąjungoje, pas
kutinysis įvyko 1959 metais. Skai
čiavimas, pradėtas sausio 15 d. 
vyko astuonias dienas.

Kaip pastebi “Valstiečių Laik
raštis” (135 nr., 1969) šiito metu 
Lietuvoje gyventojų skaičius sie
kiąs 3.1 miL Šis skaičius gautas 
“apskaičiavimo būdu, kai pagrin
du imama ankstesnė apskaita”. 
Toliau pastebima, kad toks pa
grindas po kiek metų pasensta, to
dėl, esu, J. Tautoms pasiūlius, vėl 
organizuojamas gyventojų surašy
mas.

Laikraštis dar nurodo įdomų 
bruožų: surašymo tikslas — gau
ti tikslias ir išsamias žinias apie

KELIAI LIETUVOJE
Vilniuje leidžiamo žurnalo 

Mokslo ir Gyvenimo šių metų li
me numeryje pasakojama apie ke
lius ir jų raidų nuo gilios seno
vės. Kalbama ir apie Lietuvos 
kelius praeity ir pateikiami duo
menys apie juos dabar.

Kietos dangos kelių Lietuvoj da
bar esu 13,400 kilometrų, iš jų 
5,135 kilometrai juodos dangos ke
lių, tai yra asfaltuotų. Tačiau tik 
100 kilometrų yra perskirtas 
atskirų krypčių greitkelis, kuris 
tik dabar baigiamas tvarkyti. Ki
ti automobiliams skirtieji juodos 
dangos keliai turi tik dviejų juos
tų važiuojamųjų dalį. Juostos ne
atskirtos linija, ir vairuotojai tu
ri spręsti iš akies, ar savo puse 
važiuoja. Skiriamųjų linijų nėra 
dėl labai paprastos priežasties: va
dinama didžioji pramonė dar ne
pajėgia pagaminti tiek daug da
žų...

“Mūsų keliai”, sako, “dar turi 
nemaža esminių ydų, kurios vis la
biau ryškėja didėjant automobilių 
transporto eismui. Būdingas mūsų 
respublikoje net ir daugelio pato
bulintų juodos dangos kelių trū
kumas yra nepakankamas važiuo
jamosios dalies plotis, netinkamas 
kelio planas ir profilis, šių trū
kumų pagrindinės priežastiys tos, 
kad dauguma mūsų kelių tapo au
tomobiliniai, tolydžio juos pertvar 
kant remontui skirtomis lėšomis. 
Finansiniais nuostatais buvo su
varžyti stambesni žemės sankasos 
pločio, kelio išilginio profilio ir 
plano pertvarkymai. Kitas svar
bus mūsų autokelių trukumas yra

tas, kad vietinės reikšmės keliai 
daugiausia turi prastas dangas.... 
24,600 kilometrų vietinis kelių 
tinklas, kuris sudaro 72.7% vi
so respublikos autokelių tinklo, iš 
esmės tėra mažai pritaikytas au
tomobilių ir žemės ūkio mašinų eis
mui. čia vyrauja grunto keliai 
(82.5% viso šių kelių tinklo), ku
rie sunkiai išvažiuojami rudenį ir 
pavasarį.”

Nepaisant to, Lietuva galinti di
džiuotis savo keliais: Lietuva tu
rinti vienų tankiausiai kietos dan
gos kelių tinklų “šalyje”, suprask 
— Sovietų Sąjungoj. Tik Estija ir 
Gruzija šiuo požiūriu Lietuvą dar 
pralenkiančios.

Straipsnis pailiustruotas vienos 
Vilniaus-Kauno greitkelio vietos 
nuotrauka. Kelias perskirtas ne vi
sai siaura žalia juosta. Važiuoja
mieji keliai galbūt trijų vidutinio 
dydžio automobilių pločio, bet kai 
nėra skiriamųjų linijų, tai sunku 
spręsti, ar tai trijų, ar tik dvie
jų linijų keliai. Išilgai žygiuoja 
pora pėsčių...

Tyčia ar netyčia, bet straips

nyje Lietuva jrikiuota į Vakarų 
valstybių gretas tokiu posakiu: 
“Nors kol kas Tarybų Lietuvos 
automobilių transportas palyginti 
su kitomis Vakarų valstybėmis 
mažiau išvystytas,...”

(ELTA)
— * —

Dar pereitų metų pabaigoje bu
vo susekta, kad Australijoje slaps
tosi Ronald Biggs, vienas iš pa
grindinių plėšikų, kada Anglijoje 
buvo užpultas traukinys ir pa
grobta apie trys milijonai svarų 
sterlingų. Biggs Anglijoje buvo 
sugautas ir kalintas, bet pabė
gęs iš kalėjimo ir slapstėsi Aus
tralijoje, o kai policija atėjo jo 
suimti, jis buvo dingęs. Britų 
Scotland Yardas tvirtina, kad aus
tralų policijos jis buvęs įspėtas.

— ¥ —
Tyrimai parodė, kad natūralio

mis dujomis varomi automežimiai 
neteršia oro, kaip kad benzinu va
romi. Didmiesčiai, kur oro užter
šimas darosi jau pavojingas, gal
vojama vietoj benzino įvesti du
jas.

A. A.
Mielam bičiuliui
JONUI VALIUI

mirus, su liūdesiu lenkiu galvą visuomet gailėdamas tauraus 
ir tvirto lietuvio.

V. Raginis

gyventojų skaičių ir jų sudėtį. Ta
čiau... naujasis laikmetis verčiąs 
atsirasti “naujiems bruožams”.

Pasirodo, to surašymo 
keliu, valstybė — režimas siekia 
susekti, ir ypatingai “visuose res
publikos miestuose”, kiek gyven
tojų yra užimtų namų ūky ir ar 
jie norėtų, bei kokiomis sąlygo
mis, dirbti “liaudies ūky”, atsieit, 
pramonėje ir kitur.

Gyventojų migracija, judėjimas 
— kitas opus klausimas ir sausio 
15 d. vykęs surašymas turėtų šį 
tą išaiškinti. Pvz.: į kokius mies
tus daugiausia vyksta kitur, ypač 
kaimuose gyveną? Pagaliau, ko
kios to kėlimosi priežastys? (ži
noma, iš kitur Lietuvon atsikrau
stę rusai nenurodė tikrosios prie
žasties, būtent, ieškoti geresnių 
gyvenimo sąlygų, negu jų gyvena
mosiose respublikose... — Red.)

Sausio 15-ji buvo būdinga ir rei
kalingų užrašyti atsakymų gausa. 
Kai kuriems gyventojams teko at
sakyti net į 34 klausimus ir tai 
nebuvo jauku šiaip prie apklau
sinėjimų pripratusiems.

Apskaičiuota, kad surašinėtojai 
visoje okup. Lietuvoje užrašė 45 
milijonus klausimų. Kiekvienas su
rašinėtojas kaime surašė 500 žmo
nių, gi miestuose — 700 žmonių 
atsakymus.

Tad — nemažas darbas ir at
sakymams apdoroti veikė “Minsk” 
skaičiavimo mašina. Dabar beliks 
laukti surašymo duomenų.

(ELTA)
— * —

Telšių mieste šiuo metu gyven
tojų skaičius siekia daugiau 
20,000. 1959 m. gyventojų sura
šymo duomenimis, gyventojų šia
me mieste buvo 13,000.

(E)

tiek, kiek ieškotume svetimųjų 
daugeliu atvejų daug menkesnių. 
Deja, tebesame perdaug kurti ir 
perdaug akli saviesiems.

Padaręs šią ne taip jau malo
nią įžangą norėčiau eiti prie kon
kretaus reikalo. Solistą Stasį Ba
rą, kurio gastrolės Australijoj 
prasideda jau šio mėnesio pabai
goje, pavadinau pasauline garse
nybe ne be pagrindo ir ne pigios 
rėkiamos sumetimais. Adelaidiš- 
kis Jurgis Jonavičius, kuris rū
pinasi pristatyti solistą Pietų Aus
tralijos visuomenei, yra surinkęs 
gražią krūvą pasaulinės spaudos 
atsiliepimų apie šį mūsų daininin
ką. Ir kaip tik šitie atsiliepimai 
aiškiausiai kalba patys už save. 
Lietuvį solistą į pirmas vietas iš
kelia spauda tų kraštų, kurie ga
li džiaugtis garsiausių daininkų 
perteklium: Italija, Vokietija, 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
Kanada.

Dar 1968 m. kovo 25 d. žino
mas Amerikos muzikos kritikas 
Bernard Jacobson Chicagos dien
raštyje Chicago Daily News ra
šė: “šį savaitgalį tenoro Stasio 
Baro fenomenalus Floresteno ro
lės išpildymas Beethoveno ‘Fide
lio’ pastatyme iškėlė Chicagos lie
tuvių operą į aukštį, kurio gali 
pavydėti betkuri pirmaeilė ope
ra”.

Detaliau praėjęs pro kitus Fi
delio dainininkus, kritikas vėl 
grįžta prie Baro šitokiom pasta
bom: “Po pertraukos, Florestenui 
perėmus vedamąją rolę, šios įkve
piančios, bet sunkios meilės ir pa
siaukojimo draminės problemos iš
nyko. Orkestras ir choras pasiro
dė tarsi užkerėti ir jaudinančiose 
požemio scenose Pizarro (Algir
das Brazis) davė naują apraišką. 
Tačiau neginčijamu herojum bu
vo pirmaujantis operos tenoras 
Baras. Jo pats balsas yra didin
gas ir liejasi laisvu lengvumu 
nuo požemio arijos kančių iki 
baigmės triumfo, kuriame šis iš
kilus dramatinis artistas išreiškė 
tobulą ir įtikinantį džiaugsmą 
kiekvienoje jo fazėje”.

Amerikai garsių dainininkų ne
trūksta, ir dėl to minėto kritiko 
toliau pareikštos mintys įgauna 
ypatingos svarbos, štai tos jo min
tys: “Baras, dabar atrodo, 
daugiausia laiko skiria biz
niui —jis yra bankininkas, ta
čiau aš per eilę metų vargu ar 
girdėjau tokio masto heroinį teno
rą ir būtų didelis laimėjimas ope
ros scenai, jeigu jis pasirinktų 
dainavimą savo karjera”.

Savo laika solistas Baras gas
troliavo Kanadoje. Ta proga To
ronto milijono tiražo dienraštyje 
The Telegram muzikos kritikas 
Edward Wodson šitaip rašė: "Te- 
norinis Stasio Baro balsas tikrai 
galima vadinti herojiniu. Caruso 
niekada neišlaikė tikresnės linijos, 
nei išnešė operetinių aukštumų 
lengviau, negu šis lietuvis daini
ninkas. Jo dainuotoje operos Car-
men gėlių arijoj buvo jaučiamas 
tikras malonumas, jėga ir nuosta
būs tonai.

Kitas Kanados laikraštis (The 
Globe and Mail) rašė: “Baro bal
sas yra sultingo tenoro, aiškus ir 
lygus visuose registruose, gerai 
valdomas ir perduodamas”.

The Christian Science Monitor 
pripažįsta, kad “Baras valdo ga
lingą balsą gilumoje ir jėgoje: 
balsas sultingas ir gerai išmodu
liuotas. Jis yra stiprus ir įtikinan
čiai išvedamas iki pačių skalės 
aukštumų, vistiek pademonstruo
jant didelį lengvumą”.

Santūrus Vatikano L’Osservato- 
re Romano rašo, kad solistas Ba
ras dainuoja nuostabiai (briliant- 
ly), o anglų The Times Baro bal
są laiko sodriu. Anot Šio laikraš
čio, Baras yra itališkos mokyklos 
tenoras su puikiai skambančiu bal
su. Vokiečių Memminger Zeitung 
vadina jį “tipišku italų stiliaus 
horoiniu tenoru, kuris taip pat ge
rai atlieka ir lyrines dainas. Kaip 
laikraštis rašo, “jis turi vertin
gą medžiagą ir yra teisingai j- 
vestas į belcanto”.

The Hartford Times pastebi, 
kad “Baras yra tenoras su nuosta
bių platumų balsu, taip turtingas 
kokybėje, kad retai tenka išgirs
ti”.

Panašias citatas galima būtų 
tęsti dar ilgai. Jose plačiai kal
bama apie solisto Baro dainavi
mo techniką, stilių, tradicijas ir 
t-t.

Nuo to laiko, kai mes solistą 
girdėjome Vokietijoje, jau praėjo 
daug laiko. Nereikia, manau* 
pastebėti, kad per tą laiką Baras 
nuolatos tobulinosi ir tebesitoblK 
liną. Lietuvoje jis studijavo pas 
Joną Butėną, Italijoj per Maria 
Cascineli, o Chicagoj pas Dimitri 
Onofrei. Ligšiol jis jau sėkmingai 
koncertavo Vokietijoje, Anglijoj, 
Prancūzijoj, Kanadoj, Pietų ir 
Šiaurės Amerikoj. Jis buvo Lie
tuvių Operos Chicagoje pasidi
džiavimas statant Faustą, Car
men, Traviatą, Aidą, Camalcrią 
Rusticaną, Pajacus, Toscą, Lokį 
Gražiną, Marą, Fidelio ir Paną.

Tikrai turėtume būti dėkingi 
visiems tiems, kurie pasirūpino, 
kad šis nuostabus solistas atvyk
tų su gastrolėmis ir į mūsų pa
dangę. Jau pirmam savo laiške 
šiuo reikalu esu pastebėjęs, kad 
mes negalėtume rasti pasiteisini
mų patys prieš save, jei į jo kon
certus neatsilankytume. Prie da
bartinių sąlygų jie nepasikartos.

Netekus
S. NARUŠIO,

nuoširdaus pasišventėlio lietuviškai visuomenei bei kultūrinei 
veiklai, jo artimuosius, Australijos Lietuvių Bendruomenę bei 
tuos asmenis, su kuriais sielojosi dėl lietuvybės, — nuoširdžiai 
užjaučiame.

Naujosios Zelandijos Lietuvių B-nės 
Valdyba

Skaudžiai liūdime netekus didelio jaunuomenės bičiulio 
ir ALB Krašto Valdybos pirmininko

SIMO NARUŠIO
Ir gilią užuojautą reiškiame jo artimiesiems ir bendradarbiams. 

A ustraliįos Liet. Stud. Sąjungos 
Sydney Skyriaus Valdyba

ALB Krašto Valdybos Pirmininkui
SIMUI NARUŠIU1

mirus, nuoširdžiai užjaučiu visą Australijos lietuvių bendruo
menę ir jo artimuosius.

V. Raginis
ALB Tarybos Atstovų Adelaidės A py L 

Seniūnas

Skaudžiai apgailėdami ALB Krašto Valdybos p-ko
SIMO NARUŠIO

netekimą drauge su visais liūdime ir užjaučiame 
jo artimuosius bei bendradarbius.

Pasaulio Liet. Inžinierių ir 
Architektų S-gos Sydney Skyrius
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Didysis paminklas baigtas i vienint£lE proga per DVIDESIMr
Be galo smagu buvo paimti į dien neturi jokios praktiškos ga- ♦ METŲ PASIKLAUSYTI SVEČIO IŠ JAV 

rankas patį paskutinį —XXXVI limybės LE tomais pasinaudoti ir A 
tomą, kurį sudaro red. dr. J. Gir- net gi į juos pažvelgti. Per il- 
niaus redaguoti papildymai. Šis gus 25 okupacijos metus po di- 
redaktorius, turėjęs laimę LE re- džiausiu lietuvių pastangų oku- 
dagavimo darbą užbaigti, tomo j- pantai leido lietuviams išleisti tik 
žangoje pastebi: “Šiuo papildymų trijų tomų “Mažąją tarybinę en- 
tomu LE leidimas galutinai bai- ciklopediją” (ligi šiol jos išėjo du 
giamas. Ligi galo ištesėjome šį 
didelį užmojį visų dėka, nes ja
me savo vaidmenį turėjo ir leidė
jo iniciatyva bei rizika, ir redak
torių keliolikos metų pasiaukoji
mas šiam darbui, ir bendradarbių 
ilgametis savo laisvalaikio skyri
mas LE talkai, ir spaustuvės bei 
admistracijos personalo rūpestin- vaizdžiai matyti, koks didelis skir-

H Enciklopedija yra informacinis 
L veikalas, kuriame duodama visų 
| žinijos šakų santrauka, ilgesniais 
I ar trumpesniais straipsniais sura- 
I syta ir dažniausiai alfabetiškai 
Į autvarkyta, — šitaip apie save 
į sako pati Lietuvivų enciklopedija. 
I Enciklopedijas turi tik aukštos ar 
I aukštesnės kultūros tautos. Kitais 
F žodžiais tariant, tai lyg tautos eg- 
I aaminas, kurį tauta išlaikiusi, iš- 
Į leidusi savąją enciklopediją, įko- 
I pia į kultūringų tautų tarpą.

Lietuviai jau prieš 60 metų 
I svajojo ir net kūrė planus sava

jai enciklopedijai leisti. Tačiau li
gi I pasaulinio karo nebuvo bet ku-

■ rių sąlygų savame krašte, tada ru- gas atsidėjimas, ir pagaliau visų tumas yra tarp pavergtos tautos 
sų okupuotame, tokį veikalą pa- prenumeratorių kantrybė įsigyti ir laisvosios jos išeivijos darbų.

I ruošti ir išleisti. Ano meto lietu- enciklopedijos tomus, kuo ne dvi-
I vių šviesuolių akys buvo nukrypu- gubai peršokusius numatytą skai- žiniškas mūsų kultūros paminklas, 

sios į išeivius Amerikoje. 1910 m. 
lietuvišką enciklopediją leisti bu
vo nusprendęs žinomas prieškari-

I nių laikų lietuvių veikėjas Anta
nas Olšauskas, išleidęs keletą šim-

I tų pavadinimų lietuviškų knygų. 
I Redakcijos reikalus tvarkyti buvo 
g pakviesta rašytojas Kleopas Jur

gelionis. Buvo mėginta kai kas
f daryti, tačiau veikiai išaiškėjo, 
g kad lietuviai dar neturi švieses- 
| nių žmonių tokiam veikalui pa- 
I ruošti, neturi reikalingų kapitalų 
r ir vargiai būtų turėję pakanka

mą prenumeratų skaičių. 1912 m.
r nuo šio sumanymo atsisakyta.

Ne geresni reikalai buvo nepri
klausomo gyvenimo pradžioje.

I 1923-1924 m. Lietuvių enciklope- 
L dijos leidimą svarstė “Švyturio” 
I bendrovė, tačiau veikiai pati žiu- 
I go. Nebuvo sėkmingi ir kiti ban

dymai. Tik 1931 m. pasirašyta su
tartis enciklopedijai paruošti ir

I leisti. Reikia pasidžiaugti, kad ta
da įvairių srovių bei grupių mū-

| sų kultūrininkams pavyko susi- 
I tarti išleisti plačios apimties LE, 
t neskaldant mokslinių pajėgių. Pir- 
| masis tomas išleistas 1932 metais. 
Į Ligi bolševikų okupacijos buvo 
| išleisti 9 tomai ir 10 sąsiuvinių 
I (baigėsi žodž. Ind-). Okupavus 
g Lietuvą rusams, nebuvo jokių 
I sąlygų tęsti LE paruošimo ir lei- 
I dimo darbą.

TENORO STASIO BARO

tomai) vien tik tam, kad fiziš- ♦SOPRANO GENOVAITĖS VASILIAUSKIENĖS 
kai nugalėtas lietuvis turėtų vei- 
kalą, kuriame galėtų padėkoti tam 
pačiam tautos prispaudėjui už 
vergijos pančius. Tačiau gal ir 
gerai, kad okupuotame krašte ta 
mažytė LE parodija buvo išleista. 
Turėdami vieną ir antrą, galime

DAINŲ IR ARIJU
I

•r/::
o

čių”.

Džiaugdamiesi svariais turiniu, 
iliustracijom ir gausiais skaičiumi 
LE tomais, mes su širdgėla prisi
mename, kokia didelė nelaimė išti
ko lietuvių tautų, kai ji ir šian-

Lietuvių enciklopedija, šis mil-

tegu rodo visiems lietuviams mū
sų tautos aukštą kultūrą, tegu pa
rodo jos išeivijos veržlumą ir pa
grįstą pasididžiavimą. Lietuvių 
išeivija yra vienintelė visame pa
saulyje, sugebėjusi pastatyti vi
sai tautai amžiną paminklą.

(Dry.) b. kv.

Tautos gerovei ir garbei.
Dažnai lietuviams priekaištauja* 

ma, kad mažai išsilavinę, mažai 
ką žinome ir mažai kuo domimės. 
Todėl mūsų pareiga yra dalintis 
su lietuviais savo žiniomis, savo 
išsimokslinimu, savo menu ir tuo 
kelti tobulinti lietuvių bendruome
nės dvasią. Jūs esate ir būkite 
garbingos tautos vaikai.

jau-Tai mintys kalbos, kurias 
nosios tėvelis p. Algirdas Jokū- 
bauskas pasakė jaunavedžiams per 
vestuvinę puotą.

Sausio 3 d. šv. Jono bažnyčio
je Melb. kun. P. Vaseris sutuo
kė Vytautą Levickį ir Danutę Jo- 
kūbauskaitę. Sutuoktuvių apeigas 
giesmėmis pudingai papildė

KONCERTUOSE
Pianinu palydi žinoma Pietų Australijoje

pianistė SHIRLEY HICKS J Į
KONCERTAI ĮVYKSTA: i 1
ADELAIDE — vasario 28 d. Teachers College Hall,; J 

Kintore Ave., 8 vai. vak? ’ 
MELBOURNE — kovo 1 d. Lietuvių Namuose o

50 Errol SL, Nth. Melbourne 6 vai. vakJ [ 
SYDNEY — kovo 6 d. Conservatorium Hali, o 

Macquarie St., 8 vai. vak." 
CANBERRA — kovo 7 d. (vieta ir valanda bus o 

nurodyta vėliau) I į

Mel-

Pokario metais naujieji lietuviai 
išeiviai JAV-bėse labai gerai su
prato, kad geriausias ginklas mū
sų kultūrai išlaikyti ir laisvvei at
gauti yra ne fizinė jėga, ne me
džiaginės gėrybės, bet dvasiniai 
turtai. Ryškiausia mūsų kultūrinė 
apraiška kaip tik galėjo būti Lie
tuvių enciklopedija. Apsispręsta 
laisvoje išeivijoje tęsti tą darbą, 
kurio priešo supančiota tauta ne
gali atlikti.

Reikėjo padėti didžiules pastan
gas tokiam monumentaliam veika
lui sukurti. LE redakcijai vado
vauti buvo pakviestas prof. V. Bir
žiška. Redaktoriais buvo Ant Ben
derius, Pr. Čepėnas, dr. J. Gir
nius, dr. V. Maciūnas, prof. dr. 
J. Puzinas. Redakcijos sekretoria
te įtemptai dirbo St. Santvaras, 
Ant Mažiulis; liet kalbą tikrino 
VI. Kulbokas. Buvo sukaupta ke
liolika šimtų bendradarbių. Patį 
techniškąjį leidimo darbą apsiėmė 
suorganizuoti Juozas Kapočius, 
administravo A. Lileikis. 1953 m. 
spalio mėnesį Bostone buvo išleis
tas I-sis Lietuvių enciklopedijos 
tomas, 544 pusi, apimties.

Kaip toliau vyko, visi žinome. 
Reikia pasidžiaugti, kad naujieji 
išeiviai, tada dar nepasiturį, leidi
mo darbą visomis išgalėmis rėmė. 
Atsirado net 4000 LF prenumara- 
torių. Lietuviams turtėjant 
skaičius pamažu mažėjo, bet 
rodo, nenusileido žemiau 3000. 
prenumeratoriai prenumeratos
du sudėjo daugiau kaip milijoną 
dolerių, duodami finansinę galimy
bę redaktoriams ir leidėjui 
sų paminklą pastatyti ir 
ti.

Melbourno apylinkės valdybos nariai
Danutė Jokūbauskaitė ir Vytautas Levickis, susituokę sausio 3 <1.

šis 
at- 
šie 
bū-

šį mū- 
išbaig-

— * —
Nelengvas buvo darbas

LE išeivijos sąlygomis, neturint 
reikiamų archyvų, bibliotekų, kny
gų, laikraščių bei žurnalų komp
lektų, nuotraukų rinkinių, dargi 
nesiekiant kojomis gimtosios že
mės, okupantams tvirtai uždarius 
visus plyšius, kad Lietuvoje gyve
nantieji tautiečiai nepadėtų šio 
lietuvių kultūros paminklo statyto- 

I jams.
1953-1969 m. bėgyje, taigi tik 

Į per 16 metų, buvo išleista visa 
plačios apimties LE — 36 tomai.

išleisti

bourno Dainos Sambūris ir Para
pijos choras, palydėdami savo na
rę pianistę Danutę Jokūbauskai- 
tę į vedybinį gyvenimą.

Iš bažnyčios arkliais vežiama 
karieta jaunieji atvyko į Lietuvių 
Namus, kur juos tradiciniu būdu 
pasitiko tėvai p.p. Jokūbauskai ir 
Levickiai.

Iškilmingos vestuvinės puotos 
metu kalbas pasakė abiejų jaunų
jų tėvai, o taip pat garbės sve
čiai, kurių tarpe ir iš Amerikos 
atvykęs jaunosios dėdė inž. Ed
vardas Jokūbauskas. Gauta virš 
50 sveikinimų raštu ir telegramo
mis iš Lietuvos ir kitų kraštų.

Vestuvinės puotos svečių tarpe 
buvo gausus būrys tautiečių ir iš 
Adelaidės, kur gyvena jaunojo tė
vai ir iš kur jaunasis atvykęs. 
Vestuvėse buvo gausiai jaunimo, 
daug šokta, daug dainuota.

Išvykstančius į povestuvinę ke
lionę svečiai palydėjo linkėdami 
“Ilgiausių ir vaisingų metų”.

Ar jau užsisakei 
Mūsų Pastogę?

ŽMOGUS ANT ŽALIO SUOLIUKO
Rašo Kukutis

čios. Lietuvis kunigas, toksai pat 
pabėgėlis kaip tu ir tavo “naujas 
pažįstamas nuo Telšių — Žemai
tijos”, aukojo auką lietuvių kalba 
ir drąsino, kad Apvaizdos saugo-

Pirmu žvilgsniu nepažinau, nes, 
teisybę pasakius, kas dovanoja 
antrą žvilgsnį ant žaliai dažyto 
parko suolo sėdinčiam žmogui? 
Tuo labiau kai aplinkui skraido 
miesto bonių balandžiai, žolyne 
ilgas peisas lamžo mini-sijonėlį 
ir fontano statula, lyg tai šiektiek 
begėdiškai, taško vandenį... Neto
limomis miesto gatvėmis skuban
tis gyvenimas, kažinkur uosto 
platybėse ūbaujanti laivo sirena 
ir požemyje dusliai dundėdamas 
traukinys, kaip ir ant žalio suolo 
sėdintis žmogus, tarytum dailinin
ko teptuku ant drobės palieti da
žai, pasidaro eilinio ir daug kartų 
matyto paveikslo dalis...

Aš jau buvau geroką 
žingsnių "Karalienės 
kryptimi neskaitomai 
ir... atsigrįžau! Kažinkaip pasino- 
rėjo save įtikinti, kad tai ne jis! 
Apsisukau ir palengva, lyg tai 
gėrėdamasis eilėmis išrikiuotų 
azalijų lysvėmis, kurios gėrė 
ankstyvo popiečio saulės šviesą, 
dažyta nuo tamsiai raudonos iki 
baltos spalvos, grįžau ir vėl pra
ėjau pro žalią suolą...

Neišdrįsau tavęs iš tavo minčių 
budinti. Sėdėjai kaip iš medžio paskendo kerštaujančio kraujo jū- 
išskaptuota pakelės kryžiaus sta- roję... 
tūla, akie į neišpasakytus tolius 
ir niekur įsmeigęs... Tavo veido vius, ir mano takai, užplauti Bal- 
bruožuose įrašyta tiek daug gyve- tijos Jūros banga, susibėgo, die- Barako koridoriuje ir vėl susidū- 
nimo kartybės-... įdubusi krūtinė nomią virstančio plytų ir degėsių rėva! Vos nekaktomuša! Kaip 
pridengta seniai neskalbtais bal- krūva, Berlyno gatvėje. Prie, be džiaugėmės! “Brolis iš Žemaiti- 
tiniais, švarkas geresnių dienų langų ir, beveik be stogo, balny- jos” ir “Brolis iš Suvalkijos”...

matęs ir kairės kojos batas man 
nei šypsojosi, nei nesišypsojo... 
Supratau, kad nepaguosiu, kad 
nepadėsiu ir todėl, brolau, dova
nok, kad kaip ir tūkstantis kitų
praėjau ir nuėjau nieko nepasa- mi išliksime gyvi ir sveiki ir...

grįšime! Taip! — nuo tada, į pa
čius nepramatytus tolius, vingia
vo nematomos likimo rankos brė
žiami mudviejų, daugiau ar ma
žiau artimi, keliai.

Neramios tai buvo dienos ir 
naktys pilnos šiurpiai kaukiančių 
sirenų. Tirpo i>o mūsų akimis rudi 
dievai, virto marmuro kolonos, po 
mūsų kojom degė žemė, šiandien 
išsiskyrę — rytoj ar susitiksime,

Dienų dienoms, kurios virto ilgais MELBOURNO LIET, 
metais, kalbos ir draugystės pa
kako. Die, net ir čemodanų netu- 
rėjova, o visdėlto prisimintinos ir 
tos dienos! Tu “draskydavai” visą 
savo turtą — akordeoną, aš sąži
ningai “aukojau” sveikatą — 
Lenciūgėliui... Kas šokdino Gailu
tę, kas lydėjo Gizėllą?.. Kiek nu
plėšta gero pado “Burgerbush’e” 
ir naktibaldų kelionėse į Unter- 
berg’ą? Ir kiek, kaip ir ko kartu 
neišgerta?! Ak, broleli! Gal tam 
ir žadėtos buvo dienos? Kad nors 
kiek jaunystės dienų pagauti, kad 
nors ką iš degėsiais ir pelenais 
apneštų valandų iškasti! Ar svar
bu kad nedamiegojęsJ? Nedaval- 
gęs*

Slinko metai. Palengva retėjo, 
iŠ pradžių taip galingai skambė
jusių, chorų gretos, trūko lenciū
gėlių grandinės. Lydėjome drau
gus ir prie altorių, ir į svetimos 
žemės kapus, į “užjūrėlius-užma- 
rėlius” lydėjome. Toks jau buvo 
gyvenimas! Nepastebimai žole 
praaugo kruopščių rankų, iš bal
tų akmenėlių ir raudonų plytų, 
sudėstytas Vytis stovyklos aikštė
je,krepšinio lentos pasviro. Gailu
tę išlydėjome į Angliją (kad pasi
gautų sau Lord’ą), Gizellą “par
davėme” už bonką (būk) Snapso! 
Ir, galų gale, paskutinį kartą sto
vyklos aikštėje, jau senokai nepa
dažytame stiebe, suplėvesavo ir... 
nusileido lietuviška 
“Lietuva Tėvynė Mūsų, 
bebuvo kam sugiedoti... 
savo takais, ir tu

Bet 
jeigu 
keliai 
tada,
žiumi??? Tu saulėje net iki “čirš
kimo” įdegęs cukrinių nendrių 
laukuose, aš. viena ranka prilai
kydamas pačių jauniausių jaunys
tės dienų merginą, kita — jau 
metų dukrelaitę — tiesiai, saky
kime, iš stiklo fabriko! Ir kur? 
Prie, su langais ir stogu, Camper- 
down’o bažnytėlė*!

— Paraliai kur parautų! Tai 
ką? Jau vedęs?. — kąlbos. kaip 
sakoma, kaip krekeno.... — Tave 
kipšas čia atnešė!? Traukis iš ke
lio — sumindžiosiu!. — plokšt! 
per peti net kaulai sutratėjo... Ir 
vėl keletą metų nuoširdžios drau
gystės.

Jis padėjo pakrykštyti antrą. 
Trečio krykštynose su sužadėtine 
buvo. Maloni ir tikrai, atrodė, po
ra i porą buvo! Tegu "Sena meilė 
nerūdyja!”. bet. o kas, gi, blogo 
su nauja”? Vestuves, kaip rei
kiant. atšokome: į “Medaus mėne
si išleidome... Dargi, net seną če- 
veryką jam nrie Holden’o (ant 
laimės) pririšau! Ak — gyvens!.. 
Turės!.. Kaip sakėsi — taupė ir 
neišmėtė, nelšlaidė!...

Kartais net pavydėdavau! Aš 
dar glausčiausi svetimoje pasto-

trispalvė. 
” jau ne- 
Aš išėjau 

savo!
neg* pabėgsi nuo likimo? Ir 
nematomos rankos brėžiami 
suvedė mus Berlyne, kaip, 
nesusitikti po Pietų Krv-

dvidešimt 
Aikštės” 

nuskaitęs

kęs.
Šiandien, visdėlto, neiškenčiu 

neparašęs. Ne tam, kad tavo šir
dies žaizdas atvėrus, kad tave su
raminus, kad tau betką! Aš, ka
žinkaip, netikiu kad tavo akys 
matys šias neturtingų raidžių ei
les ir rašau, greičiausia, dėl to, 
kad mano akys matė mane patį 
sėdintį ant žaliai dažyto parko 
suolo... nes... toks yra gyvenimas-

Taigi — jau virš ketvirčio šim- nežinojome! Bet vis... ir vis. Tai 
tametinės, kai antru kartu raudo- prie bliūdo, kaip vadindavosi, “ge- 
najam tvanui užliejant mūsų miūzės” kažinkur apie Alexander 
krašto miestus ir laukus, saugo- stoties aikštę, tai sutartame paei
dami savo gyvybes ir pratęsda- vaikščiojime po žvėryno likučius 
mi daug žadėjusį gyvenimą dar ir, kiek prisimenu, porą kartų net 
nors vienai dienai, karo gaisrų “Ge«undbninnen” slėptuvėje, 
nušviestais keliais, vieškeliais, (Velnio jau ten ir “gesund”!) 
laukų takeliais ir traukinu eša- Kartu pasidžiaugdavome gera 
tonais iškeliavome iš gimtosios že- naujiena, jei tokių būdavo; kartu 
mės... Gyvu krauju raudouojantis apliūdėdavome blogas žinias, o to- 
dangus liūdnai pranašavo, kad 
baigė degti gimtoji pastogė, kad 
namuose pasilikusi tautos dalis

Tavo keliai, per apkasų grio-

kių netrūkdavo... Nežinios, karo 
ir bombų baimės ašarą kartu nu
braukdavome, mylimus ir mylimas 
nežinioje apkalbėdami... Nežinioje 
ir išsiskyrėme... toks buvo gyve
nimas...

Kareivinės, stovyklos, barakai...

NAMAI
Melbourne Lietuvių Namų nau

jos salės statybai aukavusių sąra
šas Nr. 2.

Skaitlinėse skliausteliuose reiš
kia prieš tai aukotą sumą.

Po 200 dol.: Ona ir Vytas Ma- 
leckai (20).

Po 150 dol.: Jurgis Santa-Sas- 
nauskas (22).

Po 100 dol.: A. Klimas (110), V. 
ir V. Sivickai. E. ir V Stagiai 
(20), P. Šalkauskas (100), P. 
Morkūnas (111) ir I. Vaitkus 
(80).

Po 81 dol.: P. Petraitis (121). 
Po 70 dol.: B. Vanagas (252). 
Po 60 dol.: V. Polišaitis (16). 

A. Pridotkas (240).
Po 50 dol.: A. Adamkavičius 

(25), V. Bijeika (10), V. Kaspe- 
ralitis (20), J. Meiliūnas (90), 
J. Normantas (200), H. ir S. 
Statkai (80), S. špokevičienė, V. 
Vaitkus (120), J. Valiauga (105).
M. Opavičius, B. Vingrys (253).

Po 40 dol. A. Petrauskas (30). 
Po 30 dol. V. Simankevičius 

(61).
Po 25 dol. A. Bajoras (30), R. 

špokas (58).
Po 20 dol. J. Adomavičius (281), 

V. Bartuška (82), K. čėsna (50), 
J. Krikščiūnas. V. Lavickas (50),
N. Butkus (314). J. Makulis (60), 
S. Noreika, V. Savickas (30), J. 
Sikorskienė. J. Paragienė (144), 
J. Stankevičius (1), R. Šarkis, 
Pranas S., V. Špokevičius, B. ir 
J. Tamošiūnai (30).

Po 15 dol. L. Volkas (70).
Po 10 dol. B. Adomavičienė 

(20). V. Augūnas (100), A. Ba- 
leišis (150). M. Bumblys (10), A. 
Cinienė (42). S. Didžiulis (30), 
J. Jablonskis, L. Kilčiauskas (10), 
G. Klejus (4). P. Lazutka (103), 
Z. Lėlys. D. ir V. Mockai, G. Na
rušis (102), L. Padgurskis, A. 
Ragauskas, R. Ragauskas (40), 
A. Ročius, Sabaliauskas, A. Sa
dauskas. J. šniras (125), L. Vac- 
bergas (150). R. Vyšniauskas 
(30). S. Žakas (40).

Po 7 dol. V. Dumskis (13).
Po 5 dol. V. Adomavičius (105), 

P. Babickas, P. Dargia (100), A. 
Gabas (40), B. Gaidelienė, J. Kap
itonas (4), J. Kirby. E. Korsa
kaitė. E. Maršalkienė, L. Naujo
kaitis (20), V. Petraitis, Saulai- 
tis, G. šemienė (33), P. Vaitiekū
nas, J. Vanagas, Vazietas, A. Žu
kauskas.

Po 4 dol. J. Neverauskas.
Po 2 dol. V. Augu Stauskas 

(100), A čelna (? Red.) B. Jab
lonskis, A. Forrest, P. Naujokai
tis (1), ir Valaitis.

Liet. Namu Taryba, dėkodama 
visiems savo auka prie vajaus pri- 
sidėj tįsiems, dar kartą kreipiasi 
j tautiečius, kurie dar nespėjo at
likti savo pareigos, pasiskubinti 
su savo įnašu.

Lietuvių Namų Taryba

gėje, jis — jau mūro sienas aukš
tyn varė. Aš ir j svečius važiuo
davau autobusu, jis — jau man- 
drai suko penkiosdešimt šeštųjų 
metų Holdeno vairą... Bet tai — 
kiekvienas savo laimės kalvis. Pa
vyko ir man į savą pastogę įsi
kabinti. Rimti darbai prasidėjo ir 
... niekuomet nesibaigė. Pakalk ir 
padaužyk, užlopyk ir pataisyk!

(Nukelta į psL 4)
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IR SATRIJ1ECIAI
STOVYKLAVO!

METAS BŪTI DOSNIEMS

Ir šiais metais šatrijiečiai ne
apsiėjo nepastovyklavę. Nors sto
vykla buvo numatyta pradėti sau
sio 3 d., tačiau lietingam orui 
esant, teko atidėti. Stovykla pra
sidėjo tik sausio 10 d. gražioje 
Dog Rocks Paradise vietovėje, 
vos keletą mylių nuo Geelong, ša
limais tekąs upelis leido stovyk
lautojams ne tik pasimaudyti bet 
ir gerokai pasižvejoti.

Stovykla atidaryta sausio 11 
d. sekmadieni, šv. Mišiomis sto
vykloje, kurias atnašavo tunto 
Dvasios Vadovas ps. kun. P. 
Dauknys. Vėliavų aikštėje stovyk
lautojus sveikino stovyklos virši
ninkas s. A. Karpavičius, Austra
lijos Rajono Seserijos Vadeivė s. 
D. čižauskienė o taip pat buvo 
perskaitytas sveikinimas Austra
lijos Rajono Brolijos Vadeivos s. 
J. Zinkaus. f atidarymą atsilankė 
gausus skaičius svečių.

Kitomis dienomis stovykla pra
ėjo tikrai skautiškoje dvasioje. 
Nors stovyklautojų didesnė dalis 
buvo patys jaunučiai, tačiau dar
bas ėjo. Diena iš dienos buvo ruo
šiamasi patyrimo laipsniams, dai
nuota. Padaryta iškyla ir dvi iš
vykos į pajūri. Su atsilankančiais 
skautais vyčiais kandidatais buvo 
įrengta tinklinio aikštelė, origina
lus skautiškas stalas, koplytėlė, 
tikrai modernūs mergaičių ir ber
niukų patogumai, pastatytas til
tas, papuošta vėliavų aikštė ir kt. 
Stovyklautojus skaniai maitino p. 
P. Vaičekauskas su savo pagelbi- 
ninkėmis si. Ramune Mačiulyte ir

Irena Urbanavičiūte. Stovyklos 
finansais rūpinosi v.sl. V. Mačiu
lis. Stovyklautojų skaičius nebu
vo gausus — vos pora dešimčių. 
Du stovyklautojai buvo net iš Wo- 
dong, tai sesutė ir broliukas Ur- 
banavičiai. Retkarčiais apsilanky
davo 5-6 skautai vyčiai kandida
tai.

Stovykla užbaigta sausio 16 d. 
Vėl prie stovyklos altorėlio ps. 
kun. P. Dauknys atnašavo šv. 
Mišias, kurių metu giedojo visi 
stovyklautojai ir svečiai. Į pamal
das ir uždarymo iškilmes atsilan
kė pats stovyklavietės savinin
kas su šeima. Stovyklos užbaigi
mo iškilmių metu du skautai kan
didatai V. šutas ir K. Mačiulis 
davė skauto įžodi; sesės A. Klo- 
vaitė, A. Jančiauskaitė, A. Mačiu
lytė pripažintos jsigijusios II-jo 
skaučių patyrimo laipsnius. Už pa
reigingumą į skiltininkės laipsnj 
pakelta stovyklos adjutantė psl. 
Ramunė Mačiulytė. Ta pačia pro
ga stovyklavietės savininkams 
Mr. & Mrs. Hart įteikta s.v.v. 
si. Petro Šilerio vertinga dova
na. Stovyklą uždarė A.L.B. Gee
long Apylinkės Valdybos vicepir
mininkas p. V. čerakavičius.

Nors bemaž visą stovyklavimo 
laiką daugiau ar mažiau lijo, ta
čiau stovyklos uždarymo dieną 
buvo paskelbtas ugnies pavojus, 
ir laužo liepsnas teko pakeisti ži
bintais. Gan ilgoką laužą prave
dė s. A. Karpavičius ir skautė A. 
Klovaitė dalyvaujant nemažam 
būreliui svečių.

Prie stovyklos įrengimo didžiai 
prisidėjo P. p. Hart, J. C. Va- 
lodkai, J. Sedliorius, J. Medelis,
L. Bungarda, V. Povilaitis, G. 
Bučkis, E. šutas, A. Bartašius 
bei kiti talkininkai, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu rėmė šią sto
vyklą.

Atskirai tenka paminėti s.v.v.sl. 
P. Šilerį už dovanas stovykla-) 
vietės savininkams bei p. P. Vai
čekauską, kuris rūpinosi maitini
mu.

Stovyklos vadovybę sudarė: s. 
A. Karpavičius — stovyklos virši
ninkas, ps. kun. P. Dauknys — 
Dvasios Vadovas, si. R. Mačiuly- 

Skaitėm šio laikraščio puslapiuo
se palyginti trumpas žinutes, apie 
paskelbtą Melbourne Lietuvių Na
mų Vajų sutelkti lėšoms naujos 
salės statybai. Tiek vajaus paskel- 

tė — adjutantė, p. P. Vaičekaus
kas — virtuvės viršininkas, v. si. 
V. Mačiulis — ūkio dalies vedė
jas, sk. A. Klovaitė — laužave- 
dė.

ALKA 

bimo forma, tiek šykštūs praneši
mai apie vajaus eigą, nepasaky
siu, kad būtų sukėlę didesnio en
tuziazmo plačiau atverti pinigines 
išskyrus tik keletą atvejų, šiaip, 
atrodo, jei kas ir skaitė tuos pra
nešimus, tai kaip sakoma pro vie
ną ausį įėjo, pro kitą išėjo. Dabar 
atrodo paskelbtasis vajus lyg ir 
apmiręs, nebevykdomas. Reikia 
turbūt skaitytis su faktu, kad bu
vo Kalėdų ir N. Metų laikotar
pis — atostogų metas o kartu ir 
visokių metinių sąskaitų mokėji
mai. Tuo gal ir reikėtų pateisin
ti dabartinę vajaus apmirimo prie
žastį.

Tačiau kas atostogų metu atsi
lankė Melbourne Liet. Namuose, 
galėjo pamatyti, kad naujosios sa
lės statyba neatostogauja — ne
sustojo, bet žengia pirmyn ir pir
myn: pastatyti plieniniai rėmai, 
išmūrytos sienos, uždengtas sto
gas, išcementuotas pogrindis ir 
vykdomi kiti vidaus įrengimo dar
bai.

Visiems tiems, o ypač ateinan
tiems darbams surinktų lėšų, kiek

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju lietuviams bičiuliams, bendradar
biams ir visiems prisidėjusiems prie mano brangaus brolio

a.a. JONO VALIO
laidotuvių.

Velionies sesuo Veronika Lietuvoje

ŽMOGUS...

jų buvo paskelbta spaudoje, aiš
kiai nepakaks. O jei nepakaks, tai 
visų mūsų šventa pareiga jas su-
dėti, nes joks svetimasis mums jų 
neatneš.

Turime būti dėkingi tiems, ku
rie jau prisidėjo savo skatiku, ta
čiau peržvelgę paskelbtus sąrašus 
matome, kad didelės dalies mūsų 
kaimynų, draugų bei pažįstamų 
tuose sąrašuose nėra. Kodėl? Į šį 
klausimą neatsakysiu, o tik ma
tydamas darbų eigą norėčiau šauk
te šaukti: Broliai, ateikime su sa
vo auka ar paskola Lietuvių Na
mams į pagalbą! Jie mūsų tikrai 
laukia!

Savo skirtą įnašą galite įmokė
ti kiekvieną sekmadienį prie baž
nyčios (salėje) dežuruojančiam, 
galite siųsti paštu arba šeštadie
niais nuo 2 iki 4 vai. p.p. įmokėti 
Koop. Kredito Draugijoje “Talko
je” Liet. Namuose.

Pagaliau jei į jūsų duris vėl 
pradės belstis vajaus talkininkai, 
nenuvykit jų, bet duosnia ranka 
paremkit jų pastangas skirtas vi
sų lietuvių, taigi ir Tavo, namams 
— Lietuvių Namams.

Kęstutis Daumantas

KELIONIŲ
Dar už šimtinės mylių pasiekėm 

Merredin ir tuo pačiu pagrindinį 
kelią iš Perth’o į Adelaidę. Į na
mus liko tik 1550 mylių. Dar kiek 
pavažiavus, blogėjančiu kelių ja
vų laukus pakeitė žemi ir smulkūs 
miškai, ir taip per Southern Cross 
ir Coolgardie, temstant, dasiga- 
vom iki aukso kasyklų miesto Kal- 
goorlie.

Nežinau, kaip ir kodėl aš tą 
miestą visada įsivaizdavau labai 
apleistą ir skurdų. Pasirodo, labai 
klydau. Miestas turi arti 20,000 
gyventojų, gatvės apsodintos me
džiais, švarios ir asfaltuotos, 
daug modernių pastatų — žodžiu, 
visai padorus provincijos miestas. 
Iš tikrųjų tai buvę du atskiri 
miestai — Boulder ir Kalgoor- 
lie, bet juos skiriąs trijų mylių 
tarpas jau užstatytas namais.

“Golden Mile” dažnai skaitoma 
turtingiausia auksu kvadratinė 
mylia pasaulyje. Auksą čia pirmą
kart atrado Patrick Hannan 1893 
metais. Pradžioj ta vietovė jo var
du ir buvo pavadinta. Mieste, pa
grindinių gatvių sankryžoje yra 
jam paminklas; ant akmens sė
di liesas, skrybėlėtas senukas ir 
laiko geriamo vandens maišą. Prie 
maišo pritaisytas kranas ir ištroš
kę praeiviai atsigeria — gražu ir 
praktiška. Aukso čia dar yra, ir 
šita auksinė mylia” pateikia be
veik pusę Australijoj iškasamo 
aukso, tik jis dabar kasamas ir 
išskiriamas moderniomis priemo
nėmis. Ieškoti lendamą gana gi
liai; viena Lake View & Star 
B-vės šachta siekia net 3.000 pė
dų gylio.

Auksą, kad ir kaip magiškas jo 
vardas, neseniai šiose apylinkėse 
nustelbė nikelis. Prieš porą metų 
turtingi nikelio klodai buvo surasti 
(dabar jau eksplotuojami) prie 
Kambalda, 30 mylių į pietus nuo 
Kalgoorlie, o truputį vėliau prie 
Scotia, 30 mylių į šiaurę. Ir kas 
dar negirdėjo apie Poseidon’o B- 
vės nikelio radybas netoli Laver- 
ton. Per porą paskutinių mėnesių 
Poseidon’o akcijų kaina pakilo nuo 
keliasdešimt centų iki 200 dolerių 
ir sakoma, dar neviskas.

šios plačios apylinkės turtin-

AUTOMOBILIU
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Juozas Donėla

ĮSPŪDŽIAI
gos ir kitais mineralais: geležies 
rūda, varis, druska ir t.L ir t.t.

Nekaip išmiegoję, nes stiprus 
vėjas visą naktį plakė palapinę, 
išvykom tolyn. Norseman dar vis 
miškai, nors mažai kam naudingi; 
dominuoja ploni, ruda žieve euka
liptai. Kamienas blizga, lyg bū
tų riebalais išteptas.

Nuo Norseman įstojom į Eyre 
Highway, ir jis mus ves tiesiai 
į rytus iki Pt Augusta, Pietų Aus
tralijoje. Rudi eukaliptai greit pa
sikeitė į dar skurdesni australišką 
bush’ą, o Nullarbor lygumoje 
ir tas baigėsi, ir liko tik plyni 
laukai kuokšteliais saltbush’o žo
lės padengti. Kelias geras; tad 
neliko nieko kito kaip važiuoti kiek 
mūsų mašina įkerta.

Taip visą dieną skubėję, vakare 
pasiekėm Gintaro (Amber) mote
lį — lietuvišką oazę Indijos Van
denyno pakrantėje. Savininkai — 
Gediminas ir Dole Patupiai. Mė
lyna jūra, balto smėlio kopos ir 
lietuviai savininkai — tad natūra
lu, kad poilsio vieta pavadinta 
Gintaro vardu, nors ir angliškai.

Ši vietovė yra prie pat Vakarų 
ir Pietų Australijos sienos, ir ant 
žemėlaio pažymėta Eucla. Anks
čiau čia buvo telegrafo stotis. 
Pastatai stovėjo labai arti pakran
tės ir laikui bėgant tapo lakaus 
smėlio užpustyti. Namų sienos ka
da ne kada matosi ir dabar.

Prieš keletą metų, Gediminas 
laikraštyje užtikęs žinutę, kad Va
karų Australijos valdžia ruošiasi 
greit atvesti plentą iki Eucla’os. 
Jam į galvą šovė mintis, kad čia 
ideali vieta moteliui, nes tas vie
toves pažinojo iš anksčiau. Užin- 
teresavo Golden Fleece benzino 
bendrovę, iš draudimo bendrovės 
gavo stambią paskolą, ir su švo- 
geriu (iš Pert’o) metėsi į naują 
biznį.

Rizika buvo didelė, nes, dides
niam pradiniam kapitalui sudary
ti, reikėjo parduoti namus Adelai
dėje. Pats sunkvežimiu susivežė 
medžiagą 800 mylių iš Adelaidės, 
pats vykdė ir statybą; net geria
mo vandens reikėjo iš kur nors su
organizuoti, nes čia iš po žemės

gaunamas vanduo netinka net ce- vandenynas, kurio, deja, nesimato.
mentui užmaišyti, švogeris neišlai
kė, ir po šešių savaičių, savo in
delį ^tsidmęs, pasitraukė. Gedi
minas tačiau nepasidavė ir darbą 
tęsė toliau.

Dabar, po maždaug trejų me
tų, kūrimosi vargai jau tolima pra
eitis. Stovi gražus motelis; mo
derniai įrengtas restoranas ir ba
ras, maudymosi baseinas, nuosava 
elektros jėgainė ir kiti įrengimai. 
Vanduo pumpuojamas iš požemi
nio ežero už astuonių mylių, ir at
vedus vamzdžiu vietoj filtruoja
mas, nes turi perdaug mineralų. 
Iš anksčiau, šalia buvo šioks toks 
garažas ir bandomas statyti var
gingas motelis — Eucla Pass — 
vadinamas. Gediminas dabar tuos 
nupirko; motelį užbaigė statyti, 
benzino pompą uždarė, ir viskas 
yra vienose rankose... be konku
rencijos. Pradžioj buvo sunku su 
tarnybiniu personalu, dabar to ne
trūksta — nuolatos dirba apie 
dvylika žmonių. “Dvaro” ūkvedys 
ar prievaizda — adelaidiškis A. 
Pranckūnas. Statybas vykdė dau
gumoje lietuviai amatininkai iš 
Adelaidės.

šį kompleksą norint dabar nu
pirkti — ketvirčio milijono dole
rių, greičiausia, nebeužtektų.

IKada mes čia buvom, vyko 
smarkūs pasiruošimai savaitgaly
je įvykstančiam, užbaigto plento 
atidarymui. Visos motelio patal
pos buvo užsakytos aukštiems sve
čiams; be kitų atvyksta, federali
nis ir valstijų susisiekimo ministe
rial ir jų palydovai. Tam pasku
bomis buvo įrengtas aerodromas, 
su nusileidimo takais, tinkamais ir 
mažesniems sprausminiams lėktu
vams nutūpti. Gediminas prie mo
telio pastatė didžiulį kryžių, kuris 
ta pačia proga bus pašventintas 
katalikų kunigo ir anglikonų vys
kupo iš Perth’o Toms visoms iš
kilmėms, specialiai pasamdytu 
lėktuvu, iš Adelaidės atvyksta J. 
Songailos kapela ir svečiai p.p. J. 
ir G. Rakauskai.

Gediminas, kad ir labai užsiė
męs, pusdienį paskyrė mums ir 
vežiojo po apylinkę. Jo galvoj dar 
pilna planų ateičiai.

Palikę lietuvišką “aukso kasyk
lą”, persiritom per sieną ir atsi
radom savoj valstijoj. Deja, Pie
tų Australija mus pasveikino ne
kaip. Prie pat rūbežiaus pasibai
gia naujas plentas ir prieš akis 
313 mylių prastoko vieškelio. Kra
tam dantis sukandę ir patyliais 
meldžiamės, kad mašinos spyruok
lės išlaikytų.

Kelias vis dar eina Nullarbor 
lygumos pakraščiu. Dešinėj pusėj

Pakelėj matosi užmuštų wombat 
žvėriukų. Jie naktiniai gyvvuliu- 
kai ir beeiškodami maisto paten
ka po mašinom. Kitos gyvūnijos 
mažai.

Pakelės ženklai nurodo keletą 
skylių (blow holes) žemėje. Prie 
vienos artimesnės sustojame. Tri
jų keturių pėdų skersmens skylė, 
iš kurios garsiai šniokšdamas 
veržėsi šaltas oras. Šiose lygumo
se yra daug požeminių dar ma
žai ištirtų tuštumų. Vienos yra 
tuščios, kitose yra milžiniški van
dens ežerai.

Kas keliasdešimt mylių yra val-
džios įrengti gėlo vandens bakai 
bėdos ištiktiems pakeleiviams. Ži
noma, tam tikrais protarpiais par
duodamas benzinas ir šis tas iš 
maisto produktų. Keliauti galima 
be ypatingo vargo ar baimės. Ne 
asfaltuotas kelio tarpas irgi ne
toks jau blogas; su gerom maši
nom tą nuotolį pravažiuoja per 
6-7 valandas — mums užtruko 
apie vienuolika valandų.

Ceduna pasiekėm vėlai vakare. 
Uostamiestis nedidelis, bet nieko 
sau.

Čia turtus sau krauja dvi lie
tuviškos šeimos Vytas ir Aldona 
Patupiai, ir Janina ir Zigmas Va- 
buoliai. Prieš trejetą metų paliko 
Adelaidę, pasistatė čia motelį (The 
Pines) ir gražiai verčiasi. Keliau
jančių daugėja, ir motelį reikia 
laiks nuo laiko plėsti. Dabar yra 
šešiolika vienetų, ir dar mažai. Mo
telis yra prie kelio į Adelaide.

Adelaidiškiams gaila nuostojus 
šių trijų jaunų šeimų, nes visi 
buvo susipratę ir veiklūs lietu
viai. V. Patupys eilę metų mo
kytojavo A.L.B-nės savaitgalio 
mokykloje, Z. Vabolis ir G. Pa
tupia buvęs A. L. B. val
dybose; ponios taip pat aktyviai 
veikė moterų sekcijoje, mokyklos 
tėvų komitete ir šiaip įvairiuose 
parengimuose. Malonu, kad jiems 
visiems gerai sekasi ir tikimės, kad 
praturtėję vėl grįš į Adelaidę.

Cedunoj pernakvoję ir atsisvei
kinę su n.p. Vaboliais ir p.p. Pa- 
tupiais nusprendėm, kad šį vaka
rą turim pasiekti Adelaidę. Ke-

Ponios M. M1GEVIČIENĖS Tėveliui mirus

reiškiame gilią užuojautą p.p. MigeviČiams ir šeimai.

P. ir G. Šapronai

(Atkelta iš 3 psL)

Vienas išgijo — kitas susirgo! 
Vien tik dantų penkios poros tai
syti... Ir žaisliukų, ir minkštasuo
lio, ir svaras vinių. Be galo, be 
krašto... Pradėjome rečiau besusi
tikti, o ir žmonos, kažinkokių lie
žuvių prisiklausiusios, viena į ki
tą žvairuoti pradėjo; vaikai dėl 
žaisliuko “susipešdavo”.

šeimyniško jų gyvenimo nežino
jau; per langą, taip sakyti, ne
žiūrėjau. Vienas-kitas papliurp
davo, tačiau — supaisysi? Jie, ir
gi. po jų lova negulėjo... Ir, be 
to, kas matė namus be dūmų? Kaip 
žydelis sakydavo: — “Vaina blo
gai, bet, ui! ugados — gerai!..” 
Galų gale ar daug kam neatsirišo 
nervas-kitas septynias dienas dar
bovietėje ir namuose besiplėšiant?

lio dar likę apie 500 mylių, bet 
visas asfaltuotas. Buvom galvoję 
aplankyti Pt. Lincoln ir Whyalla, 
bet abu šiek tiek iš kelio; vienai 
dienai perdaug, o namų jau visi 
lyg ir pasiilgom.

Toj pusėj nuo Adelaidės, tiek 
toli, nebuvau niekada buvęs, ir la
bai maloniai nustebino vešlūs ja
vų laukai, tvarkingos sodybos ir 
švarūs nedideli miestukai; prie 
kiekvieno milžiniški silosai ar dar
žinės kviečiams. Vaizdai, ypač po 
Nullarbor lygumų nepaprastai ma
lonūs. Kalneliai ir slėniai banguo
ja pačiame pavasario žalume... 
Kviečiai kai kur jau bando gel
tonuoti. Diena pasitaikė taip pat 
saulėta ir šilta, rodos, gyvenk ir 
džiaukis.

Už Kimba’os ir artėjant prie 
geležies kalno — Iron Knob, že
mė kiek blogesnė ar mažiau lie
taus, ir auga tik maži medukai ir 
garsusis, visur Australijoj užtin
kamas, saltbush’as. Už Pt Au
gusta vėl prasideda kviečiai ir taip 
beveik iki pat Adelaidės, kurią 
pasiekėm jau aptemus. Buvo sek
madienis, tad pirmiausia užsukom 
į Lietuvių Namus stiklu alaus nu
plauti ilgos ir įdomios kelionės 
dulkes ir parodyti užaugintas 
barzdas.

GALAS

Patogiau ir minkščiau vis norė
josi... O ir naktys “Gesundbrun- 
nen” bunkeryje bei (būk) šnap- 
sas sveikatos nepastiprino, žinia 
— žodis po žodžio..?

Žodis po žodžio virto barikado
mis. žmona užsitvėrė Bcrlyniška 
mūro siena. Ilgai rymota vaka
rais prie baro. Namuose — dažnai 
nematyto vyno bonka, kartais ro
žės... orchidėjos... Vaikai — gatvė
je, jinai — kine. Niaukstėsi, 
niaukstėsi... ir vieną dieną tren
kė perkūnas! Nei jos, nei vaikų 
ir ... nei minkštasuolio. Net ir
paveikslams pakabinti vinys iš 
sienų ištraukytos! Keturios, su
prantate, sienos ... Rupūžės!!! Ir 
niekas nematė, negirdėjo?” Ak! — 
pasikark tu!”

Na, tai kur?! Aišku į “Pub’ą”, 
paskui — į “Club’ą” Iš ten į 
elektros stulpą, nuo stulpo — še
šiems mėnesiams į ligoninę, iš 
ligoninės — į teismą (Nes prie 
stulpo stovėjo mergos pasimaty
mui laukiantis bernas), iš teismo
— metams į kalėjimą, iš kalėji
mo — ir vėl į teismą (žmona iš 
“Snieguotų Kalnų” ieško “teisy
bės”). Kėlė puotas advokatai, so- 
licitoriai... Rašė sąskaitas dakta
rai, ligoninės... Vaikų vardu šau
kėsi “savo” dalies Ji (ir Jis).

Šiandien raudonų plytų name, 
kurio pirmoji plyta gimė cukrinių 
nendrių laukuose, verda makaro
nus kažinkokie mulatai. Aštuoni 
murzini vaikai trypia, taip jau 
puoselėtą, taip jau mylėtą žalios 
žolės kilimėlį. Seniai neskalbti 
baltiniai dengia šešių lūžusių šon
kaulių painiomis operacijomis įdu
busią krūtinę; geresnių dienų ma
čiusio švarko rankovės — dvi su
laužytas rankas (iš kurių viena
— per alkūnę nesilanksto!) ir 
kiauras batas slepia pėdą be pirš
tų... Ir ką palengvina metyliuo- 
tas spiritas? Kaulų gėlai? širdies 
skausmui? Ar gal padeda ramiau 
ir be prisiminimų užmigti nesvar
bu kur???

Taigi, žinojau, kad nepaguostu, 
kad nepadėsiu! O ir aš pats ne kad 
norėjau, bet kad reikėjo, į “Kara
lienės Aikštės” pastatus, kaip avi-
nas skerdyklon, neskaičiuojamai 
skaičiavau žingsnius. Kiek ilgai 
aš sėdėjau ant kito žaliai dažy* 
to parko suolo — nežinau!? Iš gi
lių minčių pažadino skubančios gat 
vės mašinos stabdžių kaukimas. 
Kaip šiurpiai kaukianti sirena... 
Kai pakėliau akis — tavęs jau ne
bebuvo.

Prie elektros stulpo gulėjo mer
ga laukusi pasimatymui berno...

4
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KOVO
“KOVAS” LAIMI FINALUS
1969-70tų Sydnėjaus Il-sios di

vizijos vyrų krepšinio turnyras pa
sibaigė garbinga koviečių pergale 
ir šio vasaros turnyro laimėtu 
čempiono vardu. Šis laimėjimas 
koviečių vyrų nėra visai atsitikti
nis, bet yra puikus Įrodymas jų 
dabartinio aukšto žaidimo lygio ir 
per metus jdėto didelio darbo. Bū
dami ne tik Australijos lietuvių 
čempionai, bet dabar ir šio, gana 
svarbaus turnyro laimėtojai, ko
viečiai Įrodė savo komandos stip
rumų ir ypatingų šiame turnyre 
pranašumų. Nuo pat pirmųjų lai
mėtų rungtynių jie visų laikų sto
vėjo varžybų priekyje ir iš eilės 
laimėjo visas 18-ka rungtynių, pa
tys neturėdami nei vieno pralai
mėjimo.

Po šio turnyro laimėjimo ko
manda buvo Krepšinio S-gos gra
žiai pasveikinta ir Įteikta dova
na. Būdami Il-sios divizijos lai
mėtojai, jie automatiškai jeina į 
pačių aukščiausių I-sios divizijos 
lygų, kur kiekviena komanda yra 
aukštos žaidimo klasės ir čia pa
pulti yra jau labai sunkus, ir ga
lima sakyti, garbingas dalykas.

KOVAS — BALMAIN 
45:30 (22:16)

Pirmąsias šių metų poatostogi- 
nes rungtynes koviečiai vyrai pra
dėjo prieš Balmain australų ko
mandų, kuri pasižymi savo gana 
laibai kietu žaidimu, šios rungty
nės koviečiams nebuvo per daug 
sunkios ir prieš australų kietų 
dengimų ir jų atkaklumų lietuviai 
Panaudojo savo daug geresni svie
dinio valdymų, puikius metimus ir 
gražius prasiveržimus. Taškai: 
Lukoševičius 16, čerkesas ir At
kinson po 10, Mikalauskas 3, Liu
tikas, Kraucevičius ir Gustafson 
Po 2.

Keliaudamas po Azijos kraštus 
trumpai noriu parašyti savo įspū
džius iš mūsų kaimyninių valsty
bių. Neįmanoma visų patirtų įs
pūdžių ir įdomybių aprašyti dėl 
laiko stokos, nes į Aziją vykau 
ne kaip turistas,. bet kaip įmonės 
komandiruotas prekybos reikalais, 

į Tik išlipęs iš lėktuvo Singa
pūro mieste pamačiau didelį skir
tumą tarp Australijos ir Azijos 
kraštų.

SINGAPŪRE

Pereitų metų spalio 30 d. Nau
josios Zelandijos oro linijos lėk
tuvas pakilo iš Sydnėjaus Singa
pūro kryptimi. Visų keleivių nuo
taika gera, ypatingai tų singapu- 
riečių, kurie atostogas buvo pra
leidę Australijoj. Po astuonių ke
lionės valandų lėktuvas pradėjo 
leistis jam skirtoj vietoj. Oras ne
pavydėtinas, persunktas drėgme. 
Savijauta kaip karštoje pirtyje. 
Taksiu nuvažiuoju į viešbutį 
“Adelphi”. Pakely matėsi geresnių 
namų, bet ir lūšnų tikra to žo
džio prasme. Važiuojant pro kai 
kuriuos kvartalus oras atsidavė 
senais pelijančiais augalais, pū
vančiom daržovėm ir trūnyjančiais 
medžiais.

Gatvėse daug jaunimo. Matėsi 
ir daug ilgaplaukių bei barzdo
čių. Kai kurie vyresnio amžiaus 
žmonės atsitūpę ant šaligatvių rū
ko niekuo nesidomėdami.

I Atvykus į viešbutį prisistatė 
“geradarių”, siūlančių visokių pa
tarnavimų. Atsisakiau. Išlipus iš 
taksio trys jauni vyrai paėmė ma
no mažą bagažą, kurį Melbourne 
aš vienas nešiau, ir nugabeno į 
numatytą kambarį. Išėjo, kai kiek
vienas gavo “tipų”.

Tvankumas nežmoniškas. Vieš
buty pavalgiau. Tas malonumas 
kainavo 8 dolerius. Išėjau pasi
vaikščioti. Vienoje alėjoje buvo 
pristatyta daugybė stalų, apkrau
tų maistu, čia galima pavalgyti 
už 20 centų. Koks kainos skir-

KLUBE
KOVAS — LATVIANS

55:40 (27:25)

šias finalines šio turnyro rung
tynes lietuviai kovojo su savo 
amžinais krepšinio varžovais — 
latviais. Latvių komanda, kaip 
daugumoje būdavo ir anksčiau, sa
vo ūgiu yra daug pranašesni už 
koviečius. Rungtynės gana šaltai 
pradedamos latvių ir jie laimi pir
muosius taškus. Mūsų vyrams ga
na sunku prasiveržti pro aukštąja 
latvių gynybą. Latviai žaidimą ve
da ir po penkių minučių jau turi 
savo naudai 12:6. Kovo čerkesas 
įdeda i žaidimų viską, ką jis tik 
gali ir jo pilna visoje aikštėje. 
Puslaikio viduryje pamažu kovie
čiai savo išvystytu žaidimo grei
čiu lygina žaidimo taškų santykį 
ir taip visas pirmasis puslaikis 
žaidžiamas didelėje įtampoje, ko
viečių greituose prasiveržimuose 
ir latvių aukštaūgių šaltais puo
limais. Puslaikio pabaigoje lietu
viai įstengia taškų santykį pra
laužti savo naudai ir puslaikj bai
gia dviejų taškų pergale.

Antrasis puslaikis jau visą lai
kų yra koviečių dominuojamas. 
Artimas dengimas, ypatingai gra
žiai išvystytas komandos greitis 
ir puikūs čerkeso, Atkinson ir 
Gustafson metimai latvius visai 
pribloškia, ir jie jau negali nei 
savo aukštu ūgiu sulaikyti puikių 
mūsų vyrų praėjimų.

Šis laimėjimas tikrai įrodė, kad 
koviečiai verti būti Australijos lie
tuvių meisteriais ir savo pajė
gumą įrodė ne tik lietuvių, bet 
ir australų, bei latvių tarpe.

Taškai: čerkesas 18, Atkinson 
14, Gustafson 13, Lukoševičius 3, 
Maščinskas 2, Mikalauskas, Krau- 
cevvičius ir Liutikas 0.

PASIDAIRYMAI AZIJOJE
Raėo Viktoras Adomavičius

tumas tarp viešbučio ir lauko pa
tiekalų! Atrodo, maisto produk
tai importuoti iš Australijos, Ame
rikos ir Vak. Vokietijos.

Vakare išėjau j gatvę pasižval
gyti. Matėsi tokių, kurie pasista
tę lovas miega ant šaligatvio. Pa
aiškėjo, kad tai jokie miegaliai ar 
tinginiai, o samdyti sargai, dabo- 
jantieji krautuvves ir miega tik 
vieną akį primerkę. Gatvėse vaikš
to labai žemo ūgio žmonių. Jie 
slankioja kaip šešėliai, tylomis 
kalba ir nežinai, iš kokio skers
gatvio išlenda. Atrodo, kad kėsi
nasi ką pavogti ar kitokių eibių 
pridaryti. Dabojausi, kad ir ma
nęs nepagultytų “ant menčių”.

Kitą dieną susitikau su savo kli- 
jentais. Po gana sunkokių derybų 
(visur konkuruoja japonai) pasi
tarimai pavyko neblogai. Nuėjo
me užkąsti. Maistas savotiškas, 
man neįprastas, be druskos ir ki
tokių prieskonių. Dėl to mano vi
duriuose kilo “revoliucija”. Vėliau 
susiradau valgyklą su žmoniškes
nių maistu.

Singapūre darbo tempas labai 
lėtas. Krautuvės atviros iki 9 vai. 
vak. Beveik visų fabrikų direkto
riai bei kiti aukšti pareigūnai yra 
jauni, žemiau 30 metų amžiaus. 
Gal anksčiau žmonės nesimokė, to
dėl dauguma vyresnio amžiaus dir
ba paprastą darbą.

Aziją kankina maliarija, su ku
ria kiekvienos valstybės vyriausy
bė kietai kovoja. Tuo tarpu Sin
gapūre yra atviri grioviai, kuriais 
subėga į miesto vidurio kanalą 
paplavos, šiukšlės ir kitokie nešva
rumai.

MALAJA

Nuvykęs į Malają turėjau kiek 
daugiau laiko. Užsukau į musul
monų šventyklą, statytą pereito 
šimtmečio pabaigoj. Gana gerai 
atrodo. Grindys iš itališko akmens. 
Pačios šventyklos sienos ir kiti į- 
rengimai atgabenti iš Turkijos. 
Prieš įeinant į šventyklą pama

Geelongo jauniai beveik nesu
tiko jokio pasipriešinimo iš Mel
bourne varpiečių. Laimėta 58-13 
(24-2). Taškai Geelongui: S. Kar- 
pu^ka 22, P. Obeliūnas 16, R- Gvil
dys 14, K. Kymantas 4 ir E. 
Gvildys 2. Melbowrnui: Petraitis 
su Karazija po 4, Paškevičius 3 
ir Verbyla 2.

Adalaidės jauniai panašiais re
zultatais nugalėjo Bankstowno 
berniukų komandą. Rezultatai: 57- 
15 (18-4). Taškus pelnė Adelai
dei: A. Pauliukevičius 20, A. 
Jaunutis su R. Beinoravičium po 
10 ir A. Talanskas 7. Banketo w- 
nui: A. Laurinaitis 7 ir K. Ka
zokas su S. Bernotu po 4.

Kovo jaunės mergaitės buvo per- 
silpnos priešininkės geelongiš- 
kėms. Betgi Kovas turi daug prie
auglio ir laikui bėgant prisiaugins 
gerų žaidėjų. Geelongo Vytis lai
mėjo 25-8 (12-2). Taškus Geelon
gui pelnė: R. Vaičekauskaitė 15, 
R. Deckytė 8 ir B. Gailiūtė 2. 
Sydnėjui: R. Araitė 4, R. Kaspe- 
ravičiūtė su T. Kazlauskaite po 
2.

•
Adelaidės jaunės mergaitės pra

laimėjo prieš Melbourno varpie- 
tes. Čia galima drąsiai tvirtin
ti, kad Rasa Milvydaitė viena ap- 
žaidė visą Adelaidės komandą. 
Aišku, be Rasos Melbournas dar 
turi didelį būrį jaunių, kurios 
Rasos treniruojamos daro gerų 
pažangą. Iš adelaidiškių galima 
buvo tikėtis geresnio žaidimo. 
Labai būtų pravertę taktiškesnės 
pamainos. Rasą turėjo saugoti dvi 
gynėjos, šis laimėjimas užtikrino

Zinomus Melbourno lietuviškojo jaunimo veikėjus Jū
ratę ir Algį ŠIMKUS, sulaukusius pirmojo sūnaus, nuošir
džiai sveikinu.

Ta pačia proga sveikinu ir naujuosius senukus Valenti
ną ir Albertą BLADZEVIC1US, sulaukusius pirmojo anūko.

Linkiu geriausios sveikatos visiems, o ypač naujagimiui 
ir jo mamytei.

Netikras dėdė

čiau savotišką vaizdą: visi vyrai 
prieš maldas turi nusiplauti ko
jas iki kelių, o rankas iki alkū
nių. Jei vyras prisiliečia moters, 
tai turi iš naujo nusiplauti kra
no vandeniu. O jei prisiliečia 
šuns, tai turi vėl plautis šešis 
kartus, o septintą kartą dumblu, 
kurį pats pasigamina. Po dumblo 
prausyklos dar kartą nusiplauna 
švariu vandeniu.

Malazijos valstijoje Tabore ap
lankiau paskutiniame kare žuvu
sių karių kapus. Pagal aiškinimus 
tose kapinėse palaidota 30,000 
Ghurka karių, 11,000 britų 5,000 
australų ir 2,000 pačių malaj ie
čių. Prieš įeinant į kapus pritai
syta didelė lenta su kapų lankymo 
taisyklėmis: kapuose negalima vir
ti maisto, šokti, dainuoti, nelei
džiama padėti vazos su vandeniu, 
nes vanduo padeda veistis uodams. 
Nesilaikantieji taisyklių baudžia
mi iki 1000 dolerių.

Malajuose populiariausios tele
vizijos programos yra “I love Lu
cy” ir “Mission Impossible”, šia
me krašte vartojamos trys kal
bos: malajiečių, indų ir kinie
čių. Iš tų trijų kalbų gyventojai 
moka dvi. Vestuvės tarp šių tri
jų tautybių retai kada įvyksta ar 
tai dėl religinių skirtybių, ar tau
tinių.
Keistas lėktuvų tvarkaraštis. Už

sisakiau vietą lėktuve, kuris turė
jo pakilti 11 vval. Pusvalandžiu 
anksčiau nuvykęs į aerodromą pa
tyriau, kad užsakytasis lėktuvas 
išskrido 10 vai. prieš pietus. Te
ko laukti, kol atsiras laisva vie
ta kitame lėktuve. Ir tik 2 vai. 
p.p. išskridau į Kambodiją.

KAMBODUA
Kelionė buvo trumpa, bet malo

ni. Lėktuyo tarnautojos labai ma
lonios, patarnavimas geriausias. 
Visus keleivius apdalino pašto at
virukais su žavėtinais vaizdais. 
Žiūrint iš viršaus kraštas išrai- 
šytas upėmis, kanalais, pilna eže
rų.

Balys Nemeika

Jubiliejinė sporto šventė
(Tęrinya)

varpietėms čempijonių titulą. Re
zultatai: 44-24 (26-8). Melbour- 
nui taškus pelnė: R. Milvydaitė 
24, A. Savaitytė 8, V. Katiliūtė 
4, R. Šidlauskaitė 3, M. Šidlaus
kaitė su A. Tamošiūnaite po 2 ir 
L. Smilgevičiūtė 1. Adelaidei: N. 
Marcinkevičiūtė 8, B. Latvėnaitė 
6, R. Ignatavičiūtė 4 ir R. Stau- 
gaitė, J. Juciutė ir A. Stalbaitė 
po 2.

•
Adelaidės vyrų komanda 52-35 

(23-10) rezultatais nugalėjo Ho- 
bartų. Taškai Adelaidei: A. Jau
nutis 14, A. Talanskas 12, V. Le
vickis 7, R. Reivytis 6, K. Jau
nutis 5, A. ir K. Pauliukevičiai 
po 4. Hobartui: Stanwix 14, Ra
dzevičius 10, Statkus 9 ir Fromas 
2.

•
Melbourno Varpas stipriai pa

sirodė prieš Geelongo vyrų ko
mandą ją nugalėdamas 42-22 (12- 
10. Geelongo vytiečiai žaidžia de- 
fenzyvinį žaidimą, pelno labai 
daug bereikalingų baudų. Jų pa
žangūs jaunieji žaidėjai turėtų ge
resnes galimybes žaidžiant greitų 
ofenzyvinj žaidimą. Taškus pel
nė Melboumui: A. Milvydas 24, 
V. Brazdžionis 12, G. Brazdžionis 
8, V. Soha 3 ir š. žiedas 2. Gee
longui: H. Rankauskas 6, S. Kar- 
puška su S. Šutu po 4, J. ir P. 
Obeliūnui po 3, R. Gvildys 2.

•
Adelaidės moterų komanda ne

sutiko didesnio pasipriešinimo iš 
melbourniškių. Rungtynių rezulta
tas: 44-26 (22-6). Adelaidiškės
žaidė gerai bet nesant stipresnių 
varžovių sunku įvertinti jų su- 

Po valandos nusileidome į 
Phnam Penh aerodromą. Tai da
bartinės Kambodijos sostinė, čia
jau laukė “Cathy Pacific” ben
drovės vertėja. Mat, Kambodija il
gus metus buvvo valdoma pran
cūzų. Nepriklausomybę gavo tik 
1964 m. Tad angliškai niekas ne
moka. Vertėja savo mašina nusi
vežė mane pas tekstilės ir meta
linių indų fabrikų savininką. Diep 
Ty. Tai buvo mano kelionės tiks
las į Kambodiją. Savininkas pa
sirodė malonus žmogus, po pasi
tarimų savo mašina pavežiojo ap
rodydamas miestą.

Pats miestas yra labai jaukus 
ir ramus, labai skiriasi nuo ki
tų Azijos miestų. Plačios gatvės, 
nusodintos medžiais, gatvėse ju
dėjimas labai lėtas, mums neįpras
tas. Auto mašinos juda tik 15 my
lių per valandą greičiu. Tad ir 
triukšmo beveik nėra. Žmonės la
bai mandagūs, elegantiški, net dai
lūs. Tai didelis skirtumas paly
ginus su Singapuru. Vietiniai gy
ventojai turistams stengiasi kiek 
įmanydami padėti.

Mačiau kambodiečių šokius. Ste
bėjausi jų elegantiškais judesiais. 
Pas kambodiečius neprigijo ilgi 
plaukai ir laukinė muzika. Krau
tuvės atidaros nuo 7.30 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro. Saulei nusi
leidus gyventojai pasipila į gat
ves. Krašto gyventojų maždaug to
kia sudėtis: kambodiečių 7 milijo
nai, vietnamiečių 200,000, kiniečių 
150,000, prancūzų 20,000, austra
lų 1000 ir po mažiau kitų. Kraš
tas atrodo labai europietiškai.

Kambodijos bankai mažai turi 
dolerių. Gudrūs prekybininkai 
naudojasi laisvu Hong Kongo 
miestu ar kitais keliais. Nors sos
tinė Phnam Penh yra tik dviejų 
valandų kelio mašina nuo Saigo- 
no, bet čia komunistų nesą. Ne
ramumų pasitaiko tik pasieny, kur 
maišytos tautybės.

Darbininkų atlyginimas 2 dol. 
į dieną.

THAILAND
Bangkok — tai Siamo dvynių 

karalijos sostinė. Miestas ir žmo
nės labai panašūs į Kambodijos. 
Papuošalams naudoja daug aukso 

gebėjimus ir meistriškumą.
Taškus pelnė Adelaidei: G. Kri- 

vickaitė 14, V. Juciutė 10, B. Lat
vėnaitė 6, R. Ignatavičiūtė 6 ir 
N. Clayton-Smith su K. Stalbaitė 
po 4. Melboumui: R. Milvydaitė 
11, E. Kviecinskienė 8, L. Smilge
vičiūtė 5 ir V. Katiliūtė 2.

•
Jauna Sydnėjaus moterų ko

manda turėjo nusilenkti šeiminin
kėms, geelongiškėms. Rezultatai: 
35-8 (15-0. Taškai Geelongui: M. 
Savickaitė 9, R. Starinskienė su
R. Vaičekauskaite po 8, L. Valod- 
kaitė 4, L. Luckutė, A. Bungar- 
daitė ir N. Volf po 2. Sydnėjui:
S. Guustafson 4, L. Genytė ir M. 
Saukaitė po 2.

Bankstowno vyrų komanda at
siekė vienintelį laimėjimą prieš 
Hobartą. Rezultatai: 36-24 (16- 
13). Taškai Bankstownui: A. An- 
driejūnas 15, A. Kurlinskas 11, V. 
Dulinskas su L. Laurinaičiu po
3 ir P. Andriejūnas su V. Bel- 
kum po 2. Hobartui: Fromas 8, 
Stanwix 6, Vachell 4, Radzevičius
4 ir Statkus 2.

•
Adelaidės jaunės mergaitės tu

rėjo pasitempti kad nugalėjus 36- 
23 geelongiškes. Taškus pel
nė Adelaidei: K. Stalbaitė 10, A. 
Stalbaitė 9, R. Ignatavičiūtė 5, 
N. Marcinkevičiūtė su D. Grigony- 
tė po 4, R. Staugaitė su J. Ju- 
ciute po 2. Geelongui: R. Decky
tė 9, A. Mačiulytė 5, A. Jančaus- 

ir kitų brangenybių. Jos gana pi
gios. Pavyzdžiui, rubinai, ametis
tai, akvamarinai čia kainuoja tik 
trečdalį to, kas Australijoje.

Bangkok© naujamiestis labai 
modernus: plačios gatvės, nusodin
tos medžiais visur labai švaru.

Thailandiečiai turi savo raštą. 
Mokyklose anglų kalba neprivalo
ma. Bekalbant su fabrikų admi
nistracija reikėjo net kelių vertė
jų. Kainos kaip ir Kambodijoj. 
Turistams čia gera proga įsigyti 
gerų pigių rūbų. Jei kas manytų
vykti į Tailandą, tenesirūpina vež
tis rūbų: čia rankomis siūta ge
riausios medžiagos eilutė kainuo
ja tik 40 amerikoniškų dolerių. 
Australijoj tokia eilutė kainuotų 
nuo 100 iki 120 dol.

Su savo klientu Chong Meng 
užsukome į vieną geriausių mies
to restoranų pasimėgauti vietos 
valgiais. Užsakėme vėžių, džiovin
tos ir keptos žuvies ir pagal vie
tos papročius vištų kojų. Visko po 
truputį, ne taip kaip kadaise Egip
to karalius Farukas Paryžiuje su
valgė iš karto 24 tuzinus varlių 
kojyčių. Pagal to krašto papro
čius valgant naudojama tik šaukš
tas ir šakutė be peilio.

Thailande masės amerikonų tu
ristų ir karių iš Vietnamo. Kinie
čių labai daug, bet jie visi susispie 
tę senamiestyje. Matyt, jiems tai
koma šiokių tokių suvaržymų.

HONG KONG
Tai gal turtingiausias miestas 

iš visų Azijos kraštų, čia gausi 
visko, ko tik pasaulyje yra. Mies
tas garsus savo svetainėmis. Vy
riausybė kovoja su mažamečių iš
naudojimu, nes jauniems mokamas 
labai žemas atlyginimas.

Apie turistų viešbučius yra dau
gybė krautuvių. Pardavėjai pri

LIET KONSERVATORIJAI 20 M.
Lietuvos valst. konservatorija 

1969 m. paminėjo 20 m. sukaktį. 
Ta proga apie šią aukštąją mo
kyklą kiek žinių suteikė jos rek
torius, prof. Jurgis Karnavičius. 
(“Tiesa”, nr. 302, 1969).

Iš tikrųjų, Konsevatorija Kau
ne buvo įsteigta 1933 m. (iš bu
vusios Kauno muzikos mokyklos), 
gi 1945 m. ir Vilniuje. Tik jas 
sujungus, 1949 metais, gimė da
bartinė konservatorija.

Pradžioje konservatorijoje buvo 
240 studentų. Mokykla vis augo: 
1952 m. buvo atidaryta aktoriaus 
meistriškumo katedra, vėliau pra
dėjo veikti mokomasis teatras, 
pradėti ruošti ir vargoninkai, gi 
nuo 1969 m. — ir simfoninio or
kestro dirigentai.

šiuo metu konservatorijoje yra 
du fakultetai su 16 katedrų, mo
kosi per 720 studentų. Šiais moks

lo metais numatyta išleisti 100 
muzikos specialistų, gi iš viso šią 
konservatoriją yra baigę daugiau 
kaip 1000 studentų.

Mokykloje yra 11 profesorių ir 
22 docentai. Pasirodo, profesorių 
tarpe — didžioji dalis, tai nepr. 
Lietuvos muzikos auklėtiniai bei 
muzikos veteranai, pvz. profeso
riai J. Gaudrimas, J. Čiurlionytė, 
A. Staskevičiūtė, A. Sodeika, E. 
Balsys, B. Dvarionas, St. Vai
niūnas, A. Račiūnas, J. švedas, 
K. Kaveckas, J. Karosas, P. Ber- 
kavičius ir kt.

Šiais, Lenino gimimo metais, ži
noma, ir Vilniaus konservatorija 
turi pasirodyti su savo įnašu —■ 
bus specialūs “renginiai” ir jų 
Leninui bus skirta dauguma... 
Karnavičius bent pasiguodė: tie 
renginiai būsią “meniški, įdomūs”.

VELTA)

kaitė 4, R. Vaičekauskaitė 3 ir R. 
šnederytė 2.

Melbourno jauniai berniukai be 
vargo nugalėjo Bankstowno jau
nius. Rezultatai: 51-26 (20-6). 
Taškai Melboumui: Petraitis 22, 
Paškevičius 13, Verbyla 7, Kara
zija 4, S. Oželis 3 ir Margina
nčius 2. Bankstoumui: P. Andrie
jūnas su L. Laurinaičiu po 8, S. 
Bernotas ir E. Intas po 4 ir A. 
Andriejūnas 2.

•
Paskutinėms vakaro rungtynėms 

susitiko pralaimėjimų nepatyru- 
sios Adelaidės Vyties ir Sydnė
jaus Kovo vyrų komandos. Tai 
buvo lemiamos rungtynės dėl čem- 
pijanų vardo, žaista gražiai, nors 
rezultatai žemoki. Pirmasis pus
laikis labai apylygus baigtas 17- 
16 sydnėjiškių naudai. Antrame 
puslaikyje sydnėjiškiai truputį 
kiečiau paspaudžia, padaro kelis 
gerus ilgus metimus ir išeina į 
priekį. Adelaidiškiai nors ir de
da pastangų, bet jau vėlu išly
ginti rezultatą, pralaimima 44-32. 
Per visas šventės rungtynes už 
Sydnėjų gerai mėtė S. Lukoševi
čius, gerai žaidė P. Gustafson, la
bai didelį darbą atliko A. Čer
kesas. Tia labai judrus, gerai gi
nąs žaidėjas, žaidimui gerai va
dovavo D. Atkinson. Adelaidiškiai 
žaidė gerai, bet jauniems žaidė
jams trūksta patyrimo, svarbiau
sia, savimi pasitikėjimo. Taškus 
Sydnėjui pelnė: P. Gustafson 16, 
S. Lukoševičius 15, D. Atkinson 
10 ir A. čerkesas 3. Adelaidei: 
V. Levickis 9, K. Jaunutis 8, A. 
Reivytis su A. Jaunučiu po 6 ir 
A. Talanskas 3. (Bus daugiau) 

sispyrę praeivius pirkti. Kainos 
dau žemesnės, nei Melbourne. Ei
nant į krautuves geriau paimti 
patikimą žmogų, kitaip gali būti 
įvairių netikėtumų.

Labai madoje užsakyti rūbus. 
Jeigu užsisakai marškinius, turi 
nurodyti, viską iki smulkmenų, 
kaip turi būti pasiūta, kitaip pa
siūs tokius, kuriais negalėsi vil
kėti, o kas sutarta vis tiek turi 
mokėti.

čia ypač paplitę kyšiai. Dau
giausia kyšiais verčiasi policija.

Hong Konge gyventojų pertek- 
li.us. Daugiausia pabėgėlių iš ko
munistinės Kinijos. Butų didžiau
sias trūkumas. Bet viešbučiai pui
kūs.

JAPONIJA

Tokijo miestas labai švarus. Ja- 
onai yra tikras pavyzdys kitų Azi
jos kraštų žmonėms. Jie labai 
gudrūs, bet neatviri, sukti politi
kai. Bet būna ir keistybių. Saky
sim, taksi tave vežia nurodytu ad
resu, o nuvežia visai kitur.

Man atvykus kaip tik vyko stu
dentų demonstracijos. Gatvėse pil
na policijos Studentams pasiro
džius policija puolė juos be gai
lesčio. Kas nespėjo pasislėpti, bu
vo policijos suimti. Spėju, kad 
suimtųjų nevežė į daboklę, o 
greičiausia tiesiai į ligonines. 
Supraskite.

Tokio mieste žmonės gyvena la
bai susipaudę. Net ir zoologijos 
sode labai ankšta. Liūtas savo 
narve tik tiek turi vietos, kad 
vos gali apsisukti.

ši kelionė leido man kiek žvilg
terėti į Aziją. Tik sugrįžus iš tų 
kraštų namo pamatai, koks yra 
gyvenimas Australijoje.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BRISBANE

GARBINGAS SVEČIAS
Jau buvo rašyta, kad švenčių 

proga tėvų ir artimųjų buvo su
grįžęs aplankyti brisbanietis Dr. 
Dalius Sagatys. kuris užaugo, bai
gė vidurinius ir aukštuosius moks
lus Brisbanėje ir prieš keletą me
tų buvo išvykęs į Ameriką Čika
gos universitete pagilinti savo stu
dijų chemijoje, čia jis įsigijo dok
toratą ir buvo pakviestas į Pa
ryžiaus Sorbonos universitetą 
Prancūzijoje atlikti eilę mokslinių 
tyrimų atominės energijos srity.

Po eilės metų nesimatęs su tė
vais ir artimaisiais prieš Kalėdas 
atskrido iš Paryžiaus atostogų. 
Čia tenka pasidžiaugti, kad mū
sų jaunimas vis daugiau veržia
si į mokslus ir nesitenkina tik 
diplomu ir įsigyta specialybe, o 
siekia dar aukščiau.

Dr. D. Sagatys brisbaniečiams 
pažįstamas iš jo jaunų dienų kaip 
malonus, kuklus ir draugiškas ber
niukas. Tokiu jis išliko ir šian
dien, nors ir iškilo i pavydėtinas 
aukštumas. Brisbanėje mes visi jį 
gerai pažinojom: jis daug reiškė
si skautuose, ypatingai laužų pro
gramose, vaidino, grojo tautiniams 
šokiams ir net pats reikalui esant 
šokdavo.

Pasidžiaugę visi bendrai su sve
čiu štai neseniai išlydėjome jį vėl 
i Paryžių, kur jis darbuojasi ir 
kaip mokslininkas, ir kaip lietuvis. 
Linkime tau. Daliau, kuo geriau
sios sėkmės.

metu ir laimingą bilietą turėjo o 
tuo pačiu ir laimikį gavo H. Mala- 
kūnas iš Melbourne. Loterijos bi
lietus traukė žinoma melburniškė 
solistė B. Tamošiūnienė. Apyl. 
Valdyba sveikina laimėtoją ir kar
tu dėkoja visiems, kurie parėmė 
valdybos vedamą radijo pusvalan
dį pirkdami loterijos bilietus.

Didžiai dėkingi ir šio pusvalan
džio rėmėjams, asmeniškai auko
jusiems: p.p. V. Lakickui ($10), 
B. Tamošiūnienei ($5), M. Mala- 
kūnienei ($). Taip pat ačiū ir p. 
P. Sakalauskui iš Bankstown už 
suteiktą tam pusvalandžiui me
džiagą ir piniginę paramą; dėkui 
p. A. Krausui už visas plokšte
les, paskolintas liet, radijo pus
valandžiui, ir p.p. Podėnams. ku
rie tam pačiam tikslui buvo pas
kolinę astuonias lietuviškas plokš
teles, gautas iš Lietuvos.

Visi tautiečiai, kurie įvertina 
šitą darbą ir galėtų prisidėti iš
laikant šį lietuvišką radijo pusva
landį, prašomi siųsti kuo skubiau
siai aukų, nes turimas kontraktas 
jau baigiasi, o jį pratęsti neuž
tenka lėšų. Pinigus siųsti šiuo ad
resu:

Geelong Lithuanian Community, 
135 Anakie Rd., Bell Park. 3215 

Geelongo Apylinkės V-ba

venantį Sydnėjuje. Tam buvo rū
pestingai parengta ir auto maši
na. Deja. išvykos išvakarėse 
(gruodžio 31 d.) neblaivus vairuo
tojas apdaužė jų mašinos šonus 
ir užpakalį. Patys Aleknai nenu
kentėjo. Kol mašina buvo sutaisy
ta, pasibaigė ir atostogos, ir nu
matytoji viešnagė turėjo būti ati
dėta.

MELBOURNO LIET. KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJA

vasario 7 d. Lietuvių Namuose (50 Errol St., Nth. Melbourne) ruošia

UŽGAVĖNIŲ BLYNU VAKARĄ

(V.K.)

GEELONG
AUKOS IR LOTERIJOS 

REZULTATAI
Dvidešimtosios jubiliejinės spor

to šventės metu Geelongo apyl. 
Valdyba loterijon leido didžiulę 
šampano bonką. Loterijos pelnas 
skirtas lietuviškam radijo pusva
landžiui peš 3 GL radijo stotį 
išlaikyti. Ši loterija buvo praves
ta Naujų Metų sutikimo baliaus

M-K LB O URN JteJ
MELBOURNO 

LIET. NAMUOSE
Melbourne Liet. Klubo Taryba 

per australą advokatą užvedė by
lą siekiant gauti leidimą parda
vinėti naujoje salėje stipriuosius 
gėrimus. Sąryšyje su tuo turi bū
ti padaryti atitinkami papildy
mai Klubo statute. Tad Klubo Ta
ryba vasario 1 d. sušaukė specia
lų narių susirinkimą. Susirinkusie
ji Tarybos nariai be to turėjo 
progos apžiūrėti vykdomus salės 
statybos darbus.

MELBOURNAS
VESTUVIŲ ŽENKLE

Melbourne lietuviškasis jauni
mas nesnaudžia, bet tiesiog lenk
tyniauja bemainydami žiedus.

Sausio 3 d. buvo sutuokti Melb. 
apylinkės valdybos nariai: iždinin
kas Vytautas Levickis su vicepir
mininke Danute Jokūbauskaite. 
Jaunieji, grįžę iš povestuvinės ke
lionės, apsigyveno Williamstowne 
(Melb.).

Sausio 10 d. melburniškė Nijo
lė Petrauskaitė ištekėjo už Tomo 
Juospaičio, kuris firmos siunčia
mas jau yra aplankęs daugelį pa
saulio kraštų. Dabartinė jo gyve
nama vieta — Singapūras.

Sausio 31 d. žiedus sukeitė Vy
tas Klimas ir Viki Lynikaitė. Tai 
šauni pora, kuri šeimos 
suks savuose namuose.

Visiems reikia palinkėti 
šių, laimingų ir vaisingų 
Jeigu taip bus kiekvieną mėnesį, 
tai reikia skaitytis su 36 jauno
mis poromis.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Įėjimas — $ 1.50, moksleiviams ir pensininkams $ 1.00.

Prie populiarios šokių muzikos bus daug daug blynų bei įvairių gaivinančių gėrimų.
Melb. Kai. Moterų Draugija

Pranešimai

lizdeli

ilgiau- 
metų!

SUSIDŪRIMAS BE AUKŲ 
Melburniškiai I. ir O. Aleknai 

ruošėsi aplankyti brolį Povilą, gy-

SERGA ANTANAS KRAUSAS
Jau trys mėnesiai kai serga ži

nomas kultūrininkas, visuomenės 
veikėjas, spaudos, knygų ir plokš
telių platintojas, Krašto Tarybos 
narys, vyr. skautininkas Antanas 
Krausas. Negalavimai prasidėjo 
su širdimi, o vėliau komplikavosi 
ir yra dalinai paraližuotas. Susi
rūpinę melburniečiai seka jo svei
katos padėti ir linki jam greit su
stiprėti. Jo šeimai linkime pakel
ti rūpesčių naštą.

NEPRI KLAUSIOM Y!BĖS 
ŠVENTĖ SYDNĖJUJE

Lietuvvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas Sydnėjuje į- 
vyksta vasario 8 d., sekmadienį: 
įprastiniu laiku Lidcombe bažny
čioje bus iškilmingos pamaldos, 
kurių metu giedos Dainos choras, 
o 5 vai., p.p. Bankstowno Liet. Na
muose įvyks ir pats minėjimas, ku 
rio programoje V. Kazoko prane- 
šimas-paskaita, tautiniai šokiai ir 
Meno Ansamblis.
Minėjimo rengėjas Sydney Apy

linkės Valdyba kviečia visus tau
tiečius šiame minėjime gausiai da
lyvauti.

16 VASARIO PAMALDOSE
Vasario 16 minėjimams nuban

guojant per visą platų kontinentą 
— visi tikintieji bei malonūs tau
tiečiai kviečiami jungtis 
dron maldau už Tėvynę 
laisvės kovotojus.

ir ben- 
bci j 08

SYDNEY LIET. MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA 
kviečia visus senus ir jaunus į

tradicini Užgavėnių

REKOLEKCIJOS SYDNEY
Jau iš anksto noriu visus tikin

čiuosius įspėti, kad Rekolekcijos 
Sydney bus kovo 13, 1Ą ir 15 d.d. 
Kančios Sekm. — savaitgaly.

Iš anksto prašau tomis dieno
mis — ypač vakarais, nesurišti 
su jokiais asmeniniais ar visuo
meniniais įsipareigojimais, o ak
tyviai dalyvauti rekolekcijose, ku
rių tvarka detalėse bus paskelbta 
vėliau. Ypač malonu priminti, kad 
šių metų rekolekcijas praves ne
seniai iš Amerikos atvykęs ma
rijonas pamokslininkas Tėvas Al
binas Spurgis, MIC.

Kun. P. Butkus

SYDNEY
Iškilmingos pamaldos 

lietuviams — jungiant su įvyks
tančiu minėjimu — bus vasario 
8 d. St. Joachim’s bažn. Lidcom- 
combe, 11,30 vai. Lietuviškų Mi
šių giesmes pamaldose išpildys 
’’Dainos” choras vad. Br. Kiverio.

Kviečiamos visos organizacijos, 
o ypač jaunimas ii- kuo daugiau 
šv. Komunijos aukojant ją už Tė
vynę.

Išpažinty s nuo 10 vaL

Sydney

CANBERRA
Vasario 15 d. pamaldos Canber

ra lietuviams St. Patricks bažn. 
Braddon. 11,30 vai. — išpuolančios 
su 16 Vasario minėjimu. Giedos 
“Aušros” choras vad., P. Dariaus. 
Išpažintys — valandą prieš pa
maldas.

BLYNU BALIU
DATA: 1970 m. Vasario 7 d. šeštadienį.
VIETA: Ukrainiečių salėje, 11-15 Church St. Lidcombe.
LAIKAS: pradžia 7.30 vai. vak. iki 1 vai. ryto.
{domi programa, puiki muzika, turtinga loterija ir t.t.
Kaina: $4.00 asmeniui, pensininkams ir studentams $1.50 įskaitant vakarienę, blynus, 

kavą ir pyragaičius.
Baliaus bilietus gauti pas O. Baužienę, tel. 59 2608, P. Daukuvienę, 86 8180, D. 

Kapočienę, 85 3520, P. Donielienę, 74 0289, A. Mikutavičienę, 709 2527, M. Reisgicnę, 
666 9389, L. BukeviČienę, 50 5346, A. Jablonskienę, 709 4031, pas Sydney Apyl. Pirm, 

p. V. Deikų, ir Dr. V. Donielą.
Stalus skirsto ir rezervuoja p. A. Reisgys. tel. 666 9389.

Baliaus pelnas skiriamas “Sodybai”.
Valdyba.

SYDNEY 
VĖL PRADĖSIME 

SEKMADIENIO MOKYKLĄ
Visose mokyklose jau atgijus 

alasui ir darbui — tėveliams pa
geidaujant — ruoškimės nedel
siant pradėti darbą mūsų Sekma
dienio Mokykloj.

Todėl jau vasario 15 d. — sek
madienį, Sydney Lietuvių Parapi
jos Savaitgalio Mokykla numato 
pradėti darbą 10 vai. — parapi
jos mokyklos klasėse.

Tad iš anksto kviečiami, visi 
lankiusieji, bei nauji — mokyklai 
priaugę vaikučiai, o ypač kviečia
mi mokytojai — arba patys tėve
liai sugebą tame darbe. Taip pat 
labai svarbi ir Tėvų Komiteto pa
galba, kuris bus vėl sudarytas 
pradedant šiuos mokslo metus.

Mokyklos Globėjas 
Kun. P. Butkus

WOLLONGONG
Ir Wollongong apylinkės lietu

viams šia proga bus lietuviškos 
pamaldos vasario 15d.— sekma
dienį 5 vai. rak. Seselių Koply
čioj (74 Cliff Rd.) — įprasta 
tvarka, po kurių numatoma ir 
kuklus 16 vasario paminėjimas.

NEWCASTLE
Newcastle lietuviams išpuolan

čios pamaldos — vasario 22 d. — 
taip pat. jungiamos su 16 Vasa
rio minėjimu. Pamaldos įvyks Šv. 
Lauryno bažn. Broadmeado-w 11 
vai. kuriose giedos Newcastle 
Lietuvių Choras vad. S. Žuko. Iš
pažintys nuo 10 vai.

KIEK AS SUŽINOJAU!

Vasario 11 d. — trečiadienį — 
pelenų diena, pradėsime gavėnių 
kurioje stenkimės išlaikyti savo 
religines — lietuviškas tradicijas 
susilaikant nuo triukšmingų pasi
linksminimų. bei atliekant reko
lekcijas, kurių tvarka visose ko
lonijose bus paskelbta vėliau.

Kun. P. Butkus

Pasitvirtina sena tiesa, kad ma
žiukai visados gyvenime gajesni, 
štai Geelongo neskaitlinga bet ak
tyvi apylinkė vienintelė turi pasto
vią lietuvišką radijo programą. 
Be to vasario 1 d. vietos daini
ninkai Stasė ir Julius Lipšiai pa
sirodė televizijoje Kevin Dennis 
“New Faces” programoje, o vė
liau greičiausia juos matysime ir 
“Australian New Faces” progra
moje. Geriausios sėkmės!

jos chorui vadovavuja ir diriguo
ja solistė G. Vasiliauskienė, o pa
rapijos chorui pianistė Nemira 
Masiulytė.

Ateinantį šeštadienį nei Mel
bourne, nei Sydnėjuje nesijaus 
mašinų užteršto oro, o viskas kve
pės lietuviškais blynais!

Keliaudamas po pasaulį kana
dietis lietuvis Stasys Kuzmas užsu 
ko ir j Australiją aplankydamas 
savo pažįstamus. Turimomis žinio
mis matėsi su savo “zemlioku”
dail. L. Urbonu, Dr. L. Petraus- tos galingos 
ku ir kt. Svečias Kanadoje yra 
kontraktorius — kelių statytojas, 
savo kilme iš Lietuvos nuo Du
setų.

VISUR VISAIP

Pereito mėnesio 10 d. Adelaidė
je įvyko šaunios sydnėjiškio Sau
liaus Dryžos su Emilija Matiukai- 
te vestuvės. Apie šimtinei svečių 
vestuvines vaišes Liet. Namuose 
paruošė Adelaidės Moterų Sekci
ja.

Jau kovo 21 d. Sydnėjuje įvyks
ta reikšmingos vestuvės: išteka 
žinoma visuomenininke Daiva La
butytė už Dan Richard Bieri.

Trejus metus važinėjusi po Eu
ropą ir Šiaurės Ameriką sydnė- 
jiškė Vida GriŠkaitytė sausio 24 
d. grįžo į ‘Sydney ir jau mokyto
jauja Burwood mergaičių gimna
zijoje. Pakely ilgiausia užtruko 
Kanadoje, kur mokytojavo to kraš
to mokyklose.

šalia įvairių žinomų 
mų staigmenų ateinantį __ 
Moterų Draugijos blynų baliuje 
Sydnėjuje paaiškėjo dar viena 
staigmena: bus pravesta loterija, 
kur bus galima laimėti mūsų žy
miųjų dailininkų E. Kubbos ir V. 
Rato kūrinių.

ir nežino- 
šeštadienį

šiais laikais lietuvių kalba kaip 
mokslo objektas, susilaukė dide
lio susidomėjimo daugely univer
sitetų. Vien tik Vokietijoje lietu
vių kalba dėstoma Bonnos, Muen- 
cheno, Regensburgo, Ruhro, Frei- 
burgo ir Saarlando universitetuo
se, o Rytų Vokietijoje Berlyno 
Humboldt if Leipzigo universite
tuose.

Amerikoje sėkmingai išbandy- 
Poseidon raketos, 

lengvai pasiekiančios taikinį už 
2,500 mylių. Greitu laiku šiomis 
raketomis bus pakeistos iki šiol 
buvusios garsios Polaris raketos, 
nes Poseidon raketos apie dešimt 
kartų galingesnės už Polaris.

— ¥ —
Izraėlio kariniai lėktuvai jau ke

lis kartus Egipte puolė karinius 
taikinius pasiekdami ir Kairo prie
miesčius, kur sutelkta pramone. 
Nežiūrint, kaip sparčiai ginkluo
ja sovietai arabus prieš Izraelį, 
vis tiek Izraelis dominuoja tiek 
jūrose, tiek vandenyse.

Nors ir ketvirtį šimtmečio iš
gyvenusi ši tarptautinė organiza
cija per savo gyvenimą labai daug 
ko reikšmingo nenuveikė. Beveik 
per visą laiką ji buvo ginčų are
na tarp rytų ir vakarų sistemų. 
Nors šios organizacijos statutai 
ir principai labai gražūs ir hu
maniški, tačiau daugelis jos or
ganizacijos narių tų nuostatų ne
silaiko ir net atvirai juos žalo
ja, o tokie nariai vis tiek orga
nizacijoje toleruojami. Vienas iš

Dainavimas Adelaidėje perėjo i 
moterų rankas- Išvykus ilgame- 
čiui Lituanijos choro dirigentui 
V. Šimkui j Canberrą, Lituani-

Girdisi, kad jau kelinta savaitė 
sėkmingai vyksta pasitarimai tarp 
Sydnėjaus ir Bankstowno Lietu
vių Klubų valdybų siekiant susi
jungti ir įkurti vieną stiprų lie
tuvių centrą Sydnėjuje. Spėjama, 
kad tasais centras galįs būti 
Bankstowne.

Pereitų metų pabaigoje kanadiš- 
kis lietuvių katalikų savaitraštis 
Tėviškės žiburiai leidžiamas To
ronte, atšventė savo dvidešimtme
tį metų. Nuo pat pradžios šį laik
raštį redagavo Dr. A. Šapoka, o 
jam mirus jį redaguoja kun. Gai- 
da-Gaidamavičius.

Lenkijos vyriausybė išprašė ap
leisti tris britų ambasados diplo
matus iš Varšuvos matyt atsi- 
keršydami už tai, kad pereitų me
tų pabaigoje buvo išprašyti iš 
Londono keturi lenkų diplomatai, 
apkaltinti 
aferas”.

įsivėlę į “neleistinas

— ¥ — 
įvyko didelis politinis

LIONEI STEPONAVIČIENEI

mirus, liūdesy likusį veiklų choristą vyrą Antaną ir sūnų 
Ričardą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

) Geelongo Lietuvių Choras 
ir dirigentas J. Juška

Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos suvažiavimas šaukiamas 
šiais metais rugsėjo 1-5 d.d. To
ronte, Kanadoje.

Kanadoje nuo vasario 1 <L į- 
vesta nedarbingumo pensija. Ja 
galės pasinaudoti asmenys, pra
radę sveikatą. Tokių pensijų iki 
šiolei Kanada neturėjo.

Pernai
skandalas, kai rusai be leidimo In
dijoje pradėjo statyti savo sovie
tinės kultūros centrą. Indijos vy
riausybė užprotestavo, o ir be 
to kaip sovietinės statybos pavyz
dys tas pastatas ir pats sugriu
vo, deja, užmušdamas devynis 
darbininkus.

— ¥ —
Šiais metais sueina 25 metai, 

kai 1945 m. birželio 26 d. buvo 
įsteigta Jungtinių Tautų Organi
zacija.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Sydney Liet. Moterų Socialinės 

Globos D-jos Valdyba praneša vi
suomenei kad j mūsų rengiamą 
Užgavėnių Blynų Balių, garbės 
svečias dalyvaus ir Hon. E. A. 
Willis M.L.A. su Ponia.

Mr Willis kaip Chief Secretary 
— Vidaus Reikalų Ministeris, 
daug prisidėjo mūsų draugijai 
gaunant žemės “Sodybai”. Jisai, 
Lands Departmente daug tarpi
ninkavęs mūsų draugijai, todėl 
parodykime Jam mūsų pagarbą 
kuoskaitlingiauiai atsilankydami į 
Balių, kur galėsite asmeniškai su
sitikti ir pasveikinti.

SL.M.S.G.D.
Valdyba

PRANEŠIMAS
Sąryšyj su CAPTAIN COOK 

BI-CENTENARY CELEBRA
TIONS, Syd. Liet. Moterų So
cialinės Globos Draugijos Valdy
ba, Good Neighbour Council pra
šant, sutiko tarpininkauti ir da
lyvauti tautinių meno darbų pa
rodoje, įvykstančioj Waltons Store 
George Street, Sydney balandžio 
6-18 d.d.

Tuo laiku numatyta Karalienės 
Elžbietos ir Princo Phillip vizi
tas, ir Good Neighbour Council 
pasiryžusi suruošti atvykusių im- 
migrantų aukšto lygio tautinių 
rankdarbių parodą.

Pati paroda vadinsis “IMPACT 
AUSTRALIA”, kur bus rodoma 
ką Australijai atnešė immigran- 
tai. Kiekvienos tautybės prašoma 
maximum 20 eksponatų. Turin
tiems gerų eksponatų čia kaip tik 
gera proga mūsų lietuvišką me
ną parodyti.

Susiinteresavę prašome kreip
tis į valdybą tel. 592608.

Valdyba

tokių narių yra kaip 
Sąjunga.

tik Sovietų

— ¥

, Amerika Libijos 
pareikalavus apleidžia 
te turėtą karinę bazę, kurioje bu
vo laikoma apie 4,500 karių. Tu
rėtoje bazėje visi kariniai įrengi
mai drauge su kariais perkeliami 
į Europą.

vyriausybei 
tame kraš-

pasiryžusi apginkluo- 
, kad būtų išlaikyta 

ginklų lygsvara 
tuose. Iki šiolei 
si derybų keliu 
sutaikinti, bet 
ir ginkluojami
tik apie Izraėlio sunaikinimą.

Amerika 
ti Izraėlj

Viduriniuose Ry- 
A menka stengė- 
žydus ir arabus 

sovietų kurstomi 
arabai tegalvoja

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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