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ŽODIS BENDRUOMENEI APIE BENDRADARBIAVIMĄ,
Krašto Valdyba savo 1971.1.27 dienos 
posėdyje susipažino su prof.A.Kabailos 
pasiūlymais, liečiančius Mūšy Pastogės 
Adminįstracijos Komisiją, ir išdėstytus 
laiške Krašto Valdybos pirmininkui. 
Valdyba pritarė pasiūlymams, apibrėžiau 
čius “M.P." Administracijos Komisijas 
užduotį:
1. Būti Krašto Valdybos patikėtiniais 

vedant “Mūšy Pastogės“ administra
cinius ir finansinius reikalus.
2. Talkininkauti Krašto Valdybos plan

KRA^TRO VALDYBOS PIRMININKAS SYDNEJUJE
Pirmą kartą mūsų Sydnėjaus lietuvių is
torijoje, kad Krašto Valdybos pirmininkas 
lankytųsi Sydnėjuje, būdavo taip, kad Kra
što Valdybos pirmininkas aplankęs kitus 
grįždavo į Sydnėjų. Taip, maža permai
na, bet reikšminga. Adelaide yra mūsų 
tautinio gyvenimo centras šiandien į 
ją mūsų akys nukreiptos. Mal anų šia re
ta proga pasveikinti adelaidiškius ir pa
linkėti jiems sėkmės tautinio kultūrinio 
darbo baruose.
Ponas V.Neverauskas atvyko į Sydnėjų 
sausio 30d. Jį pasitiko Mascot aerodrome 
Apylinkės pirmininkas p.A.Reizgys ir MP 
redaktorius A.Mauragis. Ta, pačią dieną 
Įsitraukė į Įvairius pasitarimus jr posė
džius. Pirmiausiai aplankė Krašto Tary
bos pirmininką prof.A.Kabailą su kuriuo 
turėjo ilgesnį pasitarimą visais liečian
čiais mūšų bendruomenę reikalais. To
liau susitiko su buvusia Krašto Valdyba 
ir iš jos perėmė dokumentus, bylas, fis- 
ką ir kitus su rastine susėjusius dalykis. 
Vakare svečias turėjo malonų susitikima, 
su organizacijų atstovais ir jaunimu p. A 
Reizgių namuose.
SEkančią dieną p.pirmininkas susitiko 
su MP redakcinės Kolegijos nariais, Ku

Kalba Krašto Valdybos pirmi
ninkas p. J.Valįūnas, šalia ponia 
Valionienė, gimnazijos, direktorius p. 
V.Natkevičius ir ponia Natkevičienė. 

uose Bendruomenės spaustuvės įsigijimo 
reikaluose.
3. Krašto Valdybai pageidaujant, talki
ninkauti kituose “Mūšy Pastogę“ liečian
čiuose reikaluose.
Laikui bėgant šitos užduotys bus papil
dytos ar pakeistos sulig reikalu. Krašto 
Valdyba dėkoja prof.A.Kabailai ir ponam 
A.Reizgiui, A.Kutkai ir inž.A.Adomėnui 
sutikusiems sudaryti “M.P? Administra
cinę Komisiją.

A.L.B. Krašto Valdyba.

rioje dalyvavo ir Krašto Tarybos pirminė- 
inkas prof.A.Kabaila. Apsvarstyta visa 
eilė aktualių MP, kaip bendruomenės lai
kraščio, reikalų. Nutarta kviesti dr.A.Mau 
ragį atsakomuo ju MP redaktorium ir pa
vesti jam papildyti Redakcinės Kolegijos 
sudėtį. Taip pat nustatyta MP gairės ir 
apsvarstyta einamieji reikalai.

Po pietų Krašto Valdybos pirmininkas p 
V.Neverauskas kartu su Krašto Tarybos 
pirmininku prof.A.Kabaila turėjo pasita
rimus su MP Administracinės Komisijos 
nariais - p.Adomėnu, p.A.Reizgiu ir p. 
Kutka. Tame pasitarime dalyvavo MP re
daktorius ir adm.p.B.Stašionis. Šios Ko
misijos tikslas yra čia vietoje atstovau
ti Krašto Valdybos reikalus, kiek tai lie
čia Mūsų Pastogę, rūpintis finansiniais 
MP reikalais, o taip pat ištirti galimybes 
ir sąlygas MP spaustuvės įsigijimo rei
kalu.
Pirmadienį 8 vai. p.V.Naverauskas, pa
lydėtas Apylinkės pirmininko ir draugų, 
pakilo orlaviu ir išskrido į kitą dideli ir 
svarbu mūsų lietuviško gyvenimo centrą 
Melbourną. Iki pasimatymo, p.pirmininke, 
MP spaudos baliuje.

LINKĖJIMAI

Australijos Lietuvių Bendruomenę 
sveikina ir linki laimingų Naujų Metu 
Vokietijos lietuvių bendruomenės pir
mininkas p. J.Valiūnas ir Vasario 16 
gimnazijos direktorius p. V.Natkevi- 
čius.

APSISPRENDIMAS Už LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĘ TURĖTŲ REIKŠ
TIS PRIKLAUSYMU, DARBŲ TAL- 
į<A IR FINANSINE PARAMA — 
Stasys Barzdukas.

PLB Valdybos pirmininkas Stasys Barz
dukas atsako j žurnalo “ Į Laisvę“ Nr.49 
(86) Redakcijos pastatyta klausimą:

— Bendravimo ir bendradar
biavimo problema su paverg
tais lietuviais yra reali, ir daug 
kam tenka asmeniniu apsispren
dimu ieškoti atsakymų. Tuo 
reikalu turim politinės mūsų 
vadovybės ir Lietuvių Bend
ruomenės tam tikrų siūlymų ir 
sugestijų.

Ar Jūs manote, kad šis klau
simas kompetentingų žmonių 
pakankamai giliai išgvildentas 
ir išvados įtikinančiai pagrįs
tos? Ar PLB valdyba, formu
luodama "PLB visuomeninės 
veiklos gaires”, tyrinėjo kraš
tų lietuvių bendruomenių nu
sistatymus?

— Ši problema nėra išspręs
ta, nes sprendimas priklauso ne 
nuo mūsų vienų. Bendradar
biauti su Lietuva negalim jau 
vien dėl to, kad tai okupuotas 
kraštas, okupanto valdomas 
diktatūros priemonėmis: jam 
rūpi šio krašto kolonizavimas 
bei rusinimas, o mes su tuo nie
kados nesutiksim. “Bendras dar
bas” čia negalimas, mes sie
kiam ir sieksim okupanto išsi- 
nešdinimo. Bendradarbiauti 
taip pat negalim' ir su tais lie
tuviais, kurie okupacijai sava
noriškai pritaria ir eina iki bet 
kokios žmogiškos savigarbos 
netekusio padlaižiavimo mūsų 
kraštą pavergusiam bei išnau
dojusiam “didžiajam broliui” 
rusui. Neturėdami bendradar
biavimo sąlygų, mes siekiam 
bendrauti su savo pavergta tau
ta, nes joje glūdi ir mūsų pa
čių tautinio išlikimo šaknys. 
Be tautos užnugario tautinė iš
eivijos gyvybė yra negalima, 
ir čia vieną kartą praregėti tu
rim visi. Dėl to mums būtina 
atsiriboti nuo kraštutinio deši
niojo patriotinio mūsų ekstre
mizmo, siekiančio svetur SU

SU LIETUVA
kurti “atskirą”, antrąją, lietu
vių tautą, nieko bendro netu
rinčią su okupuotąja tauta, ly
giai kaip ir mes kovojančia dėl 
tautinės savo gyvybės. Gerai 
žinau, koks šis klausimas su
dėtingas ir be gal jautrus, ta
čiau jam spręsti mažiausiai tin
ka visiškai neatsakinga kai ku
rių mūsų laikraščių polemika, 
jausminė retorika ir tuščių tuš
čiausi mitinginiai šūkavimai. 
Reikia gerai apsvarstyto ir to
li į priekį žvelgiančio plano. 
Štai kodėl PLB valdyba siekia 
ligšiolinių veiksnių siūlymų bei 
sugestijų peržiūrėjimo bei per
svarstymo. Į gyvenimą ateina 
naujoji karta, neapsunkinta 
praeities ipotekų, tad ji nori iš 
nevaisingos defensyvos perieiti 
į daugiau mūsų tautinei atei
čiai žadančią ofenzyvą. Rūpes
tingai svarstytinas ir šis atve
jis. PLB valdyba, rengdama 
savas “visuomeninės veiklos 
gaires”, plačiai dairės aplinkui 
ir daug dėmesio skyrė visuo
meninės mūsų veiklos atmosfe
rai apskritai, todėl bendruome
nę ragino ir teberagina: “Ben
druomenė kviečia liautis šį 
klausima kelti ginčo keliu vie
šumoje, nes jis daugiausia skal
do laisvojo pasaulio lietuvių vi
suomenę ir tuo padeda okupan
to tikslams. Santykiuose su 
gimtojo krašto lietuviais turi
me pasitikėti laisvųjų lietuvių 
sąmoningumu bei subrendimu, 
jų sąžinės jautrumu ir tautinės 
garbės suvokimu”. Deja, “Gran
dinėlės” ir kiti atvejai tebero- 
dė kai kurių mūsų laikraščių 
linkimą mūsų visuomenę skal
dyti su iš to kylančiais visais 
kitais padariniais.

— Kuriems darbams arti
mesnės veiklos plane PLB val
dyba šiuo metu telkia pagrindi
nį dėmesį?

— Antrajam pasaulio lietu
vių jaunimo kongresui, kuris 
turėtų įvykti 1972 metais. Tai 
didelis, taip pat daug rūpesčių 
keliąs užmojis, bet tai jau il
gesnė kalba, tad ją palikim ki
tam kartui. Iš šios dienos PLB 
valdybos pastangų minėtinos 
šios: kasmetinės bendruome
nės spaudos - radijo dienos 
prigydymas, turįs virsti “bend
ruomeninėmis rekolekcijomis”; 
finansinės atramos sudarymas 
PLB valdybos veiklai, nes “sau
so niekas neklauso”; “Pasaulio 
Lietuvio” išlaikymas, nes be 
jo pablogėtų ar ir visai nu
trūktų ta jungtis, kuri dabar 
sieja visų kraštų lietuvių bend
ruomenes ir kai kur net paski
rus lietuvius — “Pasaulio Lie
tuvis” tėra vienintelis jų gau
namas spausdintas lietuviškas 
žodis. Dirbam, ką galim ir kiek 
mūsų laikas bei jėgos mums 
leidžia.
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PADĖKOS IR PAREIGOS

Redakto
riaus žodis

Laiškai Redakcijai

Dr.B.Vingilis .ir dr.V.Doniela kelia klau
simų dėl įvedimo MP atviro ir laisvo žo
džio skilties, kame kiekvienas MP skai
tytojas galėtų visais jam rūpimais reika
lais pasisakyti. Tai minčiai yra pritarus 
entuziastingai ir Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimas. Pagaliau ir MP Redakcinė’ 
Kolegija drauge svarstydama su Krašto 
Tarybos pirm. p.prof.A.Kabaila ir Kraš
to Valdybos pirm. p.V.Neverausku priėjo 
vienos nuomonės, kad tokia laisvo žo
džio skiltį pavadinti Laiškai Redakcijai 
reikėtų nedelsiant pradėti spausdinti.

Anglosaksai yra laikomi manda
giausiais žmonėmis. Virte sinonimu, 
kad anglas būtinai turi būti džentelme
nas. Žmogaus mandagumas eina kartu 
su kultūringumu. Juo žmogus kultūrin- 
gesniš, juo jis mandagenls, žinoma, 
jeigu jis tyčia nesistengia būti kitoks.

Atvykę j šį kraštą, iš karto stebė
jomės vietinių, žmonių mandagumo 
formom, kurios kartais atrodydavo tru
putį juokingos, nors niekas negalėtų 
mums prikišti kultūringumo ir mandagu
mo stoka.

Australai, kaip anglų kilmės žmo
nės yra pasisavinę tas pačias mandagu
mo formas. Dėmesio verta viena iš 
mandagumo formų - dėkingumas.

Žmogus, kaip socialinė būtybė ne
gali gyventi užsidaręs. Jis neišvengia - 
mai susiduria su kitais žmonėmis. 
Naudojasi jų. paslaugomis ar tokias 
paslaugas kitiems teikia. Už visą tai 
jaučiame vieni kitiems dėkingumą, kurį 
išreiškiame padėka.

Siame krašte susitikę žmonės 
vieni kitiems dėkuoja už viską. Dė- 
kuojame pinigus gaudami ir juos mokė
dami., Dėkuojame viršininkui už pa
aukštinimą ir gaudami iš jo “pipirų”. 
Dėkuojame ką nors gaudami ar ko nors 
nepriimdami ir taip be galo.

Čia begyvendami ir mes prie šios 
mandagumo formos labai prisirišome, 
galima sakyti su ja suaugome ir dėkuo
jame, dėkuojame į kairę ir į, dešinę. 
Dėkuojame žodžiu, dėkuojame laiškais, 
dėkuojame ir per spaudą. Kol kas šiam 
tikslui dar nenaudojame radijo ir tele
vizijos.

Mandagumas ir dėkingumas pri
klauso prie žmogaus dorybių ir niekam 
nevalia iš to tyčiotis. Tačiau šis 
paprotys negali virsti savaime tikslu. 
Negalime norėti ir kitiems,kad už kiek
vieną piršto pajudinimą, ar paaukuotą 
lėkštę mišraines mus perlietu srovė 
padėkų žodžių ir spaudoje. Deja, taip 
yra. Vienoj mūsų kolonijoj leidžiami 
du laikraštukai-biuleteniai. Beveik 
ketvirtadalis jų puslapių išmarginti 
įvairiausiom padėkom. De'kuojama : 
įvairiausiom progom atskirom asmenim, 
organizacijom, ir institucijom. Dėko
dami išminim progas ir išvardinam dova
nas. Vieniem dėkuojame paprastai, 
kitiem pabreštinai daugiau tame pačia
me padėkos pareiškime. Kartais tose 
padėkose minimos pavardės ir austra
lų, kurie šių biuletenių niekuomet nėra

Žinoma, redaktoriui nieko kito neliko, 
kaip tik kviesti gerb. MP skaitytojus pra
dėti rašyti. Tačiau, kaip kiekvienas dar
bas, taip ir šis reikalingas tam tikrų for
malinių suvaržymų taisyklių ir atsakomy
bes jausmo Pajautimo. Dr.B.Vingilis su
formulavo j 10 atskirų punktų, kurių pri
valėtų laikytis kiekvienas laiško rašyto
jas, tų jo anketą spausdiname atskirai.

Be abejo laiškai ineš gyvumo mūsų skai
tytojų tarpe ir mes juos Įtrauksime Į ben
druomenės gyvenimo pilnumą nes skaity
tojas galės visais klausimais pasisakyti 
pataisyti, pagirti ii’ papeikti, o svarbiau
sia save išrekšti kaip bendruomenės na
rį, kuriam rūpi lietuvybės reikalai. Kitaip 
sakant, mes busime nuolatiniame kontakte 
vieni su kitais ir tas turėtų mus suartin
ti, padėtų suprasti vieni kitus, o tai ir 
yra svarbiausia.

iš kitos pusės, jei mes nekultūringai kal
bėsimės , atsidursime prieš dar didesnį, 
pavojų susipykti ir išsiskirti. Todėl kiek 
vienas laiško autorius turėtų pirmiausia 
galvoti, kad jis pats save išreiškia: pik
tą, nemandagų, kvailą, protingą, kultūrin
gą, tolerantą ir t.t. Tik vėliau, antroje ei
lėje, turėtų rūpintis apie tai ką jis nori 
pasakyti, Kitaip sakant, pirma gerbkime 
patys save, o paskui barkime kitus .saky
kime faktus, reiškime savo nuomonę ir t.t

Bus malonu skaityti jūsų laiškus, jai 
prisilaikysite šitų reikalavimų: spauos 
etikos, teisingos informacijos, lietuviš
kai tautinės kultūros puoselėjimo musu, 
bendruomenėje ir būsite tikrieji veidrodžiai 
mūsų, gyvenimo Australijoje.

Čia spausdiname dr.B.Vingllio patiektą 
Krašto Tarybos Prezidiumui pasiūlimą 
svarstyti suvažiavimui dėl įvedimo Mūsų .. 
Pastogėje atviro ir laisvo žodžio skilties. 
Red. niais klausimais privalo bū'tii spausdinam: kos.

nors jie neatatiktu ALB Krašto Valdybos
A.L.B. KRAŠTO TARYBOS XII-SIOS SE- ar “Mūsų Pastogės" redakcijos nuomonės 
SIJOS PREZIDIUMUI. 9. Visus, kilusius konfliktus tarp laiško
Siūlau Krašto Tarybos XXII-sios sesijos autoriaus ir "Musų Pastogės" redakcijos 
Darbotvarkės punkte No.l7-"Mūsų Pasto
gės" Reikalai-sekančio turinio PASIŪLY-sprendžia ALB Krašto Garbės Teismas.
MĄ-REZOLIUCIJĄ diskusijoms ir baisa- Josprendimas yra galutinis, 
vimui. 10. Už laiškų turinį nei ALB Krašto Vai10. Už laiškų turinį nei ALB Krašto Vai 

dyba nei "Mūsų Pastohes" Redakcija ne
siima jokios moralinės atsakomybės.1. Įvesti “Mūsų Pastogėje' atskirą skil

tį vienu iš sekančiu pavadinimu: "SKAI
TYTOJŲ ŽODIS", "SKAITYTOJAI PA
SISAKO“, ar “ LAIŠKAI REDAKCIJAI.
2. Laiškai yra ribojami ne daugiau 150 
žodžių.
3. Laiško rašytojas turi būti finansinis
“Mūsų Pastogės“ prenumeratorius ir pri
valo pasirašyti savo pavardę, pažymint 
gyvenamąją vietą.
4. Redakcija atsiusto laiško jokiais atve-

■ jais netaiso (turinio, gramatikos ar sintak
sės atžvilgiais) ir jo netrumpina. jo pasiūlyti punktai yra visi priimtini, su

5. Laiškai spausdinami prisiuntimo eilės 
tvarka.
6. Kiekviename Mūsų Pastogės" nume
ryje turi būti spausdinamas bent vienas 
skaitytojo laiškas.
7. Atskirus asmenis užgauna laiškai nes
pausdinami.

8. Laiškai visuomeniniais, ideologiniais 
komerciniais , religiniais ar bendruomeni-

Dr. B.Vingilis 
ALB Krašto Tarybos atstovas

ĮSIDĖMĖKITE
Red. Kolegija savo sausio 31 d. posėdyje 
dalyvaujant Krašto Tarybos pirmininkui 
prof.A.Kabailai ir Krašto Valdybos pirmin 
inkui p.V.Neverauskui svarstė dr.B.Vingi- 
lio suformuotus punktus, kiek tai liečia M5 
skiltį - Laiškai Redakcijai- ir rado, kad

sekančiais pakeitimais:
4p. Redakcija, atsiųsto laiško turinio ne- 
keisdama, ištaiso gramatikos ir sintaksės 
klaidas.
6p. ...jei jų yra.
9p. ALB.Krašto Valdyba, kaipšio laikraš-^, 
cio leide’jas, visus skundus sprendžia prieš 
Redakcinės Kolegijos nutarimus. Jos spren
dimai yra galūtini.
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(b) Kurie nori studijouti lietuvių kalba dd 
kultūrinių ar kitų sumetimų, bet egzaminų^ 
laikyti nenori.
Mokymas bus dviejų lygių:

.(i) pradedančiųjų kursas (3-4gimnazijos 
klasių lygio) ir
(ii) pažengusiųjų kursas (5-6 gimnazijos 
klasių lygio).
Pamokos vyks šeštadieniais nuo 9'15 vai. 
ryto. (Tikimasi kad pažengusiųjų kurso 
pamokos bus pratęstos iki 12:15 vai.). Mo. 
kslo metų pradžia: 1971m. vasario mėn.13 
d.Mokslo metu pabaiga: 1970m. lapkričio 
mėn.27d.

3 aukštesniosios mokyklos klases (3rd

matę ■ ir tikriausia nežino, kad tokie 
egzistuoja.

Kai organizacijos rengia balius 
norėdamos kilniem tikslam pasipinigau
ti, kreipiasi į ponias ką nors paaukuoti 
bufetui. Geraširdžių ir dosnių šeimi
ninkių niekomet netrūksta. Dievo dova
nos visomet suplaukia apsčiai. Reikia Lankytojais priimami baigę nemažiau kaip 
jom visom padėkuoti. Bet čia bėda ir 3 aukštesniosios mokyklos klases (3rd 
prasideda. Viena paaukuojo pora sil- form high school level). Priimami įvairių 
kūčių, patraukliai svoguniukais apkai- profesijų, aukštesnio ir aukštojo išsilavi- 
šytų (kuo ne tautinis patiekalas), kita nimo asmenys. Amžiui ribų nenustatyta, 
visa napoleoną, ^beveik meno kurinį. Asmenys baigę lietuvių parapijos sekma- 

'' 1 ■ T-’- dienio mokyklą galės būti priimami į pa
žengusiųjų kursą.
Švietimo departamentas apmokės1 mokyto
jus (nuo £9.90. iki £14.70 už dviejų valan
dą pamoką, priklausant nuo dėstomo kurso 
lygio) ir padengs lietuvių kalbos vadovė
liu Įsigijimo išlaidas.

Pasakysi tik ačiū, bus blogai. Juk 
napoleonas, tai ne silke ir savo turiniu 
ir išlaidom, 
vargti,

Kam tuomet išlaidauti ir 
jei padėka tokia pat, kaip ir 

silkininkei. Jeigu visom tik padėkuosi 
ir neišminėsi už ką, vėl busi bėdoj. Ir 
taip daugelis rengėjų susiduria su sun
kumais, beieškodami tinkamos formos Kitas mokslo priemones, kaip: magnetofo- 
kiekvienam atsidėkuoti. na, kasetinius magnetofonus, magnetofo-

Nemažiau vargo su padėkom ir už nines juosteles, diaskopa, transperentus, 
įvairius, talkininkavimus .Bet didžiausia skaidriu žibinta, skaidres ir pan. galėsine 
bėda, jeigu per kieno nors neapsižiūrė- Įsigyti specialiai žemom kainom iš Depar- 
jimą, padėkoj bus praleista pavardė, tamento sandeliu ir akredituotų pardavėjų. 
Dėl klaidos šoks vėl spaudoj aiškintis Mokiniai, kurie lanko bent kurią valstybi- 
ir redaktorius ir rengėjai. Nuolankiai nę aukštesniąją ar technikos mokyklą, ar 
atsiprašinės ir praleistą, pavardę iš- bent kurį valstybini koledžą už mokslą ne 
kilmingai paskelbs. mokės. Privačių mokyklų mokiniai, iki 15

Visų šių faktų akyvaizdoj nore- metų amžiaus, us mokslą irgi nemokės, 
tusi paklausti, o kas gi dėkuoja įyai- Kitiems yra nustatyti šie mokesčiai: 
riėms parengimų organizatoriams. Ar (i) pradedančiųjų kurso lankytojams £9.0 
mes paskaičiojame, kiek jie, dirbdami ą pusmetį ir '

■ visuomeninįdarbą sugaišta laiko ir past (ii) pažengusiųjų kurso lankytojams £11.70 
daro išlaidų, kurių niekas negražina. į pusmetį.
Kas padėkuoja bendruomenės valdybons Nežiūrint anksčiau minėto, yranumatoma 
.. .. ’ , . , / . Izorl IriiT-ln lonl-ijo frtizxe* l-nronr- nnrrnlia_

choristams, tautinių šokių šokėjams, 
vaidintojams ir įvairiems menininkams, 
kurie metais neša pareigų naštą, dažnai 
už visa tai tik priekaištus girdėdami. 
Ar ne musų visų pareiga, jeigu jau kra
tėmės nuolatinių pareigų, bent retkar
čiais kuo nors paremti tuos žmones, 
kurie mūsų gyvenimą praturtina ir pada- 
ra jįipilnesnį ir patrauklesnį. Ar taip 
jau būtinai reikalinga, kad kur nors 
pirštus prikišus .kažkas privalėtų skam
binti varpeliu ir visiems skelbti apie 
didžius nuopelnus.

Ar neužtektų, jeigu už paramą bū
tų padėkuota paprastai, vien gyvu šiltu 
žodžiu, neatsižvelgiant ar tu paaukavai 
varganą silkutę, ar kulinarijos šedevrą 
-tortą; padėjai sustatyti kėdes,ar kelias 
dienas praleisti prie,bendruomenės na
mų statybos, 
vieno 
inašu į mūsų visuomeninį gyvenimą,. 
Ir ten atlikime kukliai nuoširdžiai be 
bubnų ir fanfarų.

Laikraščiu leidėjai ir redaktoriai 
turi svarbesnes medžiagos negu padė- 

Leiskime jiems produktyviai iš- 
nauduoti brangiai kainuojančius pus
lapius. Norint būtinai padėkuoti raštu, 
tam tikslui plačiai praktikuojami laiš
kai.

Ne išrinktųjų, bet kiek- 
mūsų pareiga ateiti su savu

kad tie kurie lankys tuos kursus regulia
riai ir rodys pakankama pažanga lietuvių 
kalboje, galės būti nuo mokesčio atlei
džiami. w
Mokins Švietimo Departamento pripažinti 
lietuviai mokytojai, lingvistai-lituanistai 
su pilnom akademinėm kvalifikacijom ir pe 
dagoginiu patyrimu.
Iki šiol užsiregistravo 33 lankytojai. Keli 
ju yra baigė vietinius universitetus. Jų tar. 
pe yra ir keletas australų.
Bus mokinama prisilaikant Švietimo De - 
partamento patvirtintos programos sudary
tos pagal Vasario 16 Lietuvių Gimnazijos 
Vokietijoje ir Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto Čikagoje gaires, bei pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos 
Pirmininko, korp! Romuvos filisterio, p. 
Antano Rinkūno patarimus.

* * *
Mūsų tikslas yra naudoti moderniskiau- 
sius mokymo metodus ir priemones aukš
tam didaktiniam efektingumui atsiekti. 
Nes nuo to priklausys
(a) kursų pasisekimas lankytojų tarpe,
(b) kursų tęstinumas,
(c) kursų pripažinimas šių svarbių institu
cijų
(i) Victorian Universities and Schools Exa
minations Board ir
(ii) Universities Modern Languages Stee
ring Committee.
Tam tikslui atsiekti mums yra reikalinga 
lietuvių bendruomenės, jos organizacijų 
ir pavienių bendruomenės narių moralinė 
ir materialinė parama.
Šiuo metu siekiame sudaryti £1000, litua
nistinio lavinimo fondą, kuris būtų panau
dotas * '' '
(a) kursų lankytojų stipendijom ir
(b) moderniom mokymo priemonėm Įsigyti. 
Aukotojų pavardės ir fondo atskaitomybė 
bus skelbiamos lietuvių periodinėj spau
doj.
Pinigai bus laikomi Lietuvių Kooperatinės 
Kredito Draugijos Talka specialioj "Korp! 

, Mūsų korporantams pavyko gauti Viktori- Romuvos lituanistinio lavinimosi fondo“ 
’ jos Švietimo Departamento sutikimą mo- sąskaitoj.

kinti lietuvių kalbos gimnazijos kursą nucMūsu patyrimas rodo, kad maža praktiškos 
1970 mokslo metų pradžios. Lietuvių kal-konsevencijos turi mūsų sielojimasis dėl 
bos kursai vyks Education Department of lietuviško jaunimo nutautėjimo, mūsų su- 
Victoria. Saturday School of Languages, sirūpinimas dėl jų nepakankamo aktyvumo 
University High School, Parkville, 3052- bendruomenės veikloj, dėl jų tarpusavio 
Mokymas vyks dvieju, tipų mokiniams: šnekuciavimosi svetimąja kalba.
(aj Kurie nori liakyti tos kalbos "School Jaunuolių apklausinėjimas rodo, kad 

r Leaving" ar "Higher School Certificate"jaunimas norėtų būti susipratus- 
’, egzaminus ir gauti atitnikama Departameu’a's lietuviais ir aktyviais lietuvių bend- 

to pažynęima ir ruomenės nariais, bet
‘ Nukelta į psl.

KORP! ROMUVA INFORMUOJA

B. Straukas

LIETUVIŲ KALBOS KURSŲ REIKALU
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POLITIKOS VINGIUOSE

Vytautas Bernotas

Lenkijos Riaušių Gera Pradžia
Daug kas mėgina sugretinti riaušes 

Dancige, Gdynėje, Zopotoje ar Štetine ar 
vak.Vokietijos nuolaidomis ar draugiškos 
rankos tiesimu Lenkijai. Apie spontaniš
kas riaušes Lenkijoje plačiai buvo rašy
ta užsienio spaudoje, tačiau nagrinėjant 
priežastį ir daleidžiant, kad politiniai j- 
vykiai tarp abiejų valstybių davė pradžia 
riaušėms, dėl to vertėtu smarkiai suabe
joti.

Nepaprastai yra lengva sėdėti už
sienyje t.y. vakaruose sočiais pilvais ir 
daryti išvadas, kad va vokiečiai nespėjo 
uz'megsti kontaktų su rytais, nespėjo len
kams pripažinti buvusių Vokietijos teri
torijų, patys lenkai pradėjo nertis iš kai
lio žlugdydami diktatūrą.

Gi darant tokias išvada pamirštam 
kad riaušės Lenkijoj nekilo dėl tarptau
tinių politiniu užmasčiu, bet grynai eko
nominiais sumetimais, Kaip tik dėl to,de
monstracijų ir riaušių sąjūdis nekilo tar
pe studentų, tarp kariškiu ar inteligentų, 
bet grynai tarpe prasčiausiu darbininkų 
plieno prmonės bei angliakasių rajonuose. 
Galima įsivaizduoti kiek darbininkui ak
tuali politika kada tenka kas metai vis 
daugiau suveržti diržą, kada dėl sunkios 
ekonomines būklės žmona priversta dirbti 
ir vis negalima suvesti gala su galu. O 
dar , kaip tyčia pries pat Kalėdas, var
dan pramonės vystymo, pakeliamos pro
duktų kainos beveik penktadaliu. 
Tokio išnaudojimo, žinoma darbininkai 
negalėto suvirškvti ir spontaniškai aplei
sdami fabrikus, kasyklas išėjo demons
tratyviai į gatves reikalaudami ne produ. 
ktu, bet. algos pakėlimo; ne naujų paža
dų, bet. jų ištesėjimo; ne ateistinio, bet 
religinės laisvės ir tikinčiųjų toleracijcs 
Darbininku, ir pažemintų proletarų maiš
tas Lenkijoj tuo tarpu davė gerus rezul
tatus . Gomulkos viešpatavimas pasibai
gė ir drauge su juo rezervam išėjo mas
kvine klika. Naujasis partijos Gierek pa 
žadėjo lenktis, jei Maskva nesipriešins, 
darbininkų reikalavimams vykdant socia
lines reformas bei taisant ekonomine 
struktu.ra

TOS PAČIOS MUSĖS.
Pokarine Lenkijos padėtis niekad nebu
vo pavydėtina, gyvenimo lygis gal stovi 
aukščiau kaip Pabaltijo kraštuose, vis 
tik smarkiai atsilikęs nuo komunistu 
valdomos Čekoslovakijos, Vengrijos ar 
rytų Vokietijos. Lenkijos darbininkui siu 
ku įsivaizduoti kodėl karą pralaimejisi 

Vak.Vokietija ekonominiai pirmauja Euro
poje, o socialistinė Lenkija po 25-rių ko
munistinio gyvavimo metu nedaug pajuda 
priekin nerodydama jokių ateities pers
pektyvų.
Lenkijos darbininkas uždirbdamas tik £ 
40 doleriu per mėnesį, būtent mažiau už 
Australijos pensininką, negali atsipalai
duoti nuo pokarinių nedatekliu bei skurcb. 
Jis negali svajoti apie nuosava, kampelį 
sutaupąs ar sirgti poniška liga perkant 
saldytuva, skalbimo ar važiavimo mašina 
Kalbant apie mašinas, pati pigiausia Fi
at kainuoja 4000 dolerių, nors E Gierek 
žada greit gaminti pusau pigesnį lenkis"- 
ka volkswagena Kokia mašinos kaina, 
galima įsi vaisduoti, kiek metų truktų 
darbininkui įsigyti judomą nuosavybę iš 
nesutaupomu sutaupą.
Nebereikalo vakarų korespomdentui už
klausus angliakasį,kaip jis reaguoja į po- 
gomulkinę padėtį, atsakymas gautas šiur
kštus ir beviltiškas: "Mėšlo krūva liks 
ta pati, tik musės bus kitos“.

POGRINDŽIO SPAUDA
Maskvoje ir kituose didmiesčiuose daž
nai pasirodo rotatorium leidžiama pogrin
džio spauda, vietiniai žinoma kaip "sa
mizdat", arba “pati save spausdinanti“. 
Pogrindžio spaudoje vaizdžiai aprašomi 
įvykiai.pasaulyje ir Rusijos vidaus gyve 
nime.Dažnai išjuokiama partija, teisėjai 
ir jų sprendimai, priverčiamų darbų kalė-

A, Solženicyno malda
Neseniai Vakarus pasiekė šių metų Nobelio literatūros premijos laureato 

A. Solženicyno sukurta malda. Pasiekė vad. "samlzdato" būdu, be autoriaus 
žinios. Parašyta 1962 ar 1968. Jos vertimą iš rusų į prancūzų kalbą paskelbė 
savaitraštis "Le Figaro Littėraire" šių metų spalio 5-11 numery. Išverčiame 
ją ir mūsų kalbon:

Kaip gera man gyventi su Tavimi, Viešpatie! Kaip lengva man į Tave tikėti! Kai mano 
protas silpsta ir nebepajėgia suprasti, kai šviesiausi žmonės nemato toliau už dienos galo ir nežino, 
ką rytoj jie privalo veikti, — Tu man teiki aiškią tikrybę, jog Tu esi ir rūpiniesi, kad nebūtų už
daryti visi vartai į gėrį.

Pasiekęs žemiškosios garbės viršūnę, su nuostaba gręžiuosi į nueitąjį kelią, kurio vienas pats 
niekada nebūčiau radęs. Nuostabus tai kelias, kuris per neviltį nuvedė mane ten, iš kur galėjau 
žmonijai perduoti Tavo spindulių atšvaitą. Ir toliau Tu leisi man juos atspindėti, kiek tai būtina. 
O jei nebeturėsiu laiko, Tu kitus pašauksi šiam uždaviniui. Į Aidai

Praeitą sekmadienį, gruodžio 6 d., visoje Amerikoje paskelbus gedulo dieną, 1 ic’uvių Studentų Sąjun
gos centro valdybos rūpesčiuClevelando katedroje buvo suorganizuotos memorialinės mišios lietuvio jū
rininko Simo Kudirkos atminimui, kur dalyvavo virš pora tūkstančių lietuvių ir amerikiečių. Pamal
dų metu giedojo Čiurlionio ansamblis, vadovaujamas komp. A. Mikulskio, ir iškilmės katedroje buvo 
baigtos Lietuvos himnu. Viršuje dalis ansamblio dainininkų katedroje prie vargonų. Apačioje pirmąsias 
eiles katedroje užėmę uniformuoti lietuviai skautai ir skautės. J, Garlos nuotraukos

jimai, beprotnamiai ir visa kas aktualu 
priespaudos gyvenime.
Čia patiekiama keletą ištraukų iš “sami 
zdat“ aprašymų.
Sąrišyj su Lenino metinėmis, Leningrade, 
Puškino Aikštėje,buvo išstatyta foto pa
roda. Tarpe “Petrapilio Revoliucinio Ko 
miteto“ kabėjo ir genealaus Stalino por
tretas. Bet kada Stalino paveikslas buvo 
pakartotiniai nuplėšiamas ar ištepliojam- 
as , miesto vykdomasis komitetas nuta 
rė uždaryti parodą.
Tokie veiksmai niekinantys Stalino pav
eikslą neapsiejo be aukų. Viena iš jų -

dviejų vaikų tėvas sugautas plėšiant žu
diko fotografija gavo vienus metus sunk
iųjų darbų kalėjimo. Tėvo "politinis nu
sikaltimas“ skaudžiai atsilieps vaikams 
siekiant aukštesnįjį mokslą.

* * *
Kittsepizods paimt® iš teismo kur vaiz
džiai parodoma sovietiška logika. 
Prokuroras klausia kaltinamąjį Kocbiev- 
ski: prieš ką mes kariavome antrajame 
kare?
Kaltinamasis:- Pries fašizmą.
Prokuroras:- Tai del ko mes kariavome, 
ar ne del laisves?
Kaltinamasis:- Taip.
Prokuroras:- Ar mes karą laimėjome? 
Kaltinamasis:- Taip.
Prokuroras:- Nu, pats matai ir sutinki, 
kad mes karą laimėjome taigi ir turime 
laisvę.

SPAUDOJE
Sovietijos komunistai ruošiasi 

24-jam Sovietų, Sąjungos komunistų 
partijos suvažiavimui (1970 m. kovo 
30d.) gi okup. Lietuvos komunistai 
taip pat šiais metais, vasario 10-11 d. 
svarstys savus reikalus. Jau dabar 
aiškėja, kad abiejuose suvažiavimuo
se didelis dėmesys bus skirtas vad. 
buržuazinei ideologijai ir ypač Va
karų įtakų skverbimuisi įSovietiją, jos 
pavergtus kraštus.

Partijos garsiakalbis “Pravda” 
neseniai (lapkričio 23 d.) vedamajame 
apie "buržuazine, ideologiją” pati pir
moji ir su dideliu rūpesčiu atkreipė 
dėmesį į, tuos pavojus Sovietijos gy
ventojams. Dienraštis primena, kad 
JAV-bės, nors patirdamos “skaudžių, 
pralaimėjimų”, vis dėlto vis daugiau 
pastangų skiria “politinėms ir ideo
loginėms diversijoms prieš socialis
tines šalis, komunistinį ir visą de
mokratinį judėjimą”. Komunistų orga
nas šaukia: budėkite ir kovokite prieš 
socializmui svetimų pažiūrų ir įpročių 
skverbimąsi. Ir toliau pripažįstama, 
kad tie vakariečiai sugeba rafinuo- 
čiausiomis priemonėmis nuodyti darbo 
žmonių sąmonę, apjuodinti “socializ
mą”, padailinti savąją santvarką. Esą 
toji vakariečių, buržuazinė propaganda' 
paveikianti tik atskirus, neatsparius 
žmones ir juos atitinkamai apdorojanti 
. . . Prisimenama ir jaunimas - o jis, 

kaip žinoma, kaip tik nesunkiai paten
ka į, tų svetimų pažiūrų ar įpročių 
pinkles. . .

“Pravdos” išvedžiojimai, lietu
vių kalba pakartoti ir "Tiesos” laik
rašty, liudija viena: tos Vakarų įtakos, 
iš tikrųjų, stiprios ir jos veikia Sovie
tų žmones. Ne be reikalo ir Brežne
vas vienoje savo kalbų neseniai skun
dėsi, kad rusams tenka vis griežčiau 
kovoti su vadinamu idėjiniu blaškymu
si ir nepolitiškumu. . .

***

Ryšium su P. ir A.Bražinskų ir 
Simo Kudirjos žygiais į laisvę, pasau
lio spaudoje paskelbta nepaprastai 
daug aprašymų bei įdėta žemėlapių, ku
riuose parodyta Lietuvos vieta Europo
je-

Lietuva dažnai pavaizduota su
dėtine Sovietų Sąjungos dalimi. Tokių 
atvejų ateityje gali būtį ir daugiau.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas prašė tokių laikraščių skaity
tojus nedelsiant reaguoti laiškais, į 
atitinkamas redakcijas, atkreipiant jų 
dėmesį, kad laikraščių skelbiamuose 
žemėlapiuose Lietuva nebūtų įjungia
ma į Sovietų Sąjungos imperijų.

ELTA
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ŠIULENTU 
L ZObli

-Redaguoja Gintautas Kaminskas.
Flat 9, 259 Clayton Rd.
Clayton, Vic. 3168

NAUJUS
METUS PRADEDANT

Šiais metais Studentų. Žodyje 
bus pakeitimų, ir,tikiuosi,patobulinimų. 
Pavyzdžiui, mėginsime įvesti į savo 
straipsnius anglišką, tekstą, darydami 
ištraukas, ar cituodami kai kurių 
autorių mintis. Būkime realistai. Juk, 
labai aišku, kad mes visi suprantame 
puikiai angliškai (daugumas net geriau, 
negu lietuviškai); taigi kodėl versti 
angliškai parašytus straipsnelius lie
tuviškai? Šitame numeryje rasite iš
traukų iš ‘ ‘ National U” kuri, man ąt 
rodo, turėtų, būti labai įdomi ir reikš
minga visiems lietuviams jaunuoliams. 
Tai nuo dabar galėsite palikti citatas 
iš anglų, kalbos rašytojų neišverstas 
jūsų pačių straipsniuose.

Aš vėl apeliuoju į jūsų lietuviš
kas sirdis ir tautinius jausmus, kad 
rašytute straipsniui Studentų Žodžiui, 
arba duotute kitos medžiagos: fotonuo
traukas, piešinius, brėžinius,ir 1.1. 
Atsiminkite, kad šits yra mūsų(studen- 
tų) laikraštis, ir jeigu mes patys ne
dirbsime, viskas sugrius. Tai jeigu dar . 
norite save vadinti lietuviais, štai pro
ga įrodyti savo tautinę vertę darbais, o 
ne tik žodžiais.

Žydai išbuvo, labai ilgą laiką 
tremtyje be tėvynės,panašiai kaip mes 
lietuviai Australijoje ir kitur šiom 
dienom. Ir dar dabar, nors Izraelis 
atstatytas, daugumas žydų yra pasi
likę užsienyje. Kaip jie išsilaikė, 

■Kaip-jie- 
kaip nenutautėjo? Šita ištrauka pa
aiškina tą reikalų. Man atrodo, kad 
lietuviai daug ką gali išmokti iš žydų.

“We are not hyphenated Jews; we 
are Jews with no qualifications or re
servations. We are simply aliens; we 
are a foreign people in your midst, and 
we emphasize,we wish to stay that way 
There is a wide gap between you and 
us, so wide that no bridge can be 
laid across it. Your spirit is alien to 
us; your myths, legends, habits, 
customs, traditions, and national herit
age; your religions and national shrines 
your Sundays and holidays . . . They 
are all alien to us. The history of 
your triumphs and defeats, your war 
songs and battle hymns, your heroes 
and their mighty deeds, yoru national 
ambitions and aspirations, they are all 
alien to us. The boundaries of your 
lands cannot restrict our movements, 
and your border clashes are none of 
our concern. Far over and above the 
frontiers and boundaries of your land 
stands our Jewish unity . . . Whatso
ever of us calls the foreign land the 
Fatherland is a traitor to the Jewish 
people. Jewish heroes in foreign wars 
mean nothing to us.- The Jewish peop
le have no reason to decorate them w- 
ith medals;they are not Jewish heroes, 
A loyal Jew can never be other than a 
Jewish patriot. We recognise a nation
al unity of Diaspora Jews, no matter 
in which land they might reside. There
fore, no boundaries can restrain us 
from pursuing our Jewish policy”.

- From “Krisis und 
Entsheidung”, by Dr. Jakob Klatzkin, 
Berlin, 1921.
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Australijos Lietuvių studentu 
REZOLIUCIJOS

.Australijos Lietuvių Studentų Sąjunga 
savo visuotiname susirinkime, kuris 
įvyko gruodžio 28 dieną, 1970 .metais, 
Melbourne, nutarė pateikti sekančias 
dvi rezoliucijas dabar vykstančiam 
1970 metu, Australijos Lietuvių Ben
druomenės prezidiumui.
Rezoliucijos yra:

1 ALSS smerkia visus bandymus skal
dyti Australijos Lietuvių Bendruomenę, 
dėl to kad šitokie veiksmai ardo, o ne 
skatina, lietuvybės išlaikomo darbus. 
Skaldymo rezultatas yra. kad jaunimas nu
sigręžia nuo lietuviškų organizacijų, nes 
mato, kad skaldytis tokiam mažam skai
čiui žmonių svetimame krašte neatsiekia 
nieko lietuvių labui.

2. ALSS, suprasdama, kad Australijos 
lietuvių veiklos tęstinumas priklauso 
nuo dabartinio jaunimo, pageidauja, kad 
nuo ateinančių 1971 m butų išrinktas 
į kiekvieną krašto ir apylinkės valdybą 
nors vienas (1) atstovas iš jaunimo, ku
ris būtų amžiaus tarp 21 ir 35 metų. 
Jaunimas prašo tiktai vieną vietą užimti 
valdybose, nes pripažystame naudą, kuri 
ateina iš vyresniųjų patarimų ir patyrimo. 
Čia būtų proga jaunimui ruoštis perimti 
kitas vietas ateityje, kol kas dirbant su 
vyresniaisiais.

ALSS NUTARIMAI

Tekstas ALSS Sydnejaus skyriaus 
pranešimo, kuris buvo duotas ALSS 
visuotiniam susirinkimui, Melbourne, 
gruodžio 28 d., 1970.

Pagal ALSS įstatus, vienas šitos 
organizacijos tikslas yra “veikti 
tautinėje srityje”. ALSS Sydnejaus 
skyriaus valdyba pastebėjo, kad pas
taruoju metu skaičius jaunimo, kuris 
aktyviai dalyvauja lietuviškų organi
zacijų veikloje, yra smarkiai sumažė- i 
jęs. Sydnejaus valdyba dėl to pradėjo ' 
galvoti apie lietuvybės tęstinumą, ; 
Australijoje, ir klausti; Kas liks su
organizuoti suvažiavimus ir Meno Die
nas už 15 ar 20 metų, ir kas i jas be
važiuos?

Sydnejaus valdyba prašo kiek
vieno studento apgalvoti sekančius 
klausimus:

(i) Jeigu prisipažįstame 
lietuviais, kokios yra mūsų pareigos?

(ii) Ar suprantame, kad lietuvybės 
ateitis Australijoje priklauso nuo mū
sų, t.y. nuo jaunimo?

(iii) Ar mes studentai ir lietuviai 
akademikai turime aktyviai įsijungti 
į bendruomenę, t.y. priklausyti ir dirb
ti kiek galima su lietuviškom organi
zacijom, kurios skatina lietuvybę 
Australijoje?

(iv) Ar pripažystame,kad jeigu da
bar nesįdomausime lietuvių bendruo
menės reikalais, ir jos ateitimi, tai 
už 10 metų gali būti jau per vėlu? 
- Lietuvių skaičius vis mažėja Aust
ralijoje!

(v) Ar turime susiorganizuoti kaip

SAULĖ ŠVIEČIA JOS MENE.

Tokia antrašte “Sun Herold" Morning pa
per 28.1.71 aprašė mūsų žinomos dailinh- 
kės Eva Kubbos meno darbus ir idėjo jos 
fotografiją.
Eva Kubbos laimėjo šiais metais NSW 
Art Gallery Pring Memorial Prize Archi
bald suruoštą konkursų.
Laikraštis plačiai aprašo Evos Kubbos 
jaunas dienas ir pamėgtus vaizdus Lie
tuvoje, kurie jos gyvenime dar tebera gy
vi. Nemaža vietos laikraštis skiria dai
lininkės gyvenimo aprašimui Austrlilljoj. 
Eva Kubbos buvo apdovanota už savo kū
rybos darbus 22 kartus. Ji turėjo indivi
dualines parodas Sydnejuje, Newcastely- 

lietuviška sąjunga, kuri per savo dar
bus kovoja už lietuvybės tęstinumą 
Australijoje?

Šiandieną yra susirinkęs didelis 
būrys lietuvių Melbourne. Kas juos 
čia pritraukė? -Koks nors dalykas, ku
ris tiksliausiai būtų vadinamas ‘ super - 
patriotizmas’. IŠ tų lietuvių čia susi
rinkusiu, yra visokių - vieni sportuoja, 
kiti diskutuoja; vieni vyresni, kiti 
jaunesni. Bet jie visi yra lietuviai 
nesvarbu kokie jie būtų. Jie turi bend
rą tikslą: išlaikyti lietuvių bendruo
menę svetimame krašte, dirbdami dėl 
Lietuvoj išlaisvinimo.

Pastaruoju metu pasirodė 
skaidymasis tarp lietuvių. Vieni vaiz
davosi, jog jie esą geresni patriotai 
užT kitus. Mes matome, kad šitoks 
skaidymasis yra absurdas, ir kad 
patriotizmo ‘mieravimas’neatsieks mu
sų bendro tikslo.

Paskutinis pavyzdys Įvyko Sydne 
juje per apylinkės ir krašto tarybos 
rinkimus ir kada buvo svarstomi Musų 
Pastogės reikalai. Mes nenorime leis
tis į šitų įvykių smulkmenas nes tai 
nėra šito susirinkimo dienotvarkėje. 
3et vis dėl to yra labai aišku, kad 
šitoks skaldymas tiktai trukdo lietu
vybės išlaikymo darbams, nes daug 
laiko praeina, kol išsiteisinimai 
vyksta, o tuo metu jaunimas viens po 
kito nusigręžia nuo lietuviškų organi
zacijų. Kyla klausimas iš jaunimo 
pusės: Kaip skaldymas mažo skai
čiaus žmonių tarpe svetimame krašte 
galėtų atsiekti ką nors lietuvybės la
bui?

Taigi Sydnejaus valdyba kvie
čia visus lietuvius studentus viešai 
smerkti visus skaldymo bandymus 
Australijos lietuvių bendruomeneje, 
dėl to, kad šitokie veiksmai trukdo, o 
ne skatina, lietuvybės išlaikymo dar
bus Australijoje. Sydnejaus valdyba 
siūlo, jei daugumas nariu šitame visuo 
tiniame susirinkime sutiks, pateikti dvi 
rezoliucijas dabar vykstančiam ALB 
prezidiumui. (S.Z. redaktoriaus pasta
ba: ALSS susirinkimas priėmė rezoliu
cijas, kurių tekstą rasite gale šito 
straipsnio. Šis tekstas buvo paduotas 

je, Adelaidėje ir dalyvavo kitose parodo
se su savo darbais: Tokio, Pietryčių Azi
joje,JAV, Londone. Jos darbus turi isi- 
gijusios: Canberros, Sydnejaus, Brišba- 
nės,Adelaidės, Pertho, Newcastelio, Ku- 
al Lumpur ir New York meno galerijos. 
Eva Kubbos, kaip lietuvaitė, daug pade
da ir mūsų Sydnejaus lietuviams padova
nodama savo paveikslus MP spaudos ba
lių loterijoms, o taip pat šiais metais 
bus jos vienas paveikslas padovanotas 
M.S.G.D-jos Blynų Baliaus loterijai,ku
rios pelnas skiriamas lietuviškai sodyba 
įsigyti.

prezidiumo pirmininkui 15 min per
traukos proga; jis jį perskaitė tuojaus 
po pertraukos ir padėkojo studentams 
dėl “sveikų minčių”. Publika jautriai 
paplojo.) Tegu Australijos lietuvių 
vadovybė pamato, kad studentai nori, 
kad visi lietuviai dirbtų kartu, vienam 
tikslui.

Sydnejaus valdyba toliau pas
tebėjo, kad daugumas Australijos lie
tuvių bendruomenės valdyba - krašto 
kaip ir apylinkių - susidaro iš vyres
niųjų tautiečių; nariai iš jaunimo retai 
randasi. Sydnejaus valdyba supranta, 
kad yra gana didelis skaičius lietuviš
ko jaunimo, ir kad lietuvybės tęstinu
mas Australijoje priklauso nuo jųjų. 
Dabar yra laikas jaunimui dirbti kartu 
su vyresniaisiais, ir ruoštis perimti 

jų vietas ateityje. Jau
nimas gali! Atsiminkime kad 1918 m. 
visi nepriklausomybės aktą (išskyrus 
tiktai 1 asmenį) turėjo mažiau 35 m. 
amžiaus; o atsižvelgiant į dabartį, po
nas Barzdukas, PLB pirmininkas, yra 
jaunas- žmogus.

Antroje rezoliucijos dalyje prašo
me, kad nuo ateinančių 1971 metų, vi
sos krašto ir apylinkės valdybos būti
nai turėtų nors po vieną atstovą iš 
jaunimo, kuris būtų tarp 21 iki 35 me
tų amžiaus. Parinkome ne jaunesnius 
kaip 21 metus, nes prieš šita amžių 
jaunuolis yra dar nebaigęs savo studi
jas, arba nesenai pradėjęs savo darbą. 
Užtęseme amžių ligi 35 metų, nes gal
vojame, kad baigus studijas kiti norės 
stoti į aspirantūrą, arba įsigyti kitas 
asmeniškas kvalifikacijas.

Prašome, kad jaunimas užimtų 
tiktai vieną vietą valdybose, nes 
realizuojame naudą, kurią galima gauti 
iš vyresniųjų patarimų ir patyrimo.

Šitokiu būdu jaunimas dirbtų 
tiesioginai su bendruomene ir palaiky
tų artymesnius ryšius su krašto ir 
apylinkės valdybomis, per savo atsto
vus, Tai būtų proga jaunimui ruoštis 
perimti kitas vietas ateityje, kol kas 
dirbant kartu su vyresniaisiais. Jau
nieji ■ ir vyresnieji privalo bendradar
biauti, jeigu nori,kad lietuvybė tęstųsi 
Australijoje!
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Kalnu Velnias

Kazys Bradūnas - DONELAIČIO 
KAPAS

K. Bradūno naujausia poezijos 
knyga, išleista praeitus metus Čika
goje, yra pavadinta ‘Donelaičio Kapas’ 
Tai didelio, albuminio formato gražus 
leidinys.

Imant šį, tokiu gedulingu pavadi
nimu, albumų į rankas, dvelktelia į 
tave didelė rimtis ir susikaupimas lyg 
žengiant į labai seną, bet nenykstan
čių brangius palaikus globančių krip- 
tų.

Visi mes žinome, kas yra mums 
Kristijonas Donelaitis. Kas gi neži
notų jo “Metų”, kas nežinotų jo bega
linės svarbos mūsų tautai, jo kilnumo 
jo jautrios širdies vargdieniui? Todėl 
nenuostabu,kad Kazys Bradūnas, 
pagerbdamas šio didžiojo lietuvio, di
džiojo poeto, o paprasto būriško žmo
gaus kapą, sukūrė jam iš savo sielos 
žodžio - poezijos paminklą.

Patį poetą, KazįBradūną, manau 
čia nereikia pristatyti mūsų lietuviška-

VASARA
Pilna krykštavimų aido 

Virpi, alsuoji degi - 
Mėnuo ir saulužė braido 
Sieloj, kaip upėj, nuogi.

Aš nenoriu nenoriu ištirpti, 
Pavirsti smėly dėme - 
AŠ vežu, kaip nuotakų, mirtį 
Vasaros vežime.

AŠ pridedu degančių kaktų 
Prie karšto lentos
Ir girdžiu dundantį taktų 
Širdies visai kitos.

Kieno mintys skverbias, kaip šaknys 
į grumsto gemalą, juodą? . . . 
Atsiveria akys, 
Valia pasiduoda . . .

Klausydama, kaip kalnan kopia rūkas, 
Netilpdamas upelio daubose, 
Kaip virptelia pabudus vyturiukas 

Ir medžiai atsidūsta sapnuose.

O, kaip visa man aišku - 
Būtis ir mirtis nebaugi . . . 
Mėnuo ir saulužė vaikšto 
Upėj, kaip sieloj, nuogi.

***

ANELĖ VALA1TYTĖ-KYLANTI ŽVAIGŽDĖ

Memmingene gyvenanti lietuvaite, buvusi
buvusi Vasario 16 gimnazijos mokinė Ane- : lok4telę’_ Didesnis daininkės
le Valaityte ( Lena Valaiti) pries penkis ___ j;.,.
mėnesius įdainavo pirmąją savo plokšte- P okstelių pap 11 p g
HaU daTSuckta infest Twfesch&i Anelės-Lenos pristatymas lengvosios mu- šią ir savo ruožtu, išauginusią pamesti-
Halt etas G uck tur uns W cnon sikos prededančiu žvaigždžių eilėse dziunukę Mavis, taip paveiktą žinojimo, kad
dass es die Liebe gibt. P okste e Pavadin- j . visiems lietuviams ja vos dviejų savaičių amžiaus jos moti-
U Pirmos dainos vardu, pažymėta Nr 6003 įus J n> išmetė j jog jai „e-
043 ir kamuoja 5DM. Jrasus padare Philips Vokietijoje prasiveria‘ašarų šaltiniai domino kala-
urlna’ dėlės/ -tai vis nauji širdies ir sielos pa

sauliai, kurių paslaptis autorė mums at-

‘Maras’, ‘Svetimoji duona’

jai visuomenei, nes jis jau seniai ži
nomas kaip vienas iŠ iškiliausių mūsų, 
tautos poetų, davęs jau kelias savo 
puikios poezijos knygas (‘Vilniaus 
varpai’
‘Morenų ugnys’, ‘Sidabrinės kamanos’, 
‘Sonatos ir fugos' ir kit.).

Bradūnas savo kūrybai medžiagų, 
savo poezijai gyvybę randa lietuviš
kos žemės meilėje, lietuviškos dirvos 
velėnos blizgančioje atvartoje, lietu
viškame lauke. Gal dėl to Bradūnas 
net dabar, beveik dviem šimtam metų 
praslinkus nuo to laiko, kai buvo su
piltas Donelaičio kapas, girdi iš to 
kapo atsiliepiančių gyvų lietuviškąją 
širdį. Skaitant ‘Donelaičio kapų’ rei
kia stebėtis Bradūno poetiniu jautrumu 
kūrybinio polėkio stiprumu, fantazijos' 
platumu, dvasiniu gyliu.

Koks subtilus poetas prie to mū
sų didžiojo žmogaus kapo:
Ne. Aš nesimeldžiu-aš melstis negaliu. 
AŠ tik atsiklaupiu ir kaip žemė tyliu...

O štai ir visas eilėraštis iš ‘Donelaičio 
kapo’:

Arba štai poetas savo lakia vaizduo
te persikelia į Tolminkiemį:

TOLMINKIEMIO VAKARO ATODŪSIS

Jau lapai sugulė - viršūnės nori miego. 
Antra diena jas daužė vėtrų spragilai. 
Dabar, vėl žvaigždės debesų, briaunom atbėgo 
Kaip švytintys sidabro vabalai,

Kurių nesurenka čiulbėdama lakštingala, 
Kurių ranka nubraukti negali - 
Laiminga tik ir nelaiminga, 
Širdie poeto, ko tyli,

M. SI.

Tautiečiai, kurie perka dainų ir muzikos 
plokšteles, turėtų. įsigyti ir Valaitytės

SUSITINKAME “KALNU VELNIĄ“ 
Praėjusių metų pabaigoje negausų Aus
tralijoje išleidžiamų lietuviškų knygų 
skaičių papildė skoningai išleista nauja 
knyga. Tai Agnės Lukšytės pirmasis no
velių rinkinys "Kalnų velnią“- Nors kny 
ga debiutinė, bet jos autorė, kaip gabi 
pasakotoja, jau yra gerai pažįstama skai
tytojams Australijoje ir už Australijos 
ribų. Prieš kelioliką metų paskelbusi mu
sų laikraščiuose pirmuosius savo plunk
snos darbus, Agnė Lukšytė lietuvių raš
tijoje pradėjo garsėti staiga. Jau patys 
pirmieji jos kūriniai liudijo, kad autore 
yra subrendusi, pastabi, savito tempera-, 
mento ir stiliaus rašytoja. Jos kūryba 
susidomėjo rimtesni, didesnius literatū
rinius reikalavimus statą Amerikos lietu
vių, laikraščiai ir žurnalai. Jie isspausdi 
no dali ir šioje knygoje talpinamų jos no
velių. Taip Agnė Lukšyte, dar knygos ne
išleidus!, susidarė rimtos beetristės var
dą.
Knygoje “Kalnų velnias“ talpinama 14 
novelių. Tai jau užtenkamas kūrybos plu
oštas, leidžiąs skaitytojui pažinti ir su
prasti autorės atveriama kūrybinių polė
kių pasaulį.
Iš pirmo žvilgsnio novelės atrodo buitin- 
nės, atremtos j australiškos aplinkos ti
krovę bei šios tikrovės sąlyti su naujųjų 
šio krašto ateivių skirtingu kultūros su
pratimu ir'pasaulėjata. Tą įspūdį dar la
biau sustiprina faktas, kad autorė nove
lėse mini tikrus vietovių vardus: Sydnejų 
jo priemiesčius Redfern ir Brighton-le- 
Sands, tikrus Sydnėjaus gatvių ir krautu
vių vardus, Bathurst imigrantų pereinamų
jų stovyklą, Mėlynuosius Kalnus ir juose 
esančius miestus Lithgow ir Katoomba.

. Tiktai vienos novelės veiksmas vyksta 
Lietuvoje, Vilniuje.
Ta australiškoji aplinkuma: krašto gam
tovaizdžio detalės, tikrieji vietovių var 
dai ir žmonių kultūrinis klimatas novelės- 
na įpinta savotiškai egzotiškam, mūsų 
lieratūroje dar mažai naudotam, taigi įdo
miai naujam, fonui sudaryti. Jis novelėm 
teikia sceninį šviežumą ir ja paryškina 
taip, kaip teatro veikalo pastatymą paryš 
kiną spalvingos dekoracijos. Į šią nove
lių egzotiška sceną autorė išveda visą 
eilę įvairaus charakterio žmonių: austra
lų ir europiečių, lietuvių ir juodųjų abo- 
ridžinų. Visuomenės luomų poliuose sto
vi paprasta kaimietė mergaitė, net vardu 
neivardinta, ilgus metus laukusi pamilto 
kalniečio grįžimo, o sulaukusi žmogžu
džio,.atbėgusio pas ją pasislėpti nuo po- 
libijos /Ateina vaikas nuo kalnu/ ir aus
tralų aukštosios visuomenės dama Rhoda, 
meile, deja tik laikina, atsilyginusi pap
rastam jaunuoliui už gyvybes išgelbėjiną, 
(Kalnų velnias). Tos moterys, luomu taip 
skirtingos, bet prigimtimi labai panašios- 
Be meilės negalinčios gyventi, bet pasi- 
duodančios proto ir tradicijų diktatams, 
meilės atsisakančios.
Tarp tų dviejų visuomeninių polių knygo
je sutinkame daug nekasdieniškų ir įdo
mių asmenybių. Ką tik nepaimsi - ar Šv. 
Vincento labdaringos draugijos veikėja 
ponią Murphy ir dvi mažametes dukteris 
auginančia, vyro pamestą, vyrų gimine 
nusivylusią Claire /Žiedas sutviska skai, 
sciau/; ar Rumunijos žydą, buvusią kace- 
to kalinę, ištvėrusią vokiečiu palestuvys- 
tės namų pažeminimą tik dėl to, kad be
simelsdama į Jehovą atgaudavusi savo 
lygsvarą . Rrie kavos puodelio/; ar stair 
ga savyje atradusią vaidybinės išraiškos 
jėga aktorė Juta /Sūrus vanduo užlieja 
akis/; ar ukrainietį Zoščenko, kurį jauny
stėje broliai ir tėvai, prie lovos pririšę, 
išlaikė, kad neišbėgtu.paskui i Sibirą, is 
vežamą sužadėtine /Batsiuvys Zoščen
ko/; ar išprotėjančią ir išprotėjimo bijan
čią Diana /Vėžliukas beprasmiškia rėp- 
lioja/; ar po žmonos padu pamintą “mik 
nių”juozą IVasara pasibaigė: cikados nu
tilo); ar našlaičių prieglaudoje išauginta 
Fay McLean, tarnavusią šauniame ponų 
McCorkodalių dvare, laimingai ištekėju-

veria vaizdžiai ir įdomiai.
Beveik visose novelėse autorė kalba pir
muoju asmeniu, tiesioginiai ir intymiai 
pasakodama nutikimus novelių veikėjų ir 
jos, autorės, gyvenimams tam tikrame la
ko taške susitikus. Bet nežiūrint koks 
nuotykis būtų aprašomas, visur sušvinta 
moters širdies gamtovaizdis, atsiranda 
psichologinė situacija, kuri sprendžiama 
su blaiviu gyvenimo pažinimu ir psichlo- 
giniu Įžvalgumu, stengiantis išryškinti 
ir užčiuopti moters širdies ir žmogiškos
ios dvasios branduolį ir esmę. A.Lukšy
tės novelių savaimingumą pabrėžia ne i i 
tiek aprašomoji australiška aplimkuma, 
kiek jų psichologine potekste, tie banga
vimai, kurie vyksta veikėjų preigimtyje. 
Jos žmonių dvasios pasuliai labai retai 
ramūs ir idiliški. Dažniausiai jie yra pi? 
ni audros ir nerimo. Jų meilė kartais lyg 
ilgesiui ir skausmui, kartais neapykanta 
ir nepasitikėjimui. Aistra gyventi prasi
muša tai prislopintais nusiminimo gars
ais, tai aiškiu stiprios sielos pergalingu, 
skambėjimu. Ta aistra gyventi, tas ;gyve 
nimo geismas, aiškus, gaivalingas, reika- 
kalaujas savo teisių, yra vyriausias aks
tinas pastumiąs veikėjus teisingu keliu 
parodas žmones tokius, kokie jie iš tikro 
yra.
Gyvenimo geismo problema- tai žmogiško
sios laimės problema. Juk geismas gyve n 
ti tapatus su troškimu būti laimingu ir 
apima visas žmogiškosios buities geroves, 
sritis. Kas pasidaro, kai troškimas gyven 
ti išgesta, kai gyvenimas nebeapima pil
nutinės žmogaus gerovės ir virsta vien- 
tusčiu egzistavimu? Sj klausimą ALukšytė 
nagrinėja šiurpiai detališkoje novelėje 
“Vėžliukas beprasmiškai tėplioja“, ne
duodama į jį tiesioginio atsakymo. Įdomi 
nors neįtikėtina, yra novelė "Aklinas 
skersgatvis", kurioje autorė paliečia re 
inkarnacijos arba mirusio žmogaus atgi
mimo kitame asmenyje problemą.
A.Lukšytė gerai pažįsta novelės rašymo 
techniką. Net ir trumpučiai jos pasakoji
mai yra suglausti į aiškia novelės formą 
kur nėra nieko nereikalingo: pasakojama 
tiesioginiai, trumpai ir aiškiai. Galę ryš- 
kiatomazga, kartais išplaukianti iš patis 
veikalo , kartais lyg dainos refrenas pa
kartojant! kokį nors kurinio pradžioje ne
žymiu atrodžiusį įvykį ar pasakymą. To
kį rašymo būdą - gerų novelistų ypatybė 
-randame įvairių tautų žymiu autorių raš
tuose nuo Giovanni Verga iki W Somerset 
Maugham. Žodis A.Lukšytei yra statybi
nė medžiaga. Ji aiškiai žino, kur kiekvie
ną jų padės ir kokį išgaus įspūdį. Nieko 
atsitiktinai atsitinkančio jos kūryboje ne-- 
ra. Viskas išmąstytą, pasverta, padėta 
savo vieton numatytam planui realizuoti. 
Svarbus A.Lukšytės kūrybos savaimingu
mo bruožas yra jos “auštrališkumas“.

’ Tiesa, šioje srityje ji jau turi pirmtakų. 
Australijos tema į lietuvių poeziją įvedė 
poetė Julija Svabaitė ir poetas Alfonsas 
Gricius. .Australijos tema prozoje pirma
sis palietė rašytojas Juozas Tininis no
velės “Zefyrai“ ir "Sužadėtinė" 1957m. 
išleistame novelių rinkinyje "Sužadėtinė7 
Bet A.Lukšytės “australiskirmas" užgrė
bia platesnį lauką. Ji eina šiuo musų li
teratūroje dar taip mažai pažįstamu aus
trališku terenu, nupiešdama egzotiškus 
Australijos gamtovaizdžiu piešinius ir 
Australijos žmonių, ateivių ir čiabuvių, 
portretus. Paveikslus ryškius, meninei? 
krove gyvus, stebinčius savo šviežumu 
ir neįprastumu.
Pradžioje minėjau, kad autorė turi savita 
pasakojimo temperamentų ir stilių. Jos 
stilius vietomis atrodo šiek tiek svetimų 
kalbų įtaigotas. Kalbininkai ras dalykų” 
kurių nebus laimingi. Atrodo, kad A. Luk 
šytė, siekdama originalumo, į savo stilių 
sąmoningai įlieja kalbinių neįprastumų, 
kurių ryškiausias yra dažnas moteriškos 
giminės būtojo kartinio laiko dalyvių ga. 
lūnių truminimas, dalyvius paverčiąs to 
paties laiko padalyviais.
Knyga išleista gražiai. Kietuose virše
liuose su aplanku. Iliustracijos dail.Vac
lovo Rato. Gaila, kad taip rūpestingai iš- • 
lestoje knygoje ne visos korektūros klai
dos ištaisytos.

Nukelta į psl
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LIETUVIŲ DIENOSE. PABUVOJUS

LITERATŪROS VAKARAS
Vakarą pradeda Melbourne vyrų 

oktetas vedamas p.P.Morkūno, Dainuoja 
V.Kuprevičiaus-Teviškėlė, A.Baciulio- 
Myliu irG-raužinio-Sapnų pilis. Mes mel- 
burniškiai vertai didžiuojamės mūsų p. 
Morkūnu ir jo balsingais vyrais. Jų*dai- 
na atidaro netik šį vakara, bet atveria 
duris j literatų pasaulį, į kuri einame 
pakilia, šventiška nuotaika. 4

Juozas Almis Jūiagis skaita^avo 
kūryba iš ciklo:"Suslmastymai“. Poe
to pasaulis kitoks, nes poezija valdo tra 
dicijos, niekur nebegaliojančios. Sako 
išmintis gimdo poetus, o poetai gimdo iš 
mintį, nors jų pasaulyje viskas atrodo 
■fiktyvu; net ir kalba lyg netikra. Poeto 
kalba kaip šokėja; klumpa ir vėl pakyla, 
sukasi pagal jo nustatyta ritmą. Poetas 
Jūragis .pina.poezijos burtus ir Įveda mus 
i pasakų sali-poezija.

Aldona Pri’žgintaftė skaito savo kū
rybą: Minutė, Draugystė ir aš gyvenu. 
Ateina toks lyg mažytis pavydas jos gro
žinio turto, jos gyvenimo jausmo. Ieškai 
savy, ko nors lygiai gražaus. Randi; su 
poete džiaugiesi jos rodomu gražesniu 
pasauliu, daljniesi josširdimi.

Emilijos Žilienės išraiškos šokiu; 
Trys preliūdai-muz.M.K.Čiurlionio, tarsi 
pati mūza atėjusi.liūliuoja. Užmiršti kas
dienybe ir rūpesčius.

Vinzas Kazokas skaito savo kūry- 
bą:"Kompozicijos". Šiandien jis mūsų 
mylimasis. Šiandien norėtume jam pasa
kyti, kad mylėjome, bet nemokėjome savo 
meilės parodyti. Šiandien mums skaudu...

Marijos Slavėnienės kūryba skaito 
p.Alena Karazijienė. Gaila, poetė Slavė
nienė negalėjo dalyvauti asmeniškai. Po
nia Karazijienė (ji ir šio vakaro pranešė
ja) galėtu, ir pati puoštis poetės vainiku; 
parašo dainas, eiles surimuoja, surikiuo
ja: Be jos neapsejname-ji mūsų.

Antanas Gasiūnas skaito savo kū
rybą :-Curriculum vitae, In Nomine, G.R., 
Dukrai, Sol Re ir Jei jūs be nuodėmės. 
Giliai dramatinis poetas; išgąsdina iš su
jaudina. Jo žodz'iai.’lyg speigas-sukauS- 
to. tašiau juos godžiai geri Verčia susi
mastyti ir sieloje darosi neramu.

Kaip gera, kai past girsta G.Vasi- 
liauskienės solo dainos: Žvaigždutė - B., 
Dvarionio, Išauš pavasaris-Budriūno ir iš
dykęs rudenėlis-Budriūno. Solistė mūsų vie-

nintelė-numyletabrangi. Prie pianino-Ra.- 
sa Kubiliūtė. Jos pirštais, lyg pats išdy
kęs rudenėlis bėgioja klavišais. Norisi 
klausytis ilgiau ir gaila, kad reikia grįžt 
j mirtingą pasaulį 15-kos minučių per
traukai.

Antrąją dalį pradeda Gintaras Kai-. 
pokas solo dainomis :-Sielos skausmas-iš 
"Simon Boccanegra“ - Verdi ir Chanson 
Toreador iš Carmen - Bizet. Gintaras Kal
pokas irgi mūsų mylimas ir laukiamas. Jo 
sodrus balsas neša į Olimpo dievu aukšty
bes. J

Juozas Mikštas ateina su savo kū
ryba :-Dažnam sapne, Kur Nemunas, Praei
nantiems i metams ir Dykuma sužydėtų. 
Jis įneša jumoro ir norisi tikėti, kad pra
gare tikrai rastum dangų, jeigu ABU ten 
patektum.

Todėl da su šypsena sutinkam Pra
ną Pusdešrį, atėjusi skaityti ištrauks iš 
savo grožinės prozos. Šiandien jis vienas 
prozaistas tarp poetų, tačiau jo malonūs bal 
sas neišblaško poetiškos nuotaikos. Raši
nyje, Šaltame šachmatu žaidime laimė ir 
nelaime- Rašinys buvo įdomus savo mora
lu, nors pralaimėtojas man pasirodė esąs 
"bad looser

Julija Klupšienė - išraiškos šokis 
-Sonata-Beethoven ir Šmėklos šokis-muz. 

■ B.Zabielos. Pianinu palydi-W.Whitfield. 
Ponia Julija išveda mus iš šachmatiniu 
komplikacijų ir mes vėl drugeliu skraidome 
su ja žavingame šokyje.

Marija Malakūnienė, šio vakaro or
ganizatorė , mūsą gerai pažystama poetė, 
skaito savo kūrybą:-Jau per vėlu ir Žemai- 
žemei.

Kiek mažai tereikia, tik vieno žp- 
džio:-Vakali!- ir esame sename Žemaiti
jos sodžiuje. Rodos ir matai tėvall paun
ksnėje dalgį plakant ar tetulės šimtakva- 
dį sijoną šiugždant girdi. Marija Malaku-: 
niene - vaizdi tėvynės meilės poet. Mie
la, malonu klausytis ir jautiesi esąs te- 
nai-namie. -

Trečią dalį išpildo mūsų - Keliau
jantis Vaidila - Paulius Rūtenis. Sceninė 
mozaika;-Prologas iš libreto operai "Da- 
na-St.Santvaras, ištrauka iš "Vaidila Va
liūnas" - B-Brazdžionis. Niekieno Žemė 
-L.Sutema ir iš “Kazimieras Sapiega“ 
-B.Sruoga. Paulius skaito, vaidina, dai 
nuoja ir deklamuoja.

Norėčiau daug oomlimentų Pauliui 
pasakyti, bet juk visi žinome, kas ir koks 
jis yra. Vieną tokį teturime ir jo pavardę 
reikėtų rašyti didžiosiomis raidėmis; nes 
jis didelis - talkininkas visų ir visur, mo
kytojas ir patarėjas (net ir barams nepyk 
sta).

Atėjo pabaiga šio vakaro, kuris pra
ėjo kaip sapnas. Poetų, daininkųir šokė
jų, literatų pasaulyje pabuvojome ir vėl 
į pilką, nuobodžę kasdienybę. Gaila, kad 
taip reta tokių progų; tik didžiųjų sąskry
džiu metu gauname to brangaus dvasios 
peno.
Aciu Jums! AOM

KORP! ROMUVA INFORMUOJA

Atkelta' iš psl.2-

(ii) dažnai varžosi dėl nepakankamo lietu
viu kalbos žinojimo ir
(iii) dėl to su laiku gravituoja j nelietuviš
ką aplinką ir ten pritampa.
Tad nenuostabu, kad tų kursų steigimo iii 
ciatyva išėjo iš jaunimo: specifiniai kal
bant, iš Korp! Romuvos akademinio jauni
mo.
Nejaugi mes, vyresnioji karta, galime tos 
progos atsisakyti kada net australų Švie
timo Departamentas mus remia savo lėšo
mis, tuo matu kai tų lėšų stokoja jų pačių 
aiistrališkom mokyklom?
Jaunimas parodė savo iniciatyva ir jauni
mas yra pasiruošęs aukoti kiekvieną savo 
laisvalaikio šeštadienį mokintis lietuviu 
kalbos.
Dabar yra vyresniųjų pareiga parodyti savo 
realistinį patriotiškumą bei nuoširdumą, 
lietuviškam jaunimui.
Jaunoji karta yra senosios kartos tąsa ir 
paminklas-
Ne veltui prancūzų akademikas Charles 
Montesquieu savo knygoje "L'Esprit dės 
Lois“. 1748m., pareiškė:
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“Tai ne jaunoji karta, kuri išsigimsta: ji 
negenda tol, kol tie pribrendusio amžiaus 
nenusmunka j puvėsius".
Aukas prašome siusti Lietuviu Kooperati
nės Kredito Draugijos Talka specialion 
"Korp! Romuvos lituanistinio lavinimosi 
fondo" sąskaiton, arba Korp! Romuvos 
vice-senjorui, fondo iždininkui.

splHenrikui Antanaičiui,
4 Robert St., Nth. Balwyn, 3104
(tel. 857 7248)
U________________________________ __

KAIP GYVENA IR MIRŠTA 
MILIJONIERIAI

(Pasaulyje gyvena visokių žmo-
■ nių: visokių spalvų, vieni betur

čiai, kiti turtingi, su visokiais 
įsitikinimais ir nusistatymais, mo
kyti ir nemokyti, bet mirtis visus 
sulygina. Mirus skirtumai žūva; 
Nepaisant turtų, visi kada nors 
turi mirti — negalima su pini
gais išsipirkti sau amžinų gyve
nimą.

Birželio 2 d., 70 m, Detroito 
priemiestyj, Grosse Pointe, mirė 
multimilionierka, Anna Thom
pson Dodge, sulaukusi 103 me
tus. Ji buvo žmona Horace Dod-

MŪSU RAŠYTOJUI KŪRĖJUI

A.A.

PULGIUI ANDRIUŠIUI

V. ir T. Skrinskai

Sale's Seniūnijos nariui

nirus, giliausia užuojauta reiškiame poniai Andriušienei, dukroms ir sūnui. Karti 
iudime su Jumis. ”

VLADUI CIZAUSKUI

mirus, žmoną ir sūnų giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Sale's seniūnijos lietuviai.

gc, kuris su savo broliu Jonu iš
rado ir “pagimdė” automobili 
“Dodge”. Velionė Anna Dodge 
paliko virš šimto milijonų vertės 
turto.

Šis turtas prasidėjo labai seniai. 
Velionė gimė Škotijoje ir buvo 
pianino mokytoja; susitiko De
troite vyrą ir ištekėjo 1896 me
tais. Tas vyras buvo paprastas 
mechanikas. Vėliau jis su savo 
broliu apie 1900 metus atsidarė 
dviračių dirbtuvę Windsor, Ka
nadoje (skersai upę nuo Detroi
to) ir pradėjo gamint dalis dėl 
jaunos automovilių industrijos, o 
jau 1914 metais pradėjo gamint 
savo automobilį “Dodge”. Bro
liams 'Dodge gerai sekėsi turtus 
krauti.

Jo brolis Jonas mirė 1919 me
tais, o 1920 metais mirė pats Ho
race Dodge, jau tuomet palikda
mas suvirs 58 milijonus dolerių 
savo žmonai Arinai ir dviem jų 
vaikams — Horace Jr. ir Del- 
phine. Turint tiek pinigų, moks
las ir kultūra jiems buvo nesvar
bu. (Sūnus buvo vedęs penkis ka
rtus ir mirdamas 1963 metais pa
liko penkis vaikus iš tų ženatvių. 
Duktė Delplūne buvo ištekėjus 
tris sykius, ir mirdama 1943 me
tais paliko dvi dukteris, viena iš 
kurių yra ištekėjus penkis sykius 
ir dabar gyvena Virgin Islands, 
o kita duktė ištekėjus tris sykius 
ir gyvena Floridoje.

Velionė Anna Dodge yra pasa
kius, kad jei jos sūnus nebūtų bu
vęs turtingo tėvo sūnus, tai jis 
gal būtų buvęs didelis inžinierius, 
nes jis turėjo savo tėvo išradimo 
gabumus. Bet turtas blogina žmo
nes ir padaro juos išdykėliais. Yra 
sakoma, jog velionė Anna Dodge 
praleido milijonus dolerių išgel
bėjama savo sūnų ir dukrą iš vi- ■ 
šokių prasikaltimų ir už mokes-
čius vedybų perskyrose.

Velionė pati buvo ištekėjus 1926 
metais už jauno aktoriaus, bet 
1947 metais pasiliuosavo teisme, 
ir jai vėl buvo suteikta pirmo vy
ro pavardė. Ji savo jaunystėje 
daug važinėjo po Europą ir su
rinko daug brangumynų, kaip tai 
originalių paveikslų, brangių ak
menų, baldų, o ypatingai iš Pran
cūzijos. Pav., ji savo 'namuose tu
rėjo pianiną, kuris priklausė Pran 
eūzijos karaliui Louis XV; rašo
mąjį stalą, kuris priklausė pran
cūzei Marie Antoinette, ir t. t.

Dvidešimt trečiais metais ji nu
pirko namą Palm Beach, Florido
je, kuriame buvo 102 kambariai. 
Tas namas Grosse Pointe, Michi
gan, kuriame ji mirė, buvo pas
tatytas 1934 metais ir kainavo 
keturis milijonus dolerių. Namas 
turėjo 70 kambarių ir buvo pana
šus Į prancūzišką palečių. 'Kadan
gi šis palocius buvo ant Detroito 
upės kranto, tai ji turėjo vieną 
“laivuką”, pavadintą dukters va
rdu — Delphine. Šis “laivukas” 
tebuvo 257 pėdų ilgio ir 35 pėdų 
pločio. Jame yra astuoni kamba
riai, vargonai su trimitais, ir rei
kia 38 jūrininkų jį vairuot, ir de
šimt tarnų ir tarnaičių paklot, 
lovas ir gamint valgį.

A.A.

Tai tik dalis velionės turto, bet 
ji gyveno viena su tarnais ir tar
naitėmis, ir ji buvo labai vieniša, 
be draugų. Didelė, didžiuma jos 
namo-pnlociaus buvo uždaryta ir 
• "klota tam tikromis paklodėmis, 
ant kurių gulėjo daug dulkių. Na
mo atmosfera buvo šalta ir ne
jauki, ir velionė gyveno viena- 
name kambaryje ir mirė ant me
talinės': ligoninės formato lovos, 
apsupta brangiais prancūzų bal
dais. Ji mirė liūdna, be draugų, 
nes pinigais negali nupirkt drau
giškumo ir draugų. Buvo pašar
vota savo namuose, ir į jos laido
tuves atsilankė ne jos draugai ati
duoti jai paskutinę pagarbą, bet 
žmonės, kurie norėjo matyti ne 
velionę, bet jos namą, nes tas na
mas buvo apsuptas daugeliu po
licijos — lauke ir viduje, kad 
smalsūs žmonės ko nors nepavo
gtų.

Tai taip užsibaigė gyvenimas 
vienos Detroito milijonierkos. Jos 
septyni anūkai ir dvidešimt pro
anūkių galės linksmai baliavot.

Ji paliko daug pinigų kultūri
niams reikalams, kaip, pav., vieną 
milijoną dolerių dėl Art Institu
te, ir vieną milijoną dolerių pas
tatymui vaikams ligoninės (Child 
ren’s Hospital).

Neužimršo ir savo, tarnų ir tar- ’ 
narčių, paskirdama jiems po šim
tą dolerių ir daugiau!

"L’’. Stefanija Detroitietė.

liiisėja. '.menėms gimstu 
lu-šviesėja, žmo- 

. o lain reikšmingi yru sa
lio. i;iilim;i> menininko kii ’

Vydūnas
***

Atkelta Įsupsi
Agnė Lukšytė KALNŲ VELNIAS novelės ■ 
172 pi si. Išleista 1970 m. Tiražas 1000 
egz. Leidėjas H.Meiliūnas Box 1653, G 
PO Sydney NSW 2001 Australia. Spaustu- , 
vė Mintis Pty.Ltd. RQU Burwood Rd., 
Belmore, NSW 2192 Kainafdol.

XXI-ji SPORTO ŠVENTE
Iš pranešimų paaiškėjo, kad tik įsikūręs į 
klubas Brisbanėje, taip ir vėl užmigo, neį 
duodamas apie save jokių žinių ir visai , 
neatsakydamas į ALFAS rašomusįaiškiB.; 
Tuo tarpu Perth'o klubas visiškai likvi- į 
davosi, ką visi atstovai su labai dideliu 
gailesčiu priėmė ir jgaliavo ateinančią 
ALFAS valdybą bandyti šį reikalą su 
Pert.h‘0 lietuviais dar judinti. Canbenos 
sporto klubą perėmė Canberros Lietuvių 
Klubas, kurio pirminiku yra P.Pilka ir ku 
ris garantavo jog jeigu tik bus užtęnka- 
mai narių, tai jokių lėšų trūkumo sporti
ninkai neturės.
Visi atstovai vienbalsiai nutarė sudaryti 
naują Sporto Švenčių ir ALFAS statutą, 
kas bus įvykdyta korespondenciniu būdu 
kiekvienam klubui pasiunčiant iki š.m. 
kovo mėn. 31 dienos šių statutų projektą .
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XXI-ji SPORTO
ŠVENTĖ

Tinklinis. y
Tinklinio varžybos šiais metais buvo tur
būt vienos iš pačių rimčiausių per pas
kutiniuosius kelius metus. Varžybose da
lyvavo vyrai ir moterys ir pačios varžy
bos, vadovaujant O.Baltrušaiėiui buvo la
bai gerai šlibrgaiHžuotos.^ 
Vyrų grupėje dalyvavo sesios komandos 
kas tur būt dar iki šiol niekuomet nėra 
buvę ir kas parodojog ir pas mus tinkli
nis pradeda daugiau popularėti ir juo jau
nimas pradeda daugiau domėtis.
Pirmąsias vyrų rungtynes Canberra laimi 
be žaidimo pries^ Bankstowna. Antrajame 
susitikime Gelongo vyrai, atstovaujami: 
Bertašiaus, Zenkevičiaus, Starinsko, gir 
to, Wolf, Luscombe, Breneizerio ir Čere- 
keviciaus, gana lengvai dvieju setu kovo
je (15:4. 15:11) nugalėjo Adelaidę:Visoc- 
kis, Doniela, Daugalis, Zamoiskis. Rud- 
senskas, Ignatavičius, Reivytis, Levic
kis, Meirūnas ir Šimkus.
Sostinės Canberros vyrai, kurie buvo pra
eitais metais Aus.tralijos lietuvių čemp 
ionai, gana sunkioje trijų setų K15;5,15: 
15, 15*7) kovoje nugalėjo Adelaides vy- 
tiečius. Canberros rinktine sudarė': Mau- 
ragis, Daukus, Genys, A.Pilka, N.Pilka

T.Zilinskas, N.Žilinskas, Kovalskis ir 
I Antanaitis.
j Ir antrąsias savo rungtynes Bankstowno 

neriečiai be žaidimo atidavė Geelongo 
t vyrams.
Į Sydnejaus koviečiai, kurie šioje svente.- 

je j au iš anksto buvo laikomi daugumos 
į turnyro^ favoritais ir' kurių komandą suda- 

rė:Stasionis, Krapauskas, Lukoševičius 
į Sauka, Eismontas, Zduoba, Vičiulis ir 
J Genys gana po gražios kovos laimėjo 

dviejų setų (15:10, 16:14) rungtynes prieš

Melbourne - Varpa, kurį sudarė: Soha, 
Milvydas, Mockus, Kviecinskas, Baltru
šaitis, Mačiulaitis, Ozelis.
Melbourne varpiečiai labai lengvai (15:1 
15:27- nugalėjo Bankstowno neriečius, 
kuriuos atstovavo: Bielkus, Lurinaitis, 
P.Andriejunas, Meiliūnas, Milasas, Ber
notas ir Lever is.
Canberra irgi po gražios kovos laimi prieš 
Melbournr, (15::9, 16:14), kai Sydnejiš- 
kiai labai lengvai nugali Adelaides Vytį 
15:1, 15:8. Geelongas gana lengvai laitri 
prieš Melbpurną 15:6, 15:6 ir Adelaide 
atsirevansiodama, lengvai nugali Banks- 
townąl5:3, 15:4,. Labai įtemptos ir kie
tos, kovojant kome už kiekvieną taškų, 
buvo Sydnejaus ir Canberros rungtynes, 
tac'iau sydnejiškiu Saukos ir Lukoševi
čiaus geri kirtimai ir Krapausko, Eismon- 
to iš Stašionio ypatingai geri sviediniu, 
padavinėjimai, laimėj ima atnešė pelnytai 
koviečiams 15:12, 15:12.
Sydnejaus vyrai be vieno pralaimėto taš
ko labai lengvai laimėjo pries” Bankstow
no Nerį Mgp 15:0.
Adelaide be žaidimo laimėjo pries Mel- 
bourną kai Geelongas trijų setu sunkio
je kovoje įveikė Canberra 15:12, 11:15, 
15:5.
Pačios Įdomiausios turnyro rungtynes bu
vo tarp Sydnejaus ir Geelongo. Šiose run 
tynėse jau galima buvo pamatyti ir trupu - 
tį gražaus žaidimo meno. Abiejų pusių 
ganėtinai puikūs kirtimai ir gražūs gyni
masis žiūrovams sukėlė pasigėrėjimą tin
klinio žaidimu. Sydnejiškiai abiejuose 
setuose sužaidė tiek ir kirtimuose, tiek 
ir gynime daug geriau už geelongiškius 
ir jų šis laimėjimas atnešė tikrai pelny
tą XXI-sios šventės tinklinio meisterio 
vardą. Laimėjimas: 15:9, 15:13. 
Komandinės Vietos:
1. Sydnejaus Kovas, 2. Geelongo Vytis 

j® 3. Canberros Vilkas, 4. Adelaidės Vytis
5. Melbourne Varpas ir 6. ' Bankstowno 
Neris.

1970-jų metų Australijos lietuvių vyrų 
tinklinio rinktinė: S.Lukoševičius, K. 
Krapauskas, G.Sauka, V.Stašionis ir J. 
Eismontas visi iš Sydnejaus Kovo, Zen 
kevičius ir K.Starinskas iš Geelongo, V. 
Soha iš Melbourne ir M.Mauragis is Can
berros.
MOTERŲ. TINKLINIS.
Moterą tinklinyje dalyvavo tik trys komai- 
dos ir tikrai gaila, kad patys šeimininkai 
varpiečiai negalėjo išstatyti savo moterų 
vieneto. Šiose varžybose aiškiai matėsi 
Geelongo Vyties merginų pranešiimas ir 
ir geresnis jų susižaidimas, nors sydne- 
jiškės moterys, kurios tinklinį pradėjo 
praeitų metų gale intensyviai žaisti. pa
darė labai gražią pažangą ir reik tikėtis, 
po daugiau jdėto darbo, jos šiais metais 
pasirodys dar geriau.
Geelongas laimėjo gana lengvai prieš 
Adelaidę 15:1, 15:11. Adelaidęatstovavo 
Morkūnaite, Neverauskaitė, Kubiliūtė, 
Grigonytė, Ignatavičienė, Pociūtė, Dec- 
kytė ir Jurgeliūnaitė. Praeitų metų čem
pionių komandą sudarė: Zenkevičienė, 
Lipšienė, L.Luckytė, A.Luckytė, Wolf, 
Starinskienė ir Luscombe.
Sydnejaus kovietės, po įtemptos ir gra
žios kovos laimėjo prieš Adelaide 15:12 
15:12. Sydnejiškiu komandų sudarė Atkin
son, Arienė, Liutikaitė, Reisonienė, Eis- 
montienė, Lukoševičienė ir Bieri.
Vėliau kovietės dviejų setų kovoje pra
laimėjo pries Geelongą.

Alarzybų-Vietoer—1-. Veetongo Vytisžr’ - 
Varžybų Vietos: 1. Geelongo Vytis, 2.Sy- 
dnejaus Kovas ir 3Adelaidės Vytis.
1970 metų Australijos Lietuvių Moterų 
Tinklinio Rinktinė: R.Zenkevičienė; N. 
Wolf, I.Luscombe, S.Lipšienė, R.Starin- 
skienė, L. ir LLuckaitės - visos iš Gee
longo Vyties, M.Atkinson - Sydnejaus Ko
vo ir A. Morkūnaite - Adelaidės Vyties. 
ŠACHMATAI.
Kaip su vyrų stalo tenisu, taip gal ne 
daug ką geriau yra ir su šachmatais. Ne 
z'inau kodėl ar , kad šios sporto šakos 
yra žaidžiamos vyresniųjų, kurie nejau
čia pareigos jausmo sporto šventėse sa
vo šakas tinkamai reprezentuoti, o to jie 
šiandien labai ir labai galėtų pasimokyti 
iš mūsų dabartinio jaunimo, kuris iš visų 
klubų taip skaitinngai atstovavo savo 
sporto varžybose. Ir tas jau vyksta ne 
pirmą kartą ir ne pirmus metus.
Kas iš to yra visam musų sporiniam sąjū
džiui, jeigu savo namuose s'achmatininkai 
žaidžia, bet tur būt per visas įvykusias 
sporto šventes das nei vieną kartą , kaip

..  .. ......................................................................................................................................... ..

SYDNEJAUS SPORTO KLUBAS "KOVAS" MALONIAI JUS KVIEČIA

ATSILANKYTI I SIU METŲ VASARIO MĖN. 27DIENA. (ŠEŠTADIENĮ) UKRAINIE- i 

£IŲ KLUBO SALEJE, 11CHURCH ST. LIDCOMBE, 

RENGIAMĄ SAVO’ SUKAKTU VINŲ Į!

B A L 1 u
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PRORAMOJE; IŠKILMINGASIS AKTAS, GARSIOJI JAUNŲJŲ MELBOURNO "BE 
VILČIŲ." DAINOS GRUPĖ,LIETUVIŲ DIENU. METU JAUNIMO KONCERTE MEL
BOURNE . NEPAMIRŠTAMAI ŽAVĖJUSI VISUS. BE JOKIO AMŽIAUS SKIRTUMŲ, 
PUIKI MUZIKOS KAPELA. GERAS IR TURTINGAS BUFETAS, LOTERIJA.

BALIAUS PRADŽIA 7.30 VAL.VAK. PROGRAMOS - PUNKTUALIAI 8.30 VAL. ' 
Įėjimas : Suaugusiems 513.00., Besimokančiam Jaunimui ir Pensininkams 51.50 ' 
Bilietus įsigyti pas-V.Daudaras tel. 92 3921, V.Binkis tel. 913 3789 į

Sporto šventės vėliavos perdavimas: ją priima Ko=. 
vo klubo pirmininkas p. V. Daubaras, o pereinamą= 
ją Dr. J.K.Valiūno taurę laiko D. Atkinson.

Nuotrauka N. Butkūno

kad visos kitos sporto šakos, paskiri klu 
bai^nebuvo išstatė bendram susitikimui 
pačių stipriausių savo jėgų. Pavyzdžiui 
kad iš Sydnejaus net du žaidėjai geriau 
dalyvavo atstovų susirinkimuose, negu 
šachmatų varžybose, kai pats vadovas, 
net nepranešęs komandai į varžybas neit 
vyko.
Nors tai gal bus ir skaudūs žodžiai, bet 
aš manau , jad vieną kartą šį sporto šaka 
turi susitvarkyti ir žaisti savo pilnuose 
sąstatuose, kaipp ir visos kitos sporto 
šakos, arba, laiko ir išlaidų negaišinant 
jie turi žaisti tik savo malonumui, nes 
tikrai gėda matyti, kai prieš nmgtynes 
yra gaudomi žaidėjai, nesvarbu net kokio 
žaidimo lygio jie yra.
Rezultatai: Melbournas-Baltutis ir Mačiu
laitis nugalėjo Sydnejų-Venclovą, Damb
rauską ir Juodeika 2:1. Sydnejus nugalė
jo Adelaidę-Opulskį ir Baranauską 3:0. 
Sydnejus nugalėjo Geelongą-Bartušis, 
Manikauskas ir neralravičienė 3:0 
ALFAS valdybai, kuri juos sugretinus ga 
lutinai padarys projektą ir išsiuntinės 
klubų patvirtinimui iki birželio m’en.31d. 
Kadangi iš sporto švenčių buvo išimta 
klubu laimėjimų skaičiavimas taškais, 
tai dr.Valiūno paskirtoji graži pereinamo
ji taurė laimėjusiam klubui , buvo pakei
sta į sporto šventes rengėjų taurę, apie 
tai pranešant šips taurės mecenatui dr. 
Valiūnui.
BENDRAS ŠVENTES ĮSPŪDIS
Čia. kalbėdamas tik apie sporto švente, 

‘turiu su dideliu džiaugsmu pasidžiaugti, 
jog visas didžiulis darbas, pasiruošimai 
ir pats sporto šventės išpildymas vyko 
be jokių susitrugdymų ir nes
klandumų, labai gražiai ir nuosekliai. Tur 
būt šio viso technikinio darbo patys di
džiausi išpildytojai ir vykdytojai buvo te
pa vargstą paskirų šakų vadovai, iš kurių 
didžiausią ir sunkiausią darbą atliko kre
pšinio vadovas R.Vyšniauskas. Nors pas
kutinėse dienose jo veide ir matėsi nuo
vargio ženklai, tačiau visuomet malonus 

rūpestingas, jis savo darbą su didžiau
siu atydumu atliko labai-gerai,už ką jam 
iš visų krepšininku priklauso sportiška 
padėka. Tuo pačiu ir visi kiti vadovai, 
nors ir mažesnių šakų: Tinklinio-O.Bal- 
trušaitis, Stalo teniso-J.Ablonskis. Šach- 
matų-A.Baltutis ir Golfo - R.RAgauskas 
savo darba atliko pavyzdingai ir be jokių 
priekaištų. Su malonumu tenka pastebėti 
ir pasidžiaugti, jog visa žaidimų progra* 
ma buvo pravedama labai punktualiai, už 
ką rengėjus tenka tik sveikinti. Krepšiny* 
je ir tinklinyje buvo oficialūs šių šakų 
teisėjai, atliko darbą labai gerai ir jokių 
nesusipratimų per visą šventę nebuvo.Ži-- 
noma , pati didžiausia visų spotininku ir 
mano asmenisė. padėka priklauso ALFAS 
ir Varpo valdyboms su jų. pirmininkais A 
Bladzęvičius ir J.Tamošiūnas,kurie kar
tu su savo padėjėjais visą darbą atliko 
labai gražiai ir pavyzdingai. Visų vardu 
sportiškas ačiū.
Lygiai kaip aikštėse, salėse ir paskiruo 
se parengimuose visi sportininkai buvo 
labai gražiai priimti, lygiai taip pat

bent man neteko nei mažiausio nusiskun
dimo išgirsti) visi dalyviai, ypatingai bu
vę jauniai, buvo savo apgyvendintose vfe* 
tose labai gražiai ir rūpestingai prižiūri
mi ir globojami, už ką visiems melbourni- 
škiams lietuviams, taip gražiai priėmus- 
iems sportininkus, priklauso didelė, didė
lė visų sportininkų padėka. Ačiū!
A.L-tis.
Melbournas taip pat 3:0 nugalėjo Geelon
gą ir Geelongas nugalėjo Adelaidę 2:1 . 
Pirmąją vietą komandiniai laimėjo Mel- 
bourno Varpas, antrąją-Sydnejaus Kovas 
ir trečiąją Geelongo Vytis. Žaibo turny
rą laimėjo melbourniškis A.Baltutis 7 task 
antrąją-JDambrauskas (Sydneju) 6tšk. 
ir trečiąją-V.Opulskis (Adelaide) 5 tšk.

Visą šachmatų turnyrą labai tvarkingai 
pravedė A.Baltutis.
LAUKO TENISO varžybos dėl buvusio 
labai lietingo oro, negalima buvo įvykdy
ti.
GOLFO varžybos, dėl taip pat blogo oro 
gal ir ne visai pilnai, bet buvo įvykdyta 
ir pirmąją vietą laimėjo J.Roberts iš Can 
berros, antrąją - R.Ragauskas iš Melboir 
no ir trečiąją - V.Sirjatavičius iš Melbov 
no.
I*S KLUBU ATSTOVU POSĖDŽIŲ 
Klubu atstovai, susirinjkę savo pirmajam 
informaciniame posėdyje, išrinko susirin
kimų pirmininką P.Pilką iš Canberros ir 
sekretorių, V.Ališauską iš Melbourne. 
Šis pats pirmasis posėdis gal ir buvo 
pats karščiausias, kadangi buvo paliesta 
vieno žaidėjo leidimas žaisti už kitą klu
bą, pilnai ir tvarkingai nepristačius per- 
siregistravimo dokumentų. Vėliau, dar du 
įvykę posėdžiai, įvyko labai gražioje ir 
tikrai sportiškoje nuotaikoje, apsvarstal 
ikišiol buvusius ir per metų metus galu
tinai neišpręstus klausimus ir ginčus. 
Paskutiniame posėdyje, atstovams pada
vus vieni kitiems draugiškai rankas, reik 
pilnai tikėtis, kad įžengus į antrąjį dvi-, 
dešimtmetį iki šiol buvusieji nesusipra
timai bus galutinai pamiršti ir visų klubų 
sugyvenimas vėl prasidės tikrai gražioje 
nuotaikoje.

Nukelta i n.-
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TRADICINI UŽGAVĖNIŲ

SYDNEY LIETUVIU. MOTERIĮ SOC. G L . DRAUGIJA 
maloniai kviečiame atsilankyti į rengiamą

Siu metu sausio 16d. Sydnėjuj Meno an
samblis turėjo metinį susirinkimų. Prie 
chorisčių parengtų stalų pirm. V.Bitinas 
padarė pranešimą apie praėjusių metų 
veiklą, Choro dirg.p.Ambrožiūnienė su
pažindino choristus su tolimesne veikla. 
Buvo nutarta paimti porą menesių atos
togų ir po to pradėti ruoštis sekančiai 
dainų šventei.Vėliau buvo" išrinkta nau
ja choro valdyba: pirm. V.Bitinas sek. 
ir iždininkas K.Protas. V.Aras naujos 
valdybos buvo pakviestas ir toliau eiti 
Ansamblio administratoriaus pareigas.

Sek.K-Protas.

giminių ir pažystamu,. Atrodė, kad jau Per 
the lietuvių beveik neliko. Bet Naujųjų 
Metų pobuvyj dalyvavo gan skaitlingai ir 
Nauji metai sutikti labai pakilioj nuotai
koj. Nuvykę į Melburną, visi buvo melbur- 
niškių labai nuoširdžiai sutikti ir globo
jami per viešėjimo visų laiką.Ipatingai! 
Jaunimas buvo laimingas pirmą kartą su
tikęs daug jaunimo ir pamatęs, jaunimo 
prisidėjimą lietuviškuose reikaluose. IT 
jaunimas kuris tikrai labai gera, įspūdį 
išsivežė iš Melburno ir visi nuoširdžiai 
dėkoja Melburniškiams už jų vaisingumą 
ir labai malonią globą per visas Lietuviį 
Dienas.
Grupei Pertiškių grįžtant iš Melburno su 
šalusiai labai maloniai pašvietė Adelai
dės saulė ir adelaidiškiai. Labai šiltai 
sutiko Pertiškius, juos nusivežė’ į Lietu
vių namus, kur ponios jau laukė su ska
niais pietumis. Šitas šiltas ir malonus

vestos plaukimo varžybos kurias laimėjo 
ponia Emilija'Daugėlienė. Jai atiteko di-_ 
dysis prizas - bonką šampano. Reikia tike 
tis kad kitais metais oras bus palankesnis

V.Dn.

METINE GEGUŽINE
Nežiūrint lietingo oro, Metinė Newcastel- 
iečių gegužinė visvien įvyko sekmadienį 
sausio 31d. Nors dalyviai rinkosi su abe
jonėmis, tačiau jau po pietų buvo galima ____ ______ ____________________
suskaityti 50-60 asmenų, kurių tarpe matė- sutikjmas tai buvo tikrai staigmena kur
si ir svečių iš Sydnejaus. Del lietaus, nu- įos vjsaį jr nežinojo. Pertiškiai turėjo 
matyta sportinė programa neįvyko, o daly- prOgOS netik pasivaišint, bet pažiūrėti 
viai laikėsi prie stalų parko pastogėje. Vit Adelaides Lietuvių Namus, Lietuviu Mm 
dėlto vėliau atsiradus savanorių buvo prar zje;u įr įjtas žymesnes vietas. UŽ ka

PertisKiai tikrai nuoširdžiai liko dėkingi 
ir Ponioms už,-jų skanius pietus irvisiėms 
taip maloniai sutikusius. Pertiškiai gri
že į namus po visų kelionės įspūdžių dai
geliui teko ir ilgiau pailsėti lovoje, nes 
visi griž&ami parsivežė is Melburno po 
gerą slogą.
Pailsėję daugelis jau grįžo į darbus ir 
prasidėjo vėl normalus gyvenimas. Bet iš 
Melburno Lietuvių Dienų parvežtieji įs
pūdžiai liko dar ilgam visiems atminty j. 
Šiais metais Pertiškiai, dar nei vieno tau 
tiečio neprarado. Bet vienu jau padaugė
jo p.p. Taškūnai padaugėjo vienu šeimai 
nariu, sūneliu ir Lietuvių bendruomenė 
vienu lietuviu. Linkime p.p. Taškunams 
geros sėkmės.
Pertiškis.

PERTIIAS!

Perthe vaikų eglutė buvo suruošta 1970 
12.20d. Programa buvo gražiai paruošus 
P.V.Repsevičiene. Mažieji, pašoko, pa
dainavo davė įvairios muzikos eileraščiį 
Tokios turtingos vaikų, eglutės program-, 
os jau Pertiškai nebuvo senai matę. 
Gruodžio 21d. vakare Pertho naujoji gele
žinkelio stotis buvo perpildyta. Nes ta 
vakarą Pertiškiai išvyko į Melburne ruo
šiamas Lietuvių Dienas. Vyko tautinių 
šokių grupė su vadovais, palydovais. Vy
ko L.Tarybos, atstovai ir kiti aplankyti

ALB KRAŠTO VALDYBOS ADRESAS, 
Box 130 Rundle St., P.O. Adelaide S.A. 
"5000

***
Visuomenei pageidaujant, čia 

pateikiame lietuvių kalba radijo trans
liacijų laiką Lietuvai ir ilgį, radijo 
bangų, kuriomis programos transliuo-PRANEŠIMAS , _ “

Š.M. vasario 14d. švenčiame Nepriklauso- jamos. 
mybės minėjimą. “Austos Tunto skau- iš Madrido radijo siųstuvo lietu- 
tai ir skautės renkasi tą dieną 11 vai. vių kalba programos girdimos Lietu- 
prie mokyklos, šventoriuje. Visi unifortm- Voje. kasdieną po 15 min., tris kartus, 
oti ir su vėliava dalyvaujame pamaldose prOgrama pradedama 11:30 vai., kitos 
Tuoj po pamaldų Lidkombės Lietuvių Na- prOgramos kartojamos: 17 vai. ir 22:30 
muose įvyks Tunto sueiga.

PRANEŠIMAS
SSStiEl

Liet.
N.

Vasario 13 s. 
dienį, 3 vai. p.p 
Namuose, 50 Errol St 
Melbourne, įvyks metinis 
M.L.S.K. Varpo susirinki: 
mas.

Visų varpiečių dalyva; 
vimas šiame susirinkime 
privalomas.

Po susirinkimo sporti 
ninkai dalyvauja Korp! 
Romuvos abiturientų šoklį} 
vakare, kuris įvyks tą 
pačią dieną 7.30 vai.Liet 
Namuose.

Korporantans įėjimas 
veltui. 

vai., 32.04 metrų banga.
. Iš Romos radijo stoties progra

mos lietuvių kalba transliuojamos po 
20 min. kasdieną, nuo 19:45 vai., 
Bangos: 41,24 ir 49,38.

Iš Vatikano radijo stoties pro- LENKIJOS IR SOVIETU. SĄJUNGOS !
PREKYBOS S(|TART|S

Šiomis dienomis, jau po neramu
mų, išbuvęs 2 dienas Sovietų Sąjungos 
Užsienių prekybos ministeris Nikolai 
Patoliczew, is vienos pusės ir Lenki-; 
jos Užsienio Prekybos Ministeris 
Janusz Burakiewiczm pasirašė nauja; 
prekybos sutartį 5 metams ir protokolą/; 
1971 metams. Įdomu, kad globalinė ; 
prekybos apyvarta' su S-tu S-ga 1971- ; 
1975 metams nustatyta net 57.300 ! 
milijonai zlotų, kas sudaro 67% padi- ; 
•dėjimą, lyginant su užbaigusiu penk- ; 
mečiu. Sunku pasakyti, kiek ši didelė I

gramos transliuojamos kiekvieną vaka
rą (ir sekmadieniais) po 15 min. nuo 
21:20 vai., 31.15, 41.92 ir 48.90 m. 
bangomis. Sekmadieniais transliuoja
ma pusės valandos programa pradedant 
9:30val. 25.55 arba 31.10m. bangomis.

Iš Manilos (Filipinuose) radijo 
Veritas siųstuvo programa lietuvių kal
ba perduodama kasdieną po 25 min. 
Pradedama 7.30 vai. ryto ir kartojama 
nuo 20 vai.. Rytų Sibiro laiku (tarp 
Jakutsko ir Irkutsko). Bangos 19-25 m.

“Amerikos Balsas” (Voice of 
America) lietuvių kalbos pusės va-

ži~otų suma šūdaro"d'oleriaiš','nes^dole- 
riai turi įvairių valiutos kursą užsie
nio prekyboj ir krašte.

Įdomu, kad pagal 1971 m. preky
bos protokolą numatyta, kad Sovietų

13 ir 19 m. bangomis. Programa karto
jama 20 vai. vidurinėmis bangomis ir 
19 metrų trumpomis bangomis.

Visur nurodytas Lietuvos laikas. . UVZkJ 11UUHkU J VU f 1W1V1 U V ¥ IV VU
JAV-se, pvz. rytų laikų, klausantis tų g pristatys'Lenkijai net 2 milijonus 
pranešimų tenka atsižvelgti į8 valan- tonu iu. buk ls'lyglnlmul keliu pas. 
dų skirtumą (Čikagoje - 9 vai. skirtu- kutiiliu me'tu w derliu Lenkljo‘j. 
mas ir 1.1.) Amerikos Balso pro- Prek bos aįyvart^ 1971'm. numatyta 
grama transliuojama Rytų Amerikos u miliardų zlotų t.y. 9% daugiau, kaip 
laiku 10:30 vai. ir kartojama 12 vai. 1970 met^s. Sov]etu_ s.ga paz-adėjo 
dieną. padidinti z'aliavų ir pramonės gaminių

ELTA tiekimą Lenkijai.

Varpo Valdyba

Musų 'r: ?.s., psi 8

kuris įvyks 1971m. vasario 20d., šeštadieni ukrainiečių salėje, 15-14 Church st., 
Lidcombe. Pradžia 7.30val. vak. Pabaiga Ival. ryto.
įėjimas įskaitant blynus ir užkandžius £3.00 moksleiviams ir pensininkams £1.50 
bilietus įsigyti pas valdybos narei.Stalus rezervuoti pas P.Pullinen tel.86 8180 
Bus turtinga fantais loterija, gros mūsų jaunimo puiki kapela. Visas pelnas skiria 
mas ‘ Sodybai". Tad prašome mus paremti ir kuo skaitlingiausiai atsilankyti. Iki 
pasimatymo BLYNU BALIUJE!

ŠOKIŲ VAKARAS MELBOURNO JAUNIMUI

Šeštadieni, vasario 13 d. įvyks Korp. Romuvos ruošiamas metinis

ABITURIENTU ŠOKIU VAKARAS

Lietuvių Namuose, North Melbourn, 50 Errol str. Korp! Romuva prašo visalietuviš- 
ka jaunimą gausiai atsilankyti, nes vakaras žada būti geras ir linksmas.

VASARIO 16 - ji MELBOURNE.
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba ruoš
ia Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą 
Lietuvių Namuose, North Melbourne, 14 
vasario 5 val.p.p.
Šita proga Lietuvių Karių Veteranu S-ga 
Romovė perduos nauja, paminklinę lentą, 
kuri bus įrengta Lietuvių Namuose prisi
minti ir pagerbti kovojušiem ir žuvusiem 
už Lietuvos laisvę.
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba.

VISUR
VISAIP

Du Sovietų baleto artistai atsi
sakė grįžti į Rusiją. Pirma Leningrado 
baleto artistė Natalija Makarova, kuri 
buvo jau anksčiau pabėgusio balet
meisterio Nurejevo pagarsėjusio vaka
rų pasaulyje, partnerė, pareiškė jog 
nenori grįžti į Rusiją, o vėliau Mojsie- 
javo baleto artistas. Aleksandras Fili- 
povas pasekė jos pavyzdžiu. Negrįž
tamieji artistai aiškina, kad juos sle
gia nuolatinė šnipinėjimo atmosfera.; 
Ypatingai išvykdami į užsienius artis-; 
tai verčiami išdavinėti vienas kitą ir! 
pranešinėti slaptiems agentams įtarti-; 
nūs savo draugų pasisakymus.

REDAKCIJOS PAREIŠKIMAS 
Atsiprašome gerb. skaitytojų del praeito
M. P. numerio kai kuriu vietų neišskaito
mo teksto, kuris atsirado dėl techniškų 
kįiucių.
Čia pakartojame tuos tekstus:
1. psl. po fotografija - Melbourne Lietu- 
parapijos choras, diriguojamas P.Morku- 
no, gieda St.Patrick katedroje, kur per 
Lietuvių Dienų atidarymo iškolmingas pa
maldas dalyvavo apie 2000 lietuvių. Nuo
trauka N.Butkuno.
2 psl. J.A. Jūragio pareiškime neišskai
tomi žodžiai -"įpusėjęs, ir aš tikėjausi, 
kad Krašto Tarybos atstovai, kaip rimti 
ir!*..
6 psl. ir 8 psl. dvi užuojautas ir skelbi
mus pakartojame šiame numeryje.
7 psl. po fotogragijos - Naujos ALFAS 
valdybos pristatymas: iš kairės buvęs 
pirmininkas A.Bladzevičius, dabartinis 
pirm. J.Tamošiūnas, Sekretorius R.Ragai- 
skas ir iždininkas O.Baltrušaitis. Nuot.
N. Butkuno.

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PER 

TAUTOS FONDĄ MUSŲ 
LAISVĖS KOVAI!
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