
nūsų rasrod
(XXII) 1971.11.8   .    1971.11.8 Nr.44 (1172)

I

REGISTERED FOR POSTING AS A NEWSPAPER CATEGORY B

ŽIŪRINT Į ATEITI
Ignas Alekna

Jau paėjo gan daug laiko nuo di
džiųjų Australijos Lietuvių Dienu, Mel
bourne. Jau nutilo jų, vienoks ar kitoks 
vertinimas, vienoki ir kitoki sanpro- 
tavimai ar jų pabadymai. Jos-jau yra 
Australijos lietuvių gyvenimo ir kul
tūrinio gyvenimo istorijoje, kaip ir 
jų pirmatakės.

Tačiau gerai žinome, kad istorija 
yra didžioji mokytoja: iš jos semia
mės naudingų pavyzdžių, stengdamie
si juos praplėsti, patobulinti; joje ste
bime reiškinius, kurių turime vengti, 
kurių norime, kad daugiau nebepasi
kartotų. Todėl pažvelgę į praeiti, da
rykime sprendimus ateičiai.

LIETUVIU DIENU APIMTIS. Iki 
šiol Lietuvių Dienų, anksčiau Meno 
Dienų, apimtį sudarė; iškilmingos pa
maldos, ALB Krašto Tarybos suva
žiavimas, Dainų Šventė, Literatūros 
ir dainos vakaras, Taetro Spektaklis, 
Meno kūrinių paroda, Tautinių Šokių 
Šventė, Sporto Šventė, Jaunimo kon
certas, Studentų suvažiavimas, Skau
tų stovykla, Jaunimo susipažinimo 
vakaras, Naujųjų Metų sutikimo balius.

Kad išpildyti visus L.D. parengi
mus, visos dienos nuo ankstyvaus ry
to iki vėlyvos nakties buvo užimtos. 
Dažnai tuo pačiu metu vyko ne vienas 
net keli parengimai. Norint parengi
muose dalyvauti, reikėjo pasirinkti 
viena, iš jų. Tuo budu ne vienas reikš
mingas parengimas buvo apleistas, 
atseit, nepamatytas; daugelis paren-

A.KOSYGINAS NEMALONIAI SUTIKTAS 

DEMONSTRANTU

A.Kosyginui, Sov.Sąjungos Min. 
pirmininkui spalio 17 d. atvykus į Ka
nadą, dar tos pačios dienos vakare 
ties sovietų ambasada Ottavoje Įvyko 
demonstracijos. Jose dalyvavo, Šalia 
ukrainiečių, žydų, ir lietuviai, estai, 
latviai ir kitų pavergtų tautų atstovai 
Kanadoje, atvykę ir iš kitų miestų. 
Spalio 17 ir 18 d. netoli sovietų amba
sados Ottavoje policija rado dvi ne
sprogusias bombas.

Spalio 18 d. po A.Kosygino pasi
tarimų su Kanados min. pirmininku P. 
E.Trudeau, Kosyginui ėjus prie maši
nos, jaunas pabėgėlis - vengras pra
siveržęs sušukęs ‘Laisvės Vengrijai’. 
Rusas buvęs gerokai sukrėstas. Nors 
pabėgėlis buvo sulaikytas, jis dar su
skubo sušukti: ‘Rusų kiaule, keliauk 
namo’ - ‘Tegyvuoja laisvoji Vengrija’.

(Elta)
****

SOVIETU KAPITONAS PABĖGO
Amerikiečių AP agentūra spalio 

16d. paskelbė tokio turinio žinia: JAV - 
ambasada Tokio, Japonijoje, patvirti
no, jog rusų žvejybos laivo, 360 tonų 
talpos, kapitonas Vasilij Zacharovas, 
47 m. amžiais, spalio 11 d. Įšokęs i 
japonų Siaurės jūrą ir jį išgelbėję ja
ponų žvejai. Tuo metu rusų laivas 
‘žvejojęs’ ties rytiniais japonų salos, 
pačioje šiaurėje, Hokkaido, pakraš
čiais.

JAV ambasados žiniomis, Zacha
rovas apsilankęs JAV ambasadoje To
kio paprašė politinės globos ir jį jam 
buvo suteikta. Spalio 16 d. rusas ka
pitonas lėktuvu išskrido į JAV.

(Elta) 

girnų nesulaukė tinkamo žiūrovų skai
čiaus ir jų įvertinimo. Tai buvo ne 
kas kita, kaip skaudus atpildas akty
viems tų parengimų dalyviams.

Išvada - reikia peržiūrėti Lietu
vių Dienu, apimtį ir dalį parengimų per
kelti į kitu laiku ir gal kitoje vietoje 
rengtiną atskira, kultūrinę šventę, pav. 
Jaunimo sąskridis. Pastarasis taip 
pat rengtinas kas antri metai, kaip ir 
Lietuvių Dienos, tik vienais metais 
vėliau, atseit vienais metais rengti 
Lietuvių Dienas, kitais - Jaunimo 
sąskridį.

Mano manymu, Lietuvių Dienos 
del tokio pertvarkymo nenukentės, o 
svečiai - stebėtojai galės laisviau ir 
skaitlingiau dalyvauti ruošiamuose pa
rengimuose, gėrėtis tautinio reiškimo
si pastangomis ir pasiektais laimėji
mais.

Pažiūrėkime į atskirus Lietuvių 
Dienų parengimus.

IŠKILMINGOS PAMALDOS. Gra

žu, kada iš visos Australijos suvažia
vę tautiečiai didžiųjų atlaidų dvasio
je ir aplinkoje pradeda savo didžiuo
sius darbus. Todėl iškilmingos pamal
dos buvo ir privalo būti tiek pradedant 
Lietuvių Dienas tiek ir Jaunimo sąs
krydį.

ALB KRAŠTO TARYBOS SUVA
ŽIAVIMAS. Sis Lietuvių Dienų paren
gimas, kaip iki šiol buvo, tęsiasi 3 
dienas ir daugiausia užsiima bendruo
menės administraciniais reikalais. 
Jei ir įvyksta kuri paskaita, tai tik 
tam, kad išryškinus bendruomenėje 
kylančių klausimų gilesnį supratimą 
ir ieškojimą būdų bei priemonių jų iš
sprendimui. Nemanyčiau, kad šis L.D. 
parengimas daug trukdytų kitų paren
gimų pasisekimui,nes jame dalyvauja 
tik labai aprėžtas svečių - stebėtojų 
skaičius. Todėl manau, kad jis gali 
pasilikti Lietuvių Dienų apimtyje.

DAINŲ ŠVENTĖ. Vienas iš ryš
kiausių ir patraukliausių Lietuvių Die
nų parengimų, kuriame ieškome po 
įtemptų dienos darbų lyg ir poilsio, 
malonaus atsigaivinimo, ramios ir ty
ros dvasinės nuotaikos. Kiekviena 
daina, kiekviena išdainuota melodija 
yra tarsi dvasinis penas, kuris mus 
stiprina tremties kelyje. Ir kaip keis
ta, kad po pastarosios Dainų Šventės 
Melbourne, kaip tik čia daugiausia 
purvu drabstytas!, tulžis lieta. Nie
kas negali ginčyti pozityvios kritikos 
reikalo, kaip teigiamo reiškinio orga
nizaciniame ir kultūriniame mūsų gy
venime, tačiau tulžies liejimas, pur
vu drabstymas yra lengvas, bet ar tai 
duoda naudos? Jei čia būtų gyvas Tu
mas-Vaižgantas, jis visuose L.D. pa
rengimuose ieškotų tik deimančiukų, 
nes tik jų dėka mes išklydusi maža 
saujelė dar galime eiti savu lietuviš
ku žmonišku keliu. Tik išmėtykime iš 
savo kelio kad ir mažus deimančiukus, 
tikėkite, visi nueisime į prarają.

Dainų Šventė, kaip vieno vakaro 
parengimas, netrukdo kitų parengimų 
pasisekimui, todėl ji turėtų likti L.D. 
apimtyje.

Dėl Dainų Šventes repertuaro bu
vau pasisakęs, pasilieku prie jo ir čia, 
nes oponentai manęs neįtikino. Šia 
proga tik noriu palinkėti visiems cho
rams ir jų dirigentams našaus darbo 
ir geros sėkmės sekančioje Dainų 
Šventėje Sydnejuje.

SYDNEJAUS LIETUVIU KAI INIU PAMINKLAS PAŠVENTINTAS LAPKRIČIO 

MĖN. 7 DIENA

"Kudirkos žodžius reikia 
įrašyti į dekalogą"

Lenkų laikraštis apie Simo teismą

Chicago. — Chicagos lenkų lai 
kraštis Dziennik Związkowy 8 
mėn. 22 laidoje įdėjo Zbigniew 
Chalko ilgą straipsnį apie dviejų 
drąsuolių heroizmą: Jono Pala- 
cho liepsnas ir Simo Kudirkos 
šauksmą. Palachas minimas ry
šium su trejų metų Čekoslovaki
jos okupacija. Studentas Palach 
susidegino, kad paliudytų, jog va 
dinama laisvė su užčiaupta bu r 
na nėra laisvė, o Simas Kudirkos 
teismas buvo pratęsimas to pagal 
bos šauksmo, kuris pirma pasi
girdo Massachusetts pakrantėse ir 
kuris nenutilo iki dabar ir niekad 
nenutils. Tą didvyrio šauksmą 
reikia visados prisiminti.

Toliau straipsny paminėta, pa 
cituota visa Kudirkos gynimosi 
kalba su įtarpais ir pabrėžimais. 
“Kudirka nerėkė, kalbėjo tyliai, 
bet ką jis pasakė, lygu šauksmui, 
kurio niekas nepajėgs nei nuslo
pinti, nei ištrinti. Kudirkos žo
džius reikia atsiminti, reikia juos 
įrašyti į dekalogą”.

“Kudirka kalbėjo apie labai 
rimtus dalykus, apie tokius rim
tus, kad jo šauksmas, nors tai pa
sakė ir tyliu balsu, sprogdino 

teismo salės mūrus ir paukščio 
sparnais skrido į pasaulį. Ne vien 
tik į lietuviškąjį retežiais sukaus
tytą pasaulį, bet ir rusų, ukrai
niečių, gruzinų, totorių. Į vaka
rų pasauli, kuris labai patogiai 
užsikimšo ausis, nes tas šauks
mas juos erzina, panašiai, kaip 
prieš trejus metus Palacho pele
nų kvapas smaugė jiems gerkles.

“Palacho mirtis ir Kudirkos 
mirtinas šauksmas yra retai už
tinkamų pasauly herojų veiksmai, 
kurių neištrins nei liepsnos, nei 
10 metų kankinimas sovietų la
gery, paskutinėj ir vienintelėj so
vietinės galybės institucijoj,”— 
baigia lenkų laikraštis.

GERA NAUJIENA 
Sydney Lietuvių Klubas gavo licenziją

Pagaliau po ilgų vargų ir didelių 
pastangų sydnejiškiai turės savo licen- 
zijuotą klubą. Dabar Klubo Valdybai 
linkime greitai ir nedelsiant pradėti 
statybą, o tautiečiams su tikru nuošir
dumu ateiti į talką Valdybai. Vieny
bėje galybė, o vienybėje ir mūsų pasi
sekimas, tegul būna mūsų šios dienos 
obalsis.
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riaus žodis

VĖLINIU RIMTIS

Turime gražu, paprotį minėti savo 
mirusiuosius, dažnai labai brangius 
žmones - tėvus, gimines, o neretai, ir 
savo vaikus. Pagarba mirusiesiems 
ne visu, tautų vienodai yra išgyvena
ma ir ne vienodi yra papročiai, tačiau 
visos tautos savo mirusiuosius gerbia. 
Tautos gyvenimas ir susideda iš mi
rusiųjų, gyvenančiųjų ir būsimų žmo - 
nių. Taigi kai kalbame apie tautą, jos 
kultūra, mirusieji yra lygiai svarbus 
kaip ir gyvieji. Istorijos tėkmėje esą- i 
me visi vienodai vertinami kaip tos Į 
pačios tautos žmonės.

Vėlinės ir yra ta proga kada mes ; 
visi galime pagerbti savo mirusiuosius, ’ 
p patys iš to pasisemti stiprybės. Ten 
kur yra tautinės kapinės, vėlinių die
na tampa ne tik religinė bet ir tautinė 
šventė. Šiuo metu sydnejiškiai lietu
viai kaip tik tokia šventę išgyvena. 
Pašventinimas kapų paminklo yra gi
liai susijęs su mūs bendruomenės gy
venimu. Mirusiųjų prisiminimas kaip 
ir kultūrinis palikimas veikia į mus, 
gyvenančius, dažnai stiprina ir palaiko: 
‘iš praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia’, sako mūsų Himnas.

Šia proga norėtųsi iškelti viena, 
svarbią aplinkybę mūsų bendruomenei 
palaikyti. Faktas yra tas, kad dauge
lis mūsų gerų žmonių miršta nepalikę 
testamentų, dar blogiau, kai miršta 
žmones visai nepagalvoję apie savo 
bendruomenę. Jau dabar dažnas atsi
tikimas, kad miršta šeimos galva ir su 
jo mirtimi nutraukiama laikraščio pre
numerata. Šeimos nariai gražiai palai
doja mirusi, bendruomenė palydi i ka
pus ir jį apgaili, laikraštis parašo 
gražiai apie mirusįjį, įdeda dar jo fo
tografiją ir su tuo pasibaigia viskas. 
Ar neturėtų,dar gyvi būdami, pasirū - 
pinti musu patriotai, kad laikraštis ir 
po jų mirties butų skaitomas, kad pre
numerata nebūtų dar kelis metus nu
traukiama. Jei šeimoje nėra kam be- 
skaityti, galima jį palikti geram kai
mynui, draugui ir ne vieną, prenumera
tą, o kelias; tegul skaito, tegul prisi
mena savo geradarį, kuris tebenori, 
kad lietuviška bendruomenė gyventų. 
Ar toks paskutinės valios pareiškimas, 
toks testamentas, nebūtų reali, o kar
tu ir moralinė pagelba musu bendruo
menei? Kiekvienais metais mes toki 
geradarį galėtume, nors trumpai, pa
minėti, pagerbti spaudoje, aplankyti 
kapinėse, ir tai susidarytų mirusiųjų 
ir gyvųjų bendravimas. Jaustume savo 
mirusiųjų pagelba ir norą drauge būti 
su gyvaisiais. Tai ir yra vėlinių pras
mė - gyvųjų ir mirusiųjų bendravimas.

į SAVO BENDRADARBIUS

Mūsų Pastogės redakcija nori lai
kas nuo laiko supažindinti savo skai
tytojus su mūsų laikraščio žymiaisiais 
bendradarbiais, o ir šiaip pasižymėju
siais mūsų bendruomenės visuomeni
ninkais, kultūrininkais, literatais, me
nininkais ir ypač pasižymėjusiais vie
noje ar kitoje srityje jaunuoliais moks
le, mene, lietuviškoje veikloje ir 1.1.

Būna taip, kad mes savo žmonių 
nepažįstame, nežinome, nors ir daž
nai apie juos girdime ar matome jų pa
rašytus straipsnius. Šioje vietoje kuk
lumas mums trukdo geriau vienas kitą 
pažinti ir artimiau bendradarbiauti, ug
dyti vienas kitam pagarbą. Dažnai su
žinome tik nekrologuose kada jau yra 
per vėlu, todėl norėtųsi gauti daugiau 
žiniųiš savo bendradarbių ne vien apie 
veiklą ir darbus, bet ir apie žmones, 
apie iškilesnes asmenybes. Ypač Įdo
mu būtų gauti jų fotografijos.

’ Red.

Australijos konsulu Toronte, Ka
nadoje, paskirtas estas, Ants Evard.

(Elta)
'■< •. t **** -
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LABVA8 IR TEBINGAS ŽODIS YRA MŪSQ GARBĖS REIKALAS.

Gerb. Redaktoriau,
Mes lietuviai, rodos, pakankamai 

turime apsukrumo ir šviesos, tačiau 
iki šiol nesugebame sukurti stipresnių 
ekonominių organizacijų. Kas dėlto ga
lėtų būti kaltas: mūsų pačių charakte
ris, nepasitikėjimas savo žmonėmis, 
pavydas, ar stoka iniciatyvos, baimė 
rizikos ir bendras nerangumas? Turi
me Melbourne ‘Talka’, jos pradžia bu
vo sunki, dabar jau išėjo iš tų sunku
mų ir pradeda sau kelią tiesti į tikro 
banko eiles.

Reikėtų, kad tuo pavyzdžiu pasek
tų ir kiti. Neturėtume tūpčioti vietoje 
ir būti užsidarę, dabar pats aukščiau
sias laikas išeiti į viešumą, kuriant 
vienokio ar kitokio pobūdžio ekonomi
nes organizacijas, prie kurių galėtų 
kiekvienas prisidėti savo mažu kapi
talu.

ATASKAITINIS PRANEŠIMAS
Lietuvių Dienų, įvykusių 1970 metais gruodžio mėn. 26-30 dienomis 
Melbourne, piniginės atskaitomybės patikrinimo

Aktas
1971 m. spalių mėn. .14 d.,. ALB Melbourne Apylinkės Kontrolės Komisija: 

Ignas Alekna, Liudas Barkus ir Jonas Meiliūnas, Lietuvių Dienoms Melbourne 
Rengti Komiteto pakviesta, dalyvaujant Lietuvių Dienoms Rengti Komiteto 
iždininkui Broniui Vanagui, patikrino minimo Komiteto piniginę atskaitomybę.

Patikrinusi kasos knygą su pajamas ir išlaidas pateisinamais dokumentais, 
taip pat kiekvienam Lietuvių Dienų parengimui sudarytas atskiras apyskaitas, 
Kontrolės Komisija, iš rastų duomenų, patiekia piniginės atskaitomybės

suvestinį balansą

Eik, Lietuvių Dienų parengimų bei kitos Pajamos išlaidos
Nr. veiklos pavadinimai $ e $ ė

1 Teatro 'spektaklis 328 60 172 99
2 Literatūros vakaras 336 80 130 39
3 Lietuvių Dienų atidarymas ir jaunimo 

susipažinimo vakaras 350 20 213 •
4 Tautinių Šokių švente' ir jaunimo vakariene 793 05 467 30
5 Dainų švente 1844 80 1350 61
6 Jaunimo Koncertas 688 20 451 47
7 - Skaidrių valanda 137 - 66 50
8 Naujų Metų balius Lietuvių Namuose 1533 - - 625 60
9 Naujų Metų balius Camberwell Civic Cntr. 6188 - 4728 65

10 Sporto švente 558 90 848 40
11 ALB Krašto Tarybos suvažiavimas 18 40 190 66
12 Meno Paroda 57 50 50 -
13 Meno Dienų leidinys 756 - 705 13
14 Pelnas už Dainų Šventės plokštelės 270 - - -
15 Procentai iš banko ir aukos 199 53 - -
16 Raštinės ir įvairios kitos išlaidos - - 376 29

Viso iš parengimų 14,039 98 10,376 99
L.D. parengimų pradžiai gauta paskolų, 
kurios vėliau buvo gražintos:
a) ALB Krašto Valdybos 500 500
b) Melbourno lietuvių organizacijų 685 - 685 -
Viso 15,224 98 11,561 99
Visų parengimų bendras pelnas - — 3,662 99
Balansas 15,224 98 15,224 98

Gautas pelnas paskirstytas sekančiai: •
1. Sporto Klubui Varpas, pagal susitarimą 750.00
2 ALB Melbourno Apylinkės V-bai, pagal susitarimą 450.00
3 Moterų Draugijoms Melbourne, pagal susitarimą 300.00
4 Skautų Tėyų Globos Komitetui, pagal susitarimą 250.00
5 Tautinių šokių Grupėms 550.00
6 Spaudai paremti: Mūsų Pastogei, Tėviškės Aidams 300.00
7 Lituanist. Kursams ir Savait. Mokyklai 150.00
8 Melbourno Jaunimo Koordinaciniam Komitetui 100.00
9 'Teatrui Aušra 50.00

10 Lietuvių Namams Melbourne 500.00
11 ALB Krašto Kultūros Tarybai 262.99

$ 3,662.99
Visi išlaidų dokumentai pinigus gavusiųjų pasirašyti. Kasos 

knygos įrašus pateisina pajamų ir išlaidų dokumentai. Lietuvių Die
nų visa atskaitomybė vesta ir jos dokumentai iždininko Broniaus 
Vanago sutvarkyti labai pavyzdingai.

Aktas parašytas trijuose egzemplioriuose ir Įteikiamas 1970 
metais Lietuvių Dienoms Rengti Komitetui Melbourne.

ALB Melbourne Apyl. Kontrolės Komisija /pas/ Ig. Alekna 
L. Barkus, J.Meiliūnast • > >. •

Ne kiekvienas gali sugebėti biz
nį vesti, bet susibūrus į. grupes, visa
da atsiras sugebančių ir dalyką išma
nančių. Svarbu būtu turėti gerą tikslą, 
kuris žmones pritrauktų ir suburtų.

Norėčiau kad ir daugiau kas šiuo 
taip svarbiu klausimu pasisakytų spau
doje ir pasidalintų savo patyrimais.

Su pagarba,
K.Prašmutas, Melbourne

****

Adelaidiškiiį NUOMONES

Rašiau jums apie Įvykusius fak
tus, nuotykius, balius, skaičius. Šian
dien noriu truputį pakalbėti, kaip gal
voja eiliniai Mūsų Pastogės skaityto
jai, nuoširdus Parapijos ir Lietuvių 
Namų rėmėjai. Išgirskime ir jų nuomo
nes. Tema: Kas atstovaus Adelaidės 
jaunimą, 1972 metų Jaunimo Kongre
se Čikagoje?

Iki šiolei pasirodė, kad veikliau
sios yra tik dvi Jaunimo Kongresui 
ruošti Komiteto narės. Apie jas pir
miausia ir pakalbėsiu.

1. MARIJA NEVERAUSKAITE, 
mūsų dabartinio Krašto Valdybos Pir
mininko dukra. Ji nuo pat vaikystės 
dienų nenuilstamai stovi įvairių ben
druomenės padalinių rikiuotėje. Skau
tai, tautiniai šokiai, studentai, teatro 
sambūris be jos sunkiai verstųsi. Bai
gusi mokytojų seminariją pradėjo mo
kytojauti. Studijuoja Adelaidės univer
sitete siekdama aukštesnio mokslo 
laipsnio. Išrinkta į Jaunimo Kongreso 
Komitetą, reiškiasi labai aktyviai su 
stipriu pasitikėjimu savimi.

2. RASA KUBILIUTĖ, nenuilsta
mo parapijos kiosko vedėjo ir parapi
jos steigėjo Kubiliaus vyresnioji duk
ra. Nuo pat vaikystės reiškėsi kaip 
aktyvi ateitininkė. Turėdama įgimtų 
muzikos gabumų, kaip tik pasiekė pia
nino klavišus, tuojau pradėjo skambin
ti parapijos ir bendruomenės susibūri
muose. Baigusi gimnaziją su labai ge
rais pažymiais stojo į Adelaidės mu
zikos konservatoriją. Kaip gabi moki
nė gauna valstybinę stipendiją ir in
tensyviai ruošiasi muzikinei karjierai. 
Reikia pabrėžti, kad skaitlinga Kubi
liaus šeima yra puikus pavyzdys vi
siems. Visi vaikai puikiai kalba lie
tuviškai, kiekvienas griežia vis kito
kiu instrumentu ir gražiai sudainuoja.

Atrodo, kad jeigu neatsiras kokių 
nors staigmenų, tai tų dviejų merginų 
išvykimas beveik garantuotas.

3. NEMIRA MASIULYTĖ, vien
turtė Masiulių dukra, iš jaunų dienų 
linkusi į muziką. Pradžios mokykloje 
ir gimnazijoje ji pasireiškė kaip gabi 
pianistė. Parapijoje ir Lietuvių Na
muose ji dažnai pasirodydavo įvairio
se muzikinėse programose. Šiuo metu 
vadovauja parapijos chorui ir yra Sv. 
Kazimiero koplyčios nuolatinė vargo- 
ninkė. Galima sakyti, nuolatinė solis
tės G.Vasiliauskienės akompanijatorė. 
Mokosi Adelaidės muzikos konserva
torijoje, gauna valstybinę stipendiją 
ir ruošiasi būti muzikos mokytoja.

Labai kukli ir simpatiška mergai
tė. Šiuo metu stipriai talkininkauja 
Lituania chorui.

4. DALIA VILIŪNAITĖ, gerai vi
soje Australijoje žinomo dr. Viliūno 
vyriausioji dukra. Jau savaitgalio mo
kykloje reiškėsi kaip nepaprastai ga
bi deklamatorė. Gimnazijoj yra gavu
si keletą prizų už puikią anglu poetų 
interpretaciją ir vaidybą. Anksčiau 
priklausė ateitininkams. Buvo studentų 
valdybos sekretorė. Eilę metų ji tar
navo bendruomenei-, kaip švelnaus 
tembro ir aiškios dikcijos visokių pa
rengimų pranešėja. Turi stipru, palin
kimą į žurnalistiką. Australų spaudo
je yra parašiusi keletą išsamių straips
nių apie Lietuvą. Šiuo metu yra Ade
laidės U-to medicinos fakultete. Jei 
viskas klosis sėkmingai, kitais metais 
studijos bus baigtos. 1969 metų sezo- 
nui ji buvo išrinkta studentų laikraš
čio ‘On Dit’ redaktorė. Intelektualiai 
ji yra stipriausia iš visų Adelaidės 
studenčių.

Jos visos atatinka Krašto Valdy
bos paskelbtoms sąlygoms. Atrodo, 
kad Neverauskaitei ir Viliūnaitei fi
nansinių sunkumų nebus. Stipri para
ma bus reikalinga Kubiliutei ir Masiu
lytei. Jeigu jos visos galėtų nuvykti, 
tai būtų Adelaidės lietuvių pasididžia
vimas. Berniukų, kurie tiktų nustaty
toms sąlygoms šiuo metu Adelaidėje 
tikrai nėra. Jei metu skaičius būtų pa
keltas, tada atsirastų, bet apie tai vė
liau.

VI. Dumčius
****
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ŽIŪRINT I, ATEITI,

(Atkelta iš 1 pus L)
LITERATŪROS IR DAINOS VA

KARAS. Malonu, kada kūrėjas, atli
kęs, kaip ir daugelis mūsų tautiečių 
radusiu prieglobsti šiame krašte, kas
dieninės duonos parūpinimo darbą,dar 
randa laiko pašvęsti laisvąsias valan
das ar bemiges naktis kūrybos darbui. 
Būdami dėkingi jiems, su malunumu 
išklausome jų patiekiamų savos kūry
bos pavyzdžių. Vakaras paįvairintas 
daina, suteikia progos išgirsti mūsų 
pirmaujančius dainininkus - solistus. 
Kadangi vakaro dalyvių - kūrėju, skai
čius labai ribotas ir netrukdo kitiems 
parengimams, paliktinas L.D. apimty
je.

TEATRO SPEKTAKLIS. Pradėti 
lietuviški vaidinimai 1898 m. Palan
goje su Keturakio ‘Amerika pirtyje’ 
nenutrūkstamai eina kartu su visu lie
tuvių kultūriniu gyvenimu. Vaidinimai 
kaimų klojimuose turėjo didžios reikš
mės tautinio atgimimo laikotarpyje. 
Neabejotinos reikšmės teatras turėjo 
mūsų Nepriklausomybės metais. Di
džios reikšmės jie turi ir mūsų išei- 
viškame gyvenime, gaivindami beblės- 
tančius mūsų tautinius jausmus. Lie
tuvių Dienoms teatro spektaklis ypač 
turėtų būti gerai paruoštas, jam reikė
tų pašvęsti daugiau darbo ir laiko. 
Paskubomis paruošti vaidinimai, kada 
jie nedaug kuo skiriasi nuo klo j įminiu, 
mūsų jau nebepatenkina. Kadangi spek
taklis mažai surištas su kitais paren
gimais, jis turėtų likti Lietuvių Dienų 
parengimų skaičiuje.

MENO KURINIU PARODA. Graz'u 
stebėti kūrybos žiedus, tačiau kūryba 
negali būti sukaustyta kokiais apri
bojimo pančiais. Kūrėjas, mano supra
timu, nesensta kol savyje jaučia kūry
bos galią. Kūrėjui Įvertinti nėra nusta
tytų vertinimo normų, matematinio mąs
to. Todėl ‘iškiliųjų’, ’jaunųjų’ ir kito
kiais vardais papuoštų kūrinių parodų 
neturėtų būti. Meno kūrinių parodon 
kviestini visi lietuviai kūrėjai, o jų 
tautinis sąmoningumas bei tautinė gar
bė turėtų juos skatinti ir Įpareigoti to
kioje lietuvių kūrėjų parodoje dalyvau
ti. Turint galvoje, kad paroda galima 
lankyti per visas Lietuvių Dienas, ji 
paliktina, kaip ir buvus iki šiol.

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTE. Ma
lonus, patrauklus ir skaitlingas jau
nųjų parengimas, Į kurĮ tikrai turėtų 
būti daugiau dėmesio atkreipta. Jau
nimas - mūsų ateitis, todėl duokime 
jiems visas galimybes plačiau pasi
reikšti, o ne paskubomis pravesti Įvai
rių šokių demonstravimu.

Kartą jau buvo padaryta graži pra
džia, kada kai kurie šokiai šokta pa
lydint su daina. Manyčiau, kad Tauti
niu. Šokių Šventės Vadovai neturėtų 
pamiršti to gražaus pavyzdžio ateity
je.

Didžioji dalis šio parengimo daly
vių taip pat dalyvauja ir kituose jau
nimo parengimuose, todėl visai natū
ralu būtų, kad Šventė būtų rengiama 
Jaunimo Sąskridžio metu.

SPORTO ŠVENTĖ. Didelis tauti
nio auklėjimo ir jaunųjų bendravimo 
parengimas, kuris paprastai tęsiasi ir 
ateityje tęsis kelias dienas, žiūrint 
keliose ir kokiose sporto šakose rasis 
aktyvių dalyvių. Turint tai galvoje, ši 
Šventė ruoština Jaunimo Sąskridžio 
metu, kada ir kitų jaunimo parengimų 
dalyviai netrukdomi įsijungs į sporti
nes varžybas. Jaunimo Sąskridžio me
tu ruošiamos sportinės varžybos su
trauks skaitlingesni žiūrovų skaičių, 
kas sportuojančiam jaunimui būtų di
delis atpildas už jų įdėtą darbą.

JAUNIMO KONCERTAS. Sis jau
nųjų pasirodymas kas kart Įgauna di
desnio susidomėjimo. Tačiau žiūrint į 
praeitį matome, kad jis reikalingas, 
kaip ir kiti parengimai, gilesnio apgal
vojimo ir didesnio pasiruošimo. Čia 
turėtų būti jaučiama jaunųjų vadovybė, 
tačiau neneigiu jiems patarimų iš vy
resnės kartos. Jaunimui jau nepakan
ka padainuoti susėdus: ‘Šėriau žirgelį 
per savaitėlę’, kada prie durų dūzgia 
galingas motoras. Dauguma šio paren
gimo dalyvių yra gimę ir augę ne Lie
tuvoje, bet išeivijoje, kuriuos veikia 

šio krašto ir tarptautinės gyvenimo są
lygos, būdas bei papročiai. Todėl; jei 
jaunimas nebepasitenkina tuo, kas mū
sų ir mūsų senelių puoselėta, reikia 
su tuo sutikti, reikia tik džiaugtis, 
kad jie nebėga (yra ir tokių!) iš mūsų 
tarpo, kad ieškodami naujų reiškimosi 
būdų, save laiko lietuviais ir deda pa
stangų tokiais ir likti. Sis parengimas 
suprantama, turi būti Jaunimo Sąskri
džio metu.

STUDENTU SUVAŽ (AVIMAS. Pa
rengimas besimokančio mūsų jaunimo 
žiedo, mūsų ateities lietuviško 
gyvenimo vairuotojų. Kam rūpi mūsų 
ateitis, lietuvybės išlaikymas, kova 
už Tautos laisvę ir tautinius idealus, 
ši suvažiavimą laiko pozityviu Įnašu 
tų tikslų besiekiant. Reikia tik palin
kėti, kad suvažiavimo dalyviai rastų 
laiko rimtoms mūsų problemų studijoms 
ir semtųsi stiprybės ateities darbams.

Nėra abejonės, suvažiavimas reng- 
tinas Jaunimo Sąskridžio apimtyje.

JAUNIMO SUSIPAŽINIMO VAKA
RAS. Šis parengimas - tai pramoga, ku
rios metu suvažiavusiems iš įvairių 
Australijos vietų jaunimui gera proga 
nuoširdžiau ir intymiau pabendrauti,o 
gal širdžiai širdį surasti. Jau pats pa
vadinimas sako, kad parengimas pri
klauso Jaunimo Sąskridžiui.

SKAUTU STOVYKLA. Gražus 
jaunimo susibėgimas gamtos prieglobs- 
tin. Skautų stovyklos vykdomos visa
me laisvajame pasaulyje ir turi savo 
tradicijas bei kitas stovyklavimo tvar
kos formas. Mano manymu, mūsų skau
tų stovyklos turėtų apimti ir visą kitą, 
kad ir ne skautus, lietuviškąjį jauni
mą, kas išeitų jaunimui tik į gerą. Čia 
jaunimas sustiprintų tarpusavyje lie
tuvių kalbos vartojimą, užmegstų drau
gystės ryšius, atnaujintų pažintis, įsi
jungtų į bendra darbą, kuris turėtų ne
abejotinos reikšmės ateities lietuvių 
bendruomeninėje veikloje. Esant rei
kalui, stovyklos vadovybė galėtų būti 
papildyta ir iš ne skautų tarpo.

Skautų stovykla, kaip matėme pra
eityje, nesikryžiuoja su kitais Lietu
vių Dienų parengimais, todėl ji galėtu 
palikti L.Dienų apimtyje.

NAUJU METU SUTIKIMO BALIUS. 
Užbaigus darbus, intensyvias varžy
bas, gal ir kilusius ginčus, susieina
me vėl visi draugėn, kad naujus me
tus pradėtume draugiškoje - broliškoje 
nuotaikoje. Čia atsileidžia toji darbo 
įtampa ir pajuntame vienas kitam dau
giau atlaidumo, suprasdami, kad atei
nančių metų darbas - vardan tos Lietu
vos! Parengimas.be abejones, pasilie
ka Lietuvių Dienų apimtyje.

Manau, kad mano iškeltos mintys 
duos progos ir kitiems pasisakyti Lie
tuvių Dienų ateities klausimu.

LIETUVAITE

Lietuvos Mokslų akademijos Is
torijos institute š.m. rugsėjo 27 d. ap
gintos dvi disertacijos istorijos moks
lų kandidato laipsniui gauti. Ingės 
Lukšaitės darbo tema buvo: ‘Lietu
vių kalbos plitimas Lietuvos reforma
ciniame judėjime 17 amž.’. Kito kan
didato, Kaz. Karašinsko tema buvo: 
‘Lietuvos TSR evakuotų gyventojų 
veikla tarybinėje užfrontėje Didžiojo 
Tėvynės karo metais’ (4941-1944).

(Elta)

Iš kairės į dešinę: Garbės senjoras A.Gelžinius, M.Posingis, bažny
čios tarėjas kunigas dr. Ernst Eberhard (suvažiavimo rengėjas), ku
nigas J.Stanaitis, senjoras kunigas A.Keleris, sakytojas K.Kumbys, 
Fr. Slenteris ir mokyt. Fr. Skėrys.

Evangelikų. Liuteroną Bažnyčių Išei
vijoje Kunigu ir Darbuotoją Suvažia
vimas Steingadene, Obb. 1971 m.

Liuteronų Pasaulinės Tarnybos 
vyr. vokiečių komitetas kiekvienais 
metais ruošia Liuteronų Bažnyčių trem
tyje kunigų ir darbuotojų teologinio 
pasiruošimo suvažiavimus. Pereitais 
metais toks suvažiavimas įvyko Siau
rės Vokietijoje, Ricklingene.

Mūsų šių metų suvažiavimo tema: 
‘Krikštas - katekizmas - konfirmacija’.

Suvažiavimui ir šiais metais vado
vavo ilgametis liuteronų pasaulinės 
tarnybos vokiečių vyr. komiteto įgalio
tinis, bažnyčių tarėjas dr. kun. Ernst 
Eberhard iš Stuttgardo, kuris jau 11 
metų rūpinasi Liuteronų Bažnyčiomis 
išeivijoje. Dalyvavo 42 estų, latvių, 
lietuvių, lenkų ir vengrų liuteronų ku
nigai ir Bažnyčios darbuotojai. Lietu
vių grupę sudarė: kunigas senjoras A. 
Keleris, garbės senjoras kun. A. Gel- 
žinius, kun. A.Stanaitis; Bažnyčios 
darbuotojai: Fr. Slenteris, mokyt. Fr. 
Skėrys, M.Posingis, sakytojas K.Klum- 
bys. Vicesenjoras kun. Juozas Urdzė 
iš Bad Godesbergo šį kartą nedalyva
vo, nes jam kaip tik tuo metu buvo pa
daryta sunki operacija ir jis dar gulėjo 
ligoninėje. Visi suvažiavimo dalyviai 
pasiuntė jam sveikinimo kortelę ir pa
linkėjo greit pasveikti bei Dievo pa
laimos. Pirmą kartą tokiame suvažia
vime dalyvavo Martynas Posingis iš 
Hannoverio ir sakytojas Kurtas Klum
bys iš Hamburgo.

Kasdien vyko rytinės ir vakarinės 
pamaldos. Jas pakaitomis laikė visų 
penkių tautybių kunigai ir pats suva
žiavimo rengėjas kun.dr. E. Eberhard. 
Iš lietuvių pusės jas laikė kunigas Ju
lius Stanaitis iš Backnango. Po kiek
vienų pusryčiu vykdavo Biblijos dar
bas. Pirmą dieną jam vadovavo Prof, 
dr. H.Kruska iš Vakarų Berlyno. Jis 
pasirinko Markaus Evangelija 1, nuo 
4 iki 11 perskyrimo ir kalbėjo apie 
krikštą Naujajame Testamente. Antrą 
dieną kunigas Hirschmann iš Erlangen 
aiškino iš Apaštalų Darbų 21, nuo 21 
iki 24 perskyrimo apie mokymą pagal 
Naująjį Testamentą. Trečią dieną Bib
lijos darbą vedė kunigas Reidinger iš 
Murnau. Jis kalbėjo konfirmacijos klau
simais.

Po kasdieninio Biblijos darbo bu
vo skaitomos paskaitos šiomis temo
mis: ‘Vaikų krikšto problematika’, 
skaitė prof. dr. H.Kruska, buvęs Rytų 
Bažnyčios Tarnybos vedėjas (Kirchen- 
dienst - Ost). ‘Apie Evangeliku Liute
ronų bažnytinį darbą diasporoj (išsi
sklaidyme)’ skaitė Martyno Liuterio 
Sąjungos generalinis sekretorius ku
nigas Hirschmann. Savo paskaitoje jis 
nušvietė evangelikų liuteronų veikla. 
Pietų Amerikoje, ypatingai Brazilijo
je, toliau Vengrijoje, Rumunijoje ir 1.1. 
Kalbėjo apie sunkią kunigų padėtį, jų 
atlyginimą, bažnyčių statymą ir spau
dos platinimą. • ....

‘Iš Vokietijos Suvienytos Evan
gelikų Liuteronų Bažnyčios Katechiz- 
mo reformos darbo’, skaitė kunigas 
Kiessing iš Muenchen-Pullach kuni
gų seminarijos.

‘Apie Olandijos katalikų katekiz
mą’, kuris tiek daug dėmesio sukėlė 
laisvajame pasaulyje, skaitė kunigas 
Paulis Urdzė iš Oldenburgo. Išleistas 
jau 13 kalbų ir išspausdinta jau 1230000 
egzempliorių. Vokietijos katalikų vys
kupai uždraudė tą katekizmą spausdin
ti vokiečių kalba Vakarų Vokietijoje. 
Viena spaustuvė Olandijoje išleido ir 
išplatino vokiečių kalboje šitą kate
kizmą.

‘Apie konfirmacija tarp tradicijos 
ir eksperimentų (bandymų)’, skaitė 
prof.dr.Angermeyer iš teologijos aukš
tosios mokyklos Neuendettelsau. Šita
me trumpame straipsnyje neįmanoma 
duoti visų paskaitų santraukų, nes tai 
apimtų apie dešimt puslapių. Paskai
tininkai pažadėjo atspausdinti trum
pas santraukas ir visiems dalyviams 
išsiuntinėti. Gal kas nors kitas išvers 
šitas santraukas ir pasius lietuviškai 
spaudai.

Per visas suvažiavimo dienas bu
vo paliestas krikštas, katekizmas ir 
konfirmacija. Po paskaitų vyko disku
sijos. Visi suvažiavimo dalyviai buvo 
darbuose įkinkyti nuo ryto iki vėlyvo 
vakaro. Kartais diskusijos nusitęsė 
ligi nakties vidurio.

Vakarų Vokietijoje yra apie 5000 
evangelikų liuteronų lietuvių. Juos ap
tarnauja 4 kunigai ir 9 pasauliečiai. 
48 parapijose ar pamokslų vietovėse 
sakomi pamokslai ir laikomos pamal
dos. 1970 m.įvyko 248 pamaldos, 262 
kartus buvo lankomi seneliai ir ligo- 
nys, kurie į pamaldas jau atvykti ne
begali. Tie 4 kunigai per vienerius 
metus aptarnaudami žmones suvažinė
jo iš viso 57.378 km.

Didesnio masto religiniai suva
žiavimai Įvyko Hamburge ir Neustadte, 
Holstein prie musu visų numylėtos 
Baltijos jūros. Įvyko du jaunimo suva
žiavimai Pabaltijo Krikščionių Studen
tu Sąjungos name Bad Godesberge, 
Annabergo pilyje. Ten vyko ir motinų 
poilsio dienos. Mūsų jaunimas daly
vavo ir Pabaltijo kraštų jaunimo eku
meniniuose suvažiavimuose irgi Anne- 
bergo pilyje. Maža grupė mūsų tautie
čių, kuriai vadovauja sakytojas Kum- 
bys, rūpinasi pamaldų siuntimu lietu
vių kalba per radijo Wetzler siųstuvą, 
į tėvynę, kad ten mūsų žmonės galė
tų dvasiškai atsigauti. Yra žinių, kad 
tos per savaitę vieną kartą siunčia
mos pamaldos Lietuvoje gerai girdi
mos. Vakarų Vokietijoj leidžiamas 
lietuvių evangelikų liuteronų laikraš
tis ‘Svečias’, kuris pasirodo 6 kartus 
per metus ir yra 28 puslapių, 900 
egzempliorių tiražo.

Kunigas A.Gelžinius padarė pra
nešimą apie savo parapiją Salzgitter- 
-Lebenstedt.

(Nukelta j 4 psip).
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AKMENĖLIS TURI ŠALTĄ ŠIRDĮ

Tokiu pavadinimu apie siu. metų 
vidurį Belgijoje flamų kalba buvo iš
leista lietuvių poezijos antologija li
teratūros žurnalo ‘De bladen voor de 
poezie’ rėmuose. Tai beveik apie šim
to puslapių skoningas mūsų poezijos 
tomelis, kuriame patiekta keturiasde
šimties autorių poezijos ištraukų - po 
vieną ar po du eilėraščius. Šio didžiai 
lietuviams reikšmingo darbo iniciato
rė yra Belgijoje gyvenanti lietuvaitė 
poetė Žentą Tenisonaitė - Hellemans, 
kuri pati viena minimame leidiny lie
tuvių poetų kūrinius atrinko, juos sėk
mingai ir sklandžiai išvertė į flamų 
kalbą ir pati iškovojo, kad būtų išleis
ta atskiru leidiniu. Nuostabiausia, kad 
tai vieno žmogaus darbas, o šis dar
bas yra didžiulės reikšmes lietuviš
kajai kultūrai, bandančiai praskinti ke
lius į pasaulį.

Flamai yra apie šešių milijonų 
tauta, kurios didesnė pusė gyvena Bel
gijoje, kita - Olandijoje. Nors ir netu
ri savo nepriklausomos valstybės fla
mai yra tautiškai sąmoningi, ir Belgi
joje išsikovoję teises, kur jų kalba 
mokyklose, Įstaigose vartojama lygia
grečiai su prancūzų kalba. Praeityje 
suvaidinę reikšmingą vaidmenį Euro
pos kultūriniame gyvenime /prisimin
kime tik flamų mokykla ir jos įtaka me
no pasaulyje/ flamai ir šiandie turi 
reikšmingą literatūrą su plačiai pasau
lyje žinomais vardais, kaip G.Gezelle,
E. Verhaeren, M.Maeterlinck, de Costa,
F. Timmermans ir eilė kitų. Nedaug 
lietuviai žino apie flamų kūrybą, bet 
iki šiolei patys flamai apie lietuvių 
literatūra nieko nebuvo girdėję. Tad 
šis Z.Tenisonaitės - Hellemans lietu
vių poezijos Įnašas mūsų kultūros is
torijoje turės didelės reikšmės.

Čia kalbamame leidinyje flamą 
skaitytoją su lietuvių tauta savo įžan
gos žodyje supažindina pati vertėja 
Z.Tenisonaitė, o Įvadas į lietuvių li
teratūrą - A.Vaičiulaičio. Iš poetų pa
rinkti daugiausia 1920 - 1970 metų lai
kotarpio poetai, didelė dalis jaunosios 
kartos. Iš Australijoje gyvenančių 
šiame rinkinyje pateko Aldona Priž- 
gintaitė, Juozas Almis Jūragis ir Vin
cas Kazokas. Nežinia, kokiais moty
vais vertėja pasirinko tiek daug auto
rių /jų tarpe ir gana silpnų/, nors ga
lėjo parinkti tik ryškesniuosius patie
kiant kiekvieno po keletą kurinių. Bet 
čia vertėjos reikalas - matyt ji žinojo 
ką daro. Svarbiausia, lietuviškas kū

rybingas žodis įžengė į naują lauką, 
kur jis liudis mūsų tautą ir jos kūry
bingumą. Šiandie gal kaip niekad lie
tuviai labai plačiai pasklidę po pa
saulį, ir jeigu taip kiekviename kraš
te būtų pasirūpinta lietuvių kūrybos 
pristatymu, greičiausia nereikėtų vis 
iš naujo pristatinėti, kas tie tokie lie
tuviai. Mūsų kūrybinis veržlumas yra 
ir bus bene pats patikimiausias gink
las kovoje už tautos išlikimą ir jos 
rytojų.

V.K.
****

Evangelikų. Liuteronų Suvažiavimas
(Atkelta iš 3 psl.)

Mokyt. Fr. Skėrys perda
vė Vasario 16 gimnazijos direktoriaus 
V.Natkevičiaus ir Evangelikų Jauni
mo Ratelio sveikinimus ir padarė trum
pą pranešimą apie dabartine, gimnazi
jos būklę, mokinių skaičių ir naują 
bendrabučio statybą. Šiuo metu gim
nazijoj yra 83 mokiniai, iš jų 23 evan
gelikai. 69 mokiniai yra iš Vakarų Vo
kietijos ir 14 iš užsienio. Po vasaros 
atostogų atvyko 25 nauji mokiniai: 13 
iš Vakarų Vokietijos ir 12 iš užjūrio.

Suvažiavimų rengėjas dr.kun.E. 
Eberhard numato sekančiais metais 
suvažiavimą ruošti Harco kalnuose. 
Paskutinės dienos vakarą buvo atsi
sveikinimo pamaldos su šventa Vaka
riene, kurią pravedė pats suvažiavi
mo rengėjas. Po vakarienės susirinko
me, kambaryje prie židinio, išklausy
ta vengrų Bažnyčios senjoro kunigo 
Kotsch pranešimo. Laimons Pavuls 
painformavo evangelikų liuteronų veik
lą Israelyje ir Jordanoje. Ten dar yra 
1500 evangelikų liuteronų susibūrusių 
į 4 parapijas. Jeruzalėje veikia evan
gelikų liuteronų ligoninė, raupsuotų
jų prieglauda ir kelios mokyklos. Vi
sos tos institucijos remiamos Pasau
lio Liuteronų Sąjungos. Laimons Pa
vuls išbuvo ten 6 metus, vadovauda
mas šioms institucijoms.

Penktadieni rytą po pusryčių, at
sisveikinę su suvažiavimo vedėju dr. 
kun, Ernst Eberhard ir jam padėkoję 
už malonias praleistas dienas gražia
jame Bavarijos krašte, išsiskirstėm 
į namus. Lietuviai- vyko į Augsburgą 
autobusu gražiomis Schongau-Lands
berg a.d.Loch apylinkėmis. Ten jie iš
važinėjo traukiniais namo iki sekan
čių metų pasimatymo Harco miške.

Fr. Skėrys

Mano Kelionė iš Sydney į. Perth
Rugsėjo mėnesio pradžioje turė

jau proga su žmona keliauti ‘Indian- 
-Pacific* traukiniu. Tai naujai pasta
tytas modernus traukinys, kurio kelei
viai tiesiai, be. jokių persėdimų, nuke
liauja į Perth per 64 valandas, pada
rydami apie 2500 mylių kelią ir susto
dami maždaug 12 stotyse.

‘Indian-Pacific’ traukinys iš Syd
ney ir iš Perth eina tik du kartus per 
savaitę, paimdamas apie 150 keleivių. 
Visi keleiviai yra aprūpinami kabino
mis po 2 asmenis kiekvienoje kabino
je su ištraukiamomis lovomis nakčiai 
ir duodamas labai geras maistas res
torane, kuris aptarnaujamas mandagių 
kelnerių. Laisvalaikiui praleisti yra 
patogus salionai su Įvairių gėrimų ba
rais. Kiekvienoje kabinoje yra regu
liuojamas garsiakalbis, per kurį duo
damos naujienos, teikiamos informa
cijos ir transliuojama švelni klasikinė 
muzika. Tarp keleivių greit užsimez
ga pažintys ir draugiški ryšiai. Dau
gumas keleivių yra senyvo amžiaus 
žmonės, iš kurių apie 70% yra mote
rys, keliaujančios be vyrų. Pirmos 
klasės bilietas vienam asmeniui į abi 
puses kaštuoja 196 doleriai (Įskai
tant nakvynę ir maistą), o ekonominės 
klasės - 30 dolerių pigiau.

Tolstant nuo Sydney i rytus iš
nyksta kalvos ir prasideda lygumos su 
skurdesne augmenija. Už Broken Hill 
atsiranda vėl kalvos iki Port Augusta, 
o už jos įvažiuojama į didelę tuščią 
lygumą, vadinama ‘Nullarbor Plain’, 
kuri tęsiasi apie 700 mylių. Čia matai 
tik rausvą akmenuotą-žemę be augalų 
ir gyvių; nėra jokių upių ir iškritęs 
lietaus vanduo greit susigeria į žemę. 
Keliaujant ‘Nullarbor’ lyguma pasijun
ti esąs lig kitoje planetoje. Nors čia 
kelionė ir monotoniška, bet savotiškai 
Įdomi. Artėjant prie Indijos vandenyno 
gamta vėl atgyja; atsiranda augmeni
ja, pamatai šokinėjančias kengūras 
ir stypinėjančias Emu.

Perth yra įsikūręs prie Indijos 
vandenyno ir jis yra gražus, moderniš
kas ir sparčiai augąs europ .ejinio mąs
to miestas, turįs apie 559000 gyvento
jų. (Visoje Vakarų Australijoje yra 
apie 865000 gyventojų). Daug grožio 
šiam miestui teikia ‘Swan’ upė, kuri 
vingiuodama per miestą, vietomis pla
čiai išsilieja, sudarydama ežero vaiz
dą. Netoli miesto centro ant kalvos 
yra didelis natūralus parkas (apie 1000 
akrų), iš kurio matosi graži viso mies

to panorama, ypač nakties metu.
Vakarų Australija pavasarį yra 

garsi savo laukinių augalą žydėjimo 
grožiu.Todėl rugsėjo-spalių mėnesiais 
Perth susilaukia daug turistų, kuriems 
sudaromos sąlygos autobusais ar trau
kiniais aplankyti įdomesnes ir gražes
nes vietoves. Perth turi ir gerus pa
plūdimius su kopomis, kas primena mū
sų Palangos pajūrį.

Šiame tolimame Australijos mies
te yra ir nedidelė lietuvių kolonija. 
Laimingu sutapimu, man su žmona te
ko dalyvauti tarptautiniam išeivių ba
liuje, kuriame lietuviai turėjo kelioli- 
ką stalų ir baliaus programoje labai 
gražiai pasirodė lietuvių jaunimo šo
kių grupė, susilaukusi iš visų baliaus 
dalyvių šilto Įvertinimo. Taipogi, vi
sai nelauktai mudu patekome ir į rug
sėjo 8 -d. minėjimą, kuris buvo pradė
tas bažnyčioje ir tęsiamas po pietų 
salėje su Įdomia paskaita ir labai ge
ra programa. Nors Perth’o lietuvių ko
lonija ir nedidelė, bet yra veikli. Rei
kia pasidžiaugti,kad Ši kolonija turi 
energingų asmenų, kurie atsidavę dir
ba bendruomenės labui. Viena iš tokių 
yra p. Liutikienė, kuri jau kelinta ka
dencija sėkmingai pirmininkauja apy
linkės valdybai.

Perth’o lietuviai yra gerai Įsikū
rę ir labai malonūs ir draugiški atvy
kusioms svečiams. Sakysim, aš pats 
gavau iš keliolikos lietuvių priekaiš
tą, kodėl apsigyvenau viešbutyje, o 
ne pas lietuvius. Per balių susipaži
nęs su p.p. Garniais buvom vėliau jų 
širdingai globojami. Po paminėjimo, 
vaišių metu, p. Liutikienė suteikė man 
garbę kaip svečiui pasakyti žodį.

Važiuodamas Į Perth nesitikėjau 
rasti pažįstamų. Bet mano nustebimui, 
po pamaldų šventoriuje sutikau p. Pet- 
rukėną, kuris buvo mano bendradarbis 
Alytaus miškų urėdijoje. Malonu buvo 
pasimatyti baliuje ir su buvusiu syd- 
nejiškiu, dabar Perth’o unuversiteto 
lektorių Budrikiu.

Po savaitės laiko išvykome namo 
Į Sydney, kupini gražių įspūdžiu, iš 
Perth ir malonių prisiminimų iš naujai 
sudarytų pažinčių tolimame Australi
jos mieste.

R. Venclovas
****

— Niekas taip nepraskaidri
na savo ir kitų gyvenimo kaip 
įpratimu virtęs veržimasis būti 
geru. L- Tolstoj

GALIMYBIŲ KELIAIS
Leonas Urbonas

‘Areology’, šiai studijai naujažo- 
dis, paties autoriaus nukaltas. (Tai 
yra sutrumpinimas dvieju žodžių - ar
chitektūra ir ecologija). Šie titaniški 
pastatai savyje turėtų gyvenamas pa? 
talpas, ir visą kitą kas tokiai didelei 
bendruomenei reikalinga, kaip darbo, 
mokslo ir pramogų įrengimai ir pato
gumai. Gyventojam, iš bet kurios pa
stato dalies, išeiti į laukus vos kelių 
minučių užtektų. Nugriovus, nuvalius 
tūkstančius bereikalingų namų, gatvių 
ir kelių, aplinka atsigautų, upės ir eže
rai išsivalytų, oras paskaidrėtų. Ato
minės jėgainės pasirūpintų energija 
be dūmų. Transportas tiktai iškilom ir 
prekėm pervežti reikalingas, funkcio
nuotų irgi energija be dūmų.

Projektas žavus, drąsus, nelig 
fiksine fantazija. Su šių dienų techni
ka, visa tai yra Įmanoma, kaip ir me
nulio kelionės, ko gero gal ir nebran
giau išeitų. Ko gi trūksta šiam sapnui 
tikrove virsti? Gal būt tiktai naujos 
kartos? Kartos, kuri negalvoja vien tik 
apie individualią naudą. Kartos, kuri 
dega noru kurti, kuriai nerūpi presty- 
žo siekimas. Reikalinga žmogaus kaip 
skruzdelės, dirbančio dėl žmonijos, 
ne todėl, kad komisaras už nugaros 
stovi, ir ne vien dėl atlyginimo, bet 
todėl, kad jam tas Įdomu, jam rūpi. 
Dar trūksta žmogaus naujos generaci
jos, naujos evuliucinės stadijos, hu- 
mar/za-įja pavadintos. Aš tikiu, prie 
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to bus prieita, nes tuojau ateis laikas, 
kad tai bus vienintelė išeitis.

Šio reikalo svarbumui suprasti, 
nebūtinai reikia tarp kontinentų keliau
ti; užtenka tarp kartų kelionės. ‘Gene
ration Gap’ lietuviškai, kartų spraga, 
dar vienas Amerikos pusiau Įsikalbė
tas negalavimas. Karta, kuri šiandien 
Amerikos universitetų bibliotekas de
gina, basi ant grindų susėdę, apiply
šę paskaitų klausosi, nevisai su sa
vo tėvais susitaria. Tėvų karta valdo 
šių dienų Ameriką. Tėvai siunčia vai
kus į Vietnamą ir pasmerkia kai vai
kai eiti atsisako ir degina rekrūtų kor
teles. Nusistatę prieš karą, ir atsisa
kę kariuomenėj dalyvauti, dažnas jų 
pasitraukia į Kanadą, tampa tremtiniu. 
Jaunimas kratosi visko, kas tėvam bu
vo ir dar yra brangu. Jis meta lauk 
blizgučius, atsisako brangių baldų ir 
drabužių, važinėja paprasčiausiom ir 
pigiausiom mašinom, nesikerpa plau
kų ią nesiskuta.

Šitos kartos jauni inžinieriai, me
no studentai, susikrauna darbo drabu
žius ir važiuoja į Arizoną su Povilu 
Solari statyti modelių ateities mies
tams. Išsivaizduota, ar tikra kartų 
spraga, parodo kaip greitai žmonija 
dabar keičiasi. Vertybių kodas, besi- 
keičiąs dvasinis nusistatymas yra ženk
las didėjančio žmogaus sąmoningumo. 
Visai nenuostabu, kad tas vyksta Ame
rikoj stipriau negu Australijoj. Evoliu

cija nedalina savo brendimo dovanų 
bendruomenėj iš eilės. Sąmoningumas 
atsidaro ten, kur daugiau energijos te
ka, kur daugiau jos reikia. Ne laiko 
kalendorius, bet žmonijos energijos 
upė, suka sąmoningumo raidos skait
liuką. Žmogus išmoksta ir mokinasi 
galvoti, kada jam kitos išeities nėra. 
Amerikos pilietis, savo paties sukur
tos civilizacijos stumiamas, žengia 
pirmyn evoliucinėj kelionėj. Ateitį 
planuoti, padeda jam kompiuteriai. Šie 
pagelbsti produkcijos plėtimo galimy
bes permatyti, greitai ir tiksliai ap
skaičiuoti. Kartais jie padeda ir su 
tautinėm ligoms ir negalavimais kovo
ti.

Didžiulė industrijos mašina iš 
vienos pusės iščiulpia, išeikvoja žmo
gų, bet tuo pačiu ir duoda jam savo
tišką pastovumą, kaip laikrodžio švy_-_ 
tuoklė padeda sekundes reguliuoti. 
Įsibėgėjusi pramonės mašinerija, pa
sidaro žmogaus mokykla ir auklėtoja, 
stato problemas, kuriom išspięsti rei
kia naujų galvojimo būdų ieškoti. Tech
nika ir technologija atneša daug gėrio 
ir rūpesčių, bei negalavimų, bet kartu, 
kaip tas dr. A.Avižienio sukonstruk- 
tuotas kompiuteris, sugedęs pats save 
pasitaiso. Nevisas problemas Ameri
koje galima kompiuteriams perleisti. 
Šiandien nieks neišmatuos kiek rasi
nės neapykantos ir keršto Amerikoj 
tilpsta. Per šimtmečius uždaryta ne
apykanta, kadaise iš Afrikos atvežtų 
darbo vergų, šiandien Amerikos did
miesčių gatvėse išsiliejo. Kol kas ta 
neapykanta didėja, kaip ir jos nešio
tojų skaičius.

Ar bus rasinė taika? Ar ši neapy
kanta virs tautinio' masto k’ata-strofa? 

Tam amerikietis dar atsakymo neran
da. Jis bijo blogiausio ir tikisi geriau
sio.-Juodoji masė savo augimu tyliai 
užkariauja žydinčius priemiesčius. 
Tarsi skėriai žalumynus, jie paverčia 
ištisus miesto kvartalus pasibaisėti
nais slamais. Rajonai kur baltieji 
negram užleidžia, net ir su mašina 
pravažiuoti pavojinga. O pėsčiam bau
gu, tarsi Afrikos džiunglėse.

Net ,ir šiuo atžvilgiu aš nesu pe
simistas. Rasinė įtampa yra labai rim
ta, bet nėra desperatiška. Šiandien 
jei išeities ir sprendimo nėra, bet lai
kui bėgant, prie to prieis. Auklėjimas 
ir apšvietimas suartins juodą ir baltą 
amerikietį ir neapykantos šešėliai iš- 
blyks. Baltojo ir juodo amerikiečio 
spraga, yra, kol kas didesnė už gene-, 
racijų spragą. Suvesti šiuos skirtin
gus temperamentus į sėkmingai funk
cionuojančią bendruomenę, amerikie
čiui tenka ir teks daug galvoti. Kar
tais galvoti vienam už du.

Vidinio susigyvenimo pagerėji
mą, aš numatau naujuos auklėjimo ir 
mokinimosi būduos. Praeis ne daugiau 
kaip dešimt metų, ir Amerikos mokslo 
metodai nuostabiai pasikeis, įžengs 
į naują erą. Pilnai suprantama, tas 
vyksta ne vien Amerikoje, bet ir visa
me Vakarų pasaulyje. Būdamas Ame
rikos žemyne, turėjau progos lankyti 
auklėjimo, centrus, ir stebėti naujų me
todų ir priemonių mokslo institucijose 
pritaikymą. Vakarų Amerikoj, daromi 
eksperimentai, žvelgiama į smegenų 
funkcionavimo paslaptis. Nauji atiden
gimai skatina ieškoti naujesnių moky
mo būdu, daugiau ištvermės fiziniam 
ir dvasiniam darbe.

(bus -toliau)- •«»
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Pasaulio Lietuvių II-jo jaunimo Kon
greso SYDNEY JAUNIMO KOMITETAS

SKELBIA

Sydney Apylinkės kandidatų į II-jį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresu 
nominavimą.

Kandidatus nominuoti - siūlyti ga
li kiekviena Sydney apylinkės organi
zacija ar pavieniai bendruomenės na
riai.

Kandidatu gali būti siūlomas kiek
vienas Sydney Apylinkės ribose gyve
nantis lietuvis - jaunuolis tarp 18 ir 
25 metų amžiaus.

Pagrindinės sąlygos: TUPI MOKĖ
TI LIETUVIU KALBĄ IR TURI 3ŪTI 
PASIRYŽĘS NE TIK PRIEŠ, BET) IR 
PO KONGRESO AKTYVIAI REIKŠTIS 
MŪSŲ BENDRUOMENĖS GYVENIME.

Kartu su kandidato nominacija 
prašoma pridėti $2, kaip siūlytojo mo
ralinės ir materialinės paramos ženk
lą. Šie pinigai eis į bendrą komiteto 
fondą atstovu kelionės paramai.

Sydney Apylinkės atstovų skai
čius yra numatytas 7. Siūlyti gali kiek
vienas gali tiek kandidatų, kiek jis 
nori, prie kiekvienos pavardės prijun
giant po $2.

Atstovai bus renkami slaptu bal
savimu.

Visus siūlymus prašoma įteikti 
Sydney Jaunimo Kongreso Komiteto 
pirmininkei Jūratei Reisgytei, 135 Mi
mosa Rd. Greenacre, NSW 2190, iki 
Š.m. gruodžio mėn. 1 d.

Sydney Jaunimo Kongreso 
Komitetas

SIMO KUDIRKOS LAISVĖS DRAMA 
ADELAIDĖJE

Adelaidės J.J.Bačiūno vardo bib
liotekos darbuotojų organizuota kultū
rinė popietė įvyko Lietuvių Namuose 
šių metu spalio mėn. 24 dieną.

Salės kampuose, ant stalų skonin
gai išdėstytos naujai išleistos knygos, 
bei plokštelės viliojo akį, ypač J.Gliau
dės ‘Simas’, kurio garbei ir buvo su
ruošta šį popietė.

Scenos dekoracija labai įspūdin
ga - didžiulės žalsvai melsvos bangos 
veržiasi tik į vieną pusę, kur spindi 
didelė balta šviesa, vaizduojanti lais
vę.

Dekoracijų eskyzai sukurti Z.Wes- 
tenberg, apšvietimo pagaunantis žai
dimas V.Vosyliaus.

V. Baltutis davė plačią apžvalgą 
apie Simo Kudirkos pabėgimą iš rusą 
laivo ‘Sovietskaja Litva’ į amerikie
čių ‘Vigilant’, kur/jis prašė politinio 
azilio, iki nuteisimo dešimčiai metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

V.Baltutis skaitė su giliu įsijau
timu, dinamiškai, šiurpulius sukelda- 

/mas klausytojų veiduose.
Didelis siurpryzas adelaidiškiams 

- V.Baltutis parašė trijų veiksmų sce
ninę dramą apie Simą Kudirką, pavadi
nęs ją šuolis į laisvę’.

Vaidilos teatro aktoriai - A.Mačiu- 
kas, N.Skidževičius, B.Rainys ir V. 
Opulskis išpildė antrąjį dramos veiks
mą. Skaitymas vyko aktoriams sėdint 
scenoje už mažų bangelių didžiulių 
bangų fone. Visi aktoriai giliai įsijau
tė į vaizduojamus personažus įtikin
dami žiūrovus, kad tai ne vaidinimas, 
bet tikra drama vykstanti rusų laive.

V.Baltutį sveikiname atradusį nau
jus kelius savoje kūryboje.

Pabaigai J.Neverauskas su J.Ne- 
verauskaite - Vasiliūniene paskaitė 
B.Brazdžionio ‘Vaidila Valiūnas prie 
užgęsusio švyturio’. Ir jiedu prilygo 
kitiems programos dalyviams dinamiš
ku, nemeluotu eilėraščio perdavimu, 
kuriam pasibaigus salėje užviešpata
vo tylos minutė.

Nuotaika išblaškė A.Maželis pri
statydamas naujas lietuviškas plokš
teles. Jo paaiškinimus visuomet yra 
įdomu išgirsti.

Bibliotekos darbuotojų vardu p. 
Reisonienė padėkojo šios kultūrinės 
popietės rengėjams V.Baltučiui ir J. 
Neverauskui, bei visiems dalyviams 
ūž įspūdingą programą, pabrėždama,

HENRIKAS ŠALKAUSKAS BRISBANĖJ

Labai išgarsintai apie mūsų Hen
riką pasiskaitę vietos australiškoj 
spaudoj ir dar sekmadieni mūsų kape
liono per pamokslą paraginti, kad kuo 
skaitlingiau dalyvautume ypač paro
dos atidaryme, tą pati, sekmadienį pu
se trejų suguže’jom daugelis mūsiškių.

Paroda vyksta labai garsioj -Wick
ham Terrece, tai mūsų miesto daktarų 
specialistų alėja. Sugrįžę iš bažnyčios, 
kur teko susipažinti ir su labai malo
nios išvaizdos pačiu mūsų menininku, 
kiek pasistiprinę pradėjom ruoštis į 
parodos atidarymą.

Žmonelė man sako - lietuvi meni
ninką reikia būtinai palaikyti ir mes 
turim nupirkti bent porą paveikslų. Aš 
sutikdamas su josios nuomone, kad 
savąjį menininką reikia palaikyti, bet 
aiškinu, kad mūsų mažas salionėlis ir 
taip prikabinėtas visokių paveikslėlių 
ir kur mes daugiau jųjų bepakabinsi- 
me. Žmonelė mane paprašius į reikalą 
perdaug nesikišti, nes ji pirksianti 
paveikslus iš savo sutaupą, taip pat 
ir vietos paveikslams namuose atsira
sią. Įdėdama į rankinuka, keletą popie- 
rinukių vis dar man porina: aš įsivaiz
duoju, kad ten bus kažkas panašaus į 
Dubysos pakrantes apaugusias alksny
nėliais, o ten ant kalniuko bažnytėlė 
su raudonais bokštais... ‘Aš jau tokį 
paveikslą šią naktį sapnavau’ -

Įžengę į parodos patalpas čia su
randame daugelį savų tautiečių, o taip 
pat ir kitų - senųjų,ir naujųjų australų. 
Paveikslų pilnos sienos, bet žmonelė 
- Meškuitis, kad ir labai skubiai bėgio

17 RAILWAY PDE

FAIRFIELD, N.S.W

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

LIETUVIU.LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

Lietuvoje Kunigai Ištikimi Celibatui

Italijos spauda persispausdino 
‘Elta-Press’ italų kalba biuletenyje 
paskelbta Lietuvos dvasininkų rašta 
Popiežiui Pauliui VI-jam kunigų celi
bato klausimu. Rašte pažymėta, kad 
Lietuvos vyskupai bei diecezijų dva
sininkai nurodo į reikalą nepanaikin
ti celibato ir ta proga pareiškė savo 
ištikimybę Sv.Sostui. Taip pat teigia
ma, kad celibatą panaikinus, tai turė
tų neigiamų padarinių ir Bažnyčiai ir 
tikintiesiems.Italų dienraščiai, panau
doję šia Eltos žinia, pvz. ‘La Domeni- 
ca’ (Pisos mieste) ir kt., informacijai 
apie Lietuvos dvasininkų raštą patei
kė riebia antrašte: ‘Lietuvos dvasi
ninkai - ištikimi celibatui’.

(Elta) 
****

Vilniuje nesenai išleista knyga 
apie Anykščius (25.000 egz.) Pateik
ta Anykščiu, istorinė bei literatūrinė 
praeitis ir... neapseita be ‘revoliuci
nių tradicijų’, atseit pasakojimų apie 
tų apylinkių komunistus. Kitoje kny
goje, Kęstučio Balevičiaus ‘Lietuvos 
gamtos paminklai’(10.OOOegz.192 psl.), 
skaitytojai supažindinami su senais 
parkais, paminkliniais medžiais, geo
loginiais objektais, retais žvėreliais, 
paukščiais, laukiniais augalais.

(Elta)

kad ‘tai buvo kaip injekcijos įdurimas 
mūsų tautiniai surambėjusiems raume
nims’.

Lietuvių Namų salė buvo pilnutė
lė žmonių, tai parodo, kad tokie paren
gimai yra mėgiami ir reikalingi.

Dėkojame J.J.Bačiūno Vardo bib
liotekos darbuotojams už iniciatyvą.

V.Neverauskienė

dama nuo paveikslo prie paveikslo, 
nieko vis nesuranda, kas būtų panašu 
į Dubysos ar bent mažesnio upelio pa
krantes. Visur vien juoda, geltona ar 
balta spalva sujungta ir dar taip krei- 
vizuotai.

Skubame prie Henriko tikėdamie
si gauti bent paaiškinimą ką tas viską 
reiškia, bet kur tu prieisi - jis apsup
tas tokių pusiau pagyvenusių poniučių 
joms vis aiškina ir aiškina.

Dar kiek pasidairius žmonelė sa
ko suradusi visgi porą paveikslų, ku
rie jai atrodo ‘į kažką panašus’ ir pra
šo manęs žvilgtelėti į katalogą apie 
jųjų kainą. Pažvelgęs prasitariu: vie
nas 500 dol., kitas ‘tik’ 400 dol. Taip 
Meškuičiui palaikymo noras ir praėjo.

Dar p. Kaciūnienė panoro sužino
ti ką tas didelis juodas taškas viena
me iš paveikslų reiškia. Vėl josios 
norą išpildydamas, kad sužinoti ar čia 
ne menulis, stoviu eilutėj kol iš Hen
riko sužinom, kad tai saulė. Ponia 
man atsakė: eik, jau eik, jei dar į me
nulį tai kaip ten bebūtų, šis bei tas 
panašu, bet tik ne į saulę.

O buvo daugelis lankytojų, kurie 
ir suprato, ir džiaugėsi, gyrė ir parei
gūnai vis pcilipdinėjo prie paveikslų 
raudonus taškus, kas reiškia kad pa
veikslas parduotas, nes mūsų Henri
kas žino ką daro, o mums senukams 
sunku bepasivyti naujus supratimus... 
Kartu su geriausios sėkmės linkėji
mais, tebūnie man leista labai nuošir
džiai padėkoti mielam Henrikui už tokį 
labai, labai svarų lietuvybės čia - Bris
bane j- pagarsinimą.

Klimelis

PERTHAS

Vakarų Australijoj gyvenančios 
Rytų Europos tautybės: ukrainiečiai, 
kroatai, čekoslovakai, lenkai, vengrai, 
estai ir lietuviai suruošė bendrą pro
testo mitingą, š.m. spalio 17 d.

Pagrindiniais kalbėtojais buvo 
pakviesti W.A.Universiteto lektoriai 
P.J. O’Brien ir senatorius J.P.Sim. 
Abudu kalbėtojai plačiai ir vaizdžiai 
apibudino Rytų Europos tautu, naikini
mą ir kvietė kovoti prieš besiplečian
tį komunizmą pasauly. Baigiantis mi
tingui buvo išneštos šešios rezoliuci
jos ir išsiuntinėtos Australijos Fede- 
ralinei Vyriausybei, Jungtinėms Tau
toms ir kitoms atatinkamoms organiza
cijoms. Mitingas buvo rodomas per vi
sas W.A. televizijos stotis ir skelbia
mas per radio.

Po mitingo įvyko koncertas. Kon
certe pasirodė beveik visos tautybės.

Lietuvius reprezentavo p. Taškū- 
nas su savo mokine ir tautinių šokių 
grupe, vadovaujama p.p. Miliauskienės 
ir Kateivienės pašoko dų šokių.

Daugelis publikos pageidavo to
kius mitingus ruošti dažniau.

Pertiškis
****

STAR MEMORIAL CO 

(Direktorius B.C. Jago)
State paminklus pagal lietuvių tautinius motyvus.

Dirbtuve ir raštinė: 20 Railway St. Lidcombe

Tel. 649-6301, po darbo vai- 89/5451; savaitgl;913-9018

A.A. Karin Renkauskaitė
TRAGIŠKAI ŽUVO

S.m. spalio mėn. 15 dieną Geelon- 
go lietuviu, koloniją apgaubė gedulo 
šydas, kada pasklido žinia, kad praei
tą naktį apie 10.30 vai. (p.m.) eismo 
nelaimėje Thompson gatvėje tapo mir
tinai sužeista p-lė K.Renkauskaitė, 
19-kos metų amžiaus.

Nelaimė atsitiko netoli Viktorijos
gatvės kampo, 40 myliu, zonoje. A.A.. 
K.Renkau skaitei vairuojant mašiną sa
vo kelio pusėje, tuo tarpu kita didžiu
lė Mercedes mašina dideliu greičiu at
sidūrė priešingoje pusėje ir trenkė i 
jos žymiai mažesnę mašiną. Nors jau
noji velionė važiavo savo pusėje ir 
nustatytu miesto greičiu, bet kitai ma
sinai atsitrenkus, inercijos ir smūgio 
pasėkoje jos mašinėlė buvo visiškai 
suplota. Jaunuolė mirė vietoje, dar sa
nitarinės pagelbos mašinai neatvažia
vus, o kitas šoferis, atsidūręs ne sa
vo pusėje, Mr. Mervyn Webb iš Norla- 
ne, buvo nugabentas į ligoninę ir po 
apžiūrėjimo paleistas į namus.

Laidotuvės įvyko 19.10.1971 iš 
F.H.Tucker & Son laidotuvių biuro ko
plyčios, pagal vietos australų apeigas.

Nežiūrint, kad buvo antradienis - 
- darbo diena daugumai teko stovėti 
koplyčioje ir lauke ant kiemo nes vie
tų trūko. A.A. Karin’os Renkauskai- 
tės karstas skendo vainikų jūroje.

Po laidotuvių apeigų apie gera 
mylia išsirykiavo mašinų palydėti į 
amžinybės vietą ‘Eastern Cemetery’. 
Salia bažnytinių apeigų, paskutinį at
sisveikinimo žodį Geelongo lietuvių 
Sąjungos ir Estų vardu tarė pirm. p.J. 
Gailius ir išreiškė gilią užuojautą tė
vams Juozui Renkauskui, žmonai Sal
inei (estų tautybės) ir sūnums Henry 
ir Alan kovojantiems už Geelongo ‘Vy
tis’ klubo spalvas.

Šios tragiškos nelaimės buvo su
krėsta ir vietos australų spauda.Šios 
skaudžios nelaimės pasėkoje, paliko 
nuliūdę tėvai, netekę vienintelės duk
relės, ir broliai mylimos sesutės.

Ilsėkis ramybėje, Karin, o tavo 
planai ir skaisti jaunystė gal išsipil- 
dis Anapilyje.

Juozas Gailius
sK sfc ¥

* Žmogaus siela lyg vanduo: 
iš dangaus ateina, j dangų ir 
grįžta. J. W. Goethe.
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IŠKILĘS SPORTININKAS

E. PALU BINS 1(0 PASISEKIMAI 
AMERIKOJE

1971-jų metų, Čikagoje išleisto
je knygoje, ‘Outstanding College Ath
letes of America’ yra išvardinti patys 
geriausi šių metų Amerikos kolegijų, 
sportininkai. Jie yra pasiūlyti paskirų 
Amerikos aukštųjų mokyklų ir vėliau 
specialiam šių iškiliųjų Amerikos at
letų patarėjų komitetui priėmus, yra 
viešai skelbiama patys geriausi šių 
mokyklų sportininkai. Tai yra didžiau
sias pagerbimas ir atpildas kiekvieno 
kolegijos iškilesnio sportininko paten
kant į šį visos Amerikos Iškiliųjų Spor
tininkų sąrašą.

Malonu ir džiugu mums Australi
jos lietuviams matyti ir mūsų jaunojo 
gabaus lietuvio Edvardo Palubinsko 
pavardę, figūruojančia, šių garbingų 
Amerikos sportininkų tarpe. Apie ji 
čia rašoma:

‘Palubinskas Edvardas, Sebastio- 
nas, gyvenantis Rezburg, Idaho, mo
kos Ricks College, gimęs Canberroje, 
Australijoje 17.9.1950 Stasio ir Danos 
Palubinskų -šeimoje. T irėjo gimnazi
jos rekordus disko, ieties metime ir 
į aukštį šokime. 1968 m. jaunių iki 18 
m. krepšinio rinktinėje ir 1968-70 m. 
geriausias metikas Australijos iki 18 
m. pirmenybėse, Įmesdamas vidutiniai 
25 taškus per rungtynes. 1970 m. ge
riausias metikas Viktorijos pirmeny
bėse su vidurkiu 33.1 taškas per rung
tynes. 1970 metų visų Australijos uni
versitetų rinktinės treneris Pasaulio 
Pirmenybėse Turine, Italijoje. 1970-71 
m.geriausias metikas Ricks College, 
su vidurkiu 20 taškų ir, ypatingai bau
dų metime, su 91% atsiektų taškų 101 
iš 111. Šiais metais turi visos Ameri
kos baudų mėtymo rekordą jaunesnių
jų College tarpe, 1970 metais gavo iš
kilaus krepšininko Amerikoje titulą’.

Šios knygos redaktorius J.C.Wat
son, savo specialiame laiške E.Palu
binskui, visos Amerikos Kolegijų At
letų Patarėjų K-to vardu, sveikinda
mas mūsų jaunąjį lietuvį krepšininką, 
pabrėžė, kad jau treti metai kaip yra 
išrenkama visos Amerikos geriausi at
letai už jų ypatingus atsiekimus spor
te, norint duoti juos kaip pavyzdį vi
siems Amerikos mėgėjams sportinin
kams ir šis garbingas titulas Ameriko
je tegali būti įsigytas per savo išskir
tina pajėgumą paskirose sporto šakose.

Gimęs Australijos sostinėje Can
berroje, savo pirmuosius sportinius 
žingsnius Edis pradėjo mokyklos suo
le, žaisdamas australiškąjį futbolą. 
Vėliau, susilaužius koją, jis jau neri
zikavo žaisti šį žiaurųjį Australijos 
futbolą, ir visą dėmesį atkreipė į ma
žiau populiarų krepšinį. Jam vien žai
dimo neužteko. Jis savo tėvo pastaty
tame jų namo kieme krepšyje, rasdavo 
geriausia, poilsį po pamokų mokykloje. 
Jis pradėjo greitai kilti, pasidaryda
mas ne tik geriausiu jauniu, bet ir vė
liau senjoru krepšininku sostinėje Can
berroje, Melbourne ir vėliau vienu iš 
geriausių Australijoje. Melbourne, bū
damas fizinio auklėjimo mokytojas vie
noje technikos mokykloje, jis po dar
bo kasdien po 3 valandas pats vienas 
treniruodavosi. Ir tas viskas nenuėjo 
pro šalį. Jis buvo pastebėtas Ameri
kos krepšinio trenerių ir gavęs iš Ame
rikos specialią stipendiją, jis, palikęs 
Australijos rinktinę, su kuria galėjo 
važiuoti į Pasaulio Pirmenybes Jugo
slavijoje ir vėliau į kitas valstybes ir 
busimąją olimpiadą, pasirinko Ameri
kos aukštąją mokyklą ir, be savo toli
mesnių studijų, atsiekė labai gerus re
zultatus krepšinyje.

temperatūrą. 'Baltosios meškos ir 
ruoniai pakelia — 80°, o daugu
ma žinduolių tik — 45°.
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Lietuvių gyvenime, ypatingai spor
tiniame, Edis yra labai gerai pažįsta
mas Australijoje. Jau nuo pat pirmųjų 
savo iškilimo krepšinyje dienų, jis 
savo tėvo, susipratusio sostinės lie
tuvių kolonijos nario, vietos choro dai
nininko Stasio Palubinsko, yra įtrau
kiamas į lietuviškąjį vietos lietuvių 
sporto klubą ‘Vilką’. Žaisdamas jau
nių pirmenybėse jis tuoj pat iš visų 
išsiskiria ir išrenkamas į jaunių ir vė
liau visos Australijos lietuvių rinkti
nes ■ iki paskutiniosios savo buvimo 
Australijoje dienos. Australijos lie
tuvių tarpe jis buvo ne tik pats iški
liausias krepšininkas, bet taip pat sa
vo gražiu sportišku elgesiu jis rodė 
pavyzdį aikštėje ir už jos ribų.

Gyvenimas Amerikoje Edžiui yra 
tikrai puikus ir labai daug vilčių tei
kiantis jo gyvenimo ir sporto karjero
se. Prieš mane daugybė įvairiausių 
paskirų Amerikos laikraščių iškarpų 
su didelėmis antraštėmis: ‘E.Palubins
kas geriausias žaidėjas’, ‘Palubins
kas išrinktas visos Amerikos geriau
siu baudų metiku’ - tai buvo padaryta 
Amerikos ‘Junior College Athletic 
Association’ ir nuotraukoje dr. L.Bid- 
dulph, Rieks koledžo direktorius svei
kina Edį, pabrėždamas, jog jis. surin
ko 91.4%, kai antrasis iš Martin Colle
ge, Pulaski, Tenn, surinko 90.2%. Ir 
vėl didžiulėmis raidėmis su didžiule 
Edžio nuotrauka pabrėžiama, jog Pa
lubinskas išrenkamas į Intermountain 
Collegiate Athletic All-Stars Confe
rence. ‘Palubinskas scores basketball 
record’, įmesdamas rekordinį baudų ir 
krepšių skaičių vienų rungtynių metu. 
‘Palubinskas paces Vikings in scoring 
with 22.5 avg.’ Čia rašoma, jog studen
tų Vikings rinktinėje, jis per 30 rung
tynių Įmete 674 taškus ir yra pirmeny
bėse geriausias metikas. Viename iš 
koledžo laikraščių yra įdėta ir sarži- 
nė nuotrauka, kur dvi studentės kal- 
bėdamosi sako, jog tikrai Palubinskas 
yra geras metikas, greičiausia dėl to, 
kad jis Australijoje treniravosi šoki
nėdamas su kengūromis.

Tikėdamasis Amerikoje padaryti 
‘Master’s Degree’ fizinio auklėjimo 
šakoje, jis šiandien nėra galutinai 
apsisprendęs ar liks Amerikoje, ar 
gris į Australija, tačiau buvę jo drau
gai lietuviai sportininkai iš Australi
jos linkėdami jam geriausios sėkmės 
tikisi, kad jis ir jų nepamirš.

A.L-tis
****

Pabaliiečių Šachmatų Turnyras

Šių metų Sydnėjaus Pabaltiečių 
šachmatų turnyras prasideda lapkričio 
11 d.(ketvirtadienį). Lietuviai žaidžia 
su estais Lidcombės lietuvių namuo
se 7.30 vai. vak.

Lapkričio 18 d. lietuviai žaidžia 
su latviais latvių namuose Strathfield.

****
KOVAS - MSB (68:14)

Kovo merginos šias rungtynes lai
mėjo labai lengvai.

Įmetė: Kriaucevičienė 14, R.Kas- 
peraitytė 11, Araitė 10, Kaciusytė 9, 
A.Kasperaitytė, Newman ir Gustafson 
po 6, V.Laukaitytė, Eismontaitė, San- 
kauskaitė po 2.

****

KAS ATSPARESNIS?
Didelius šalčius pakelia tik žą

sys ir katės, jos atlaiko — 110“

KOVAS - GIULFORD I DIV. 
55:45 (16:22)

Kovo vyrai, po dviejų pralaimėji
mų iš eilės, neturėdami pilno sąstato 
komandos, vėl išplėšė gražu laimėji
mą prieš gana stiprius Giulford krep
šininkus. Nors pirmą kelini, ir baigė 
6 taškų skirtumu savo negaudai, bet 
antrame kėlinyje su greitomis pasuo
tomis ir tiksliais metimais, greitai skir
tumą išlygina ir užtikrina laimėjimą, 
be didelių sunkumų.

Daug vilčių atneša ir daug tiki
mės iš naujų pajėgų: R.Gulbino, E.Da- 
nieliūno, P.Dubausko, M.Liubinsko, 
kurie su kiekvienomis žaidynėmis vis 
sėkmingiau įsijungiu į komandinį žai
dimą ir greitu laiku bus puikūs pakai
tai Kovo pirmoje komandoje.

Taškus pelnė: D.Atkinson 10, A. 
Čerkesas 8, P.Gustafson 21, M.Mika- 
lauskas 7, S.Lukoševičius 7, E.Dane- 
liūnas 2, M.Liubinskas, P.Dubauskas.

KOVAS r-ARNCLIFF SCOTT 
Jauniai zem. 18 51:37 (17:18)

Kovo jauniai pusiau finaluose su
sitiko su Arncliff Scott kovodami taš
kas už tašką. Pirmą kėlinį baigė vie
no taško skirtumu. Antro kėlinio pra
džioje gražiais praėjimais ir puikiais 
M.Liubinsko, R.Gulbino, F.Karpavi- 
čiaus, Z.Jablonskio metimais greitai 
didina skirtumą ir baigia su puikiu lai
mėjimu.

Kovo jauniai treniruojami P.Gus
tafson daro didelę pažangą ir tikimės 
kad įstengs laimėti ir finalus.

Taškus įmetė: M.Liubinskas 21, 
F.Karpavičius 10. R.Gulbinas 14, T. 
Jablonskis 6. J-Kalgovas, V.Kalgovas, 
Z.Krakauskas ***

Lietuvis - Europos 
čempionas

Helsinkis. — Čia pasibaigė šešias 
dienas užtrukusi Europos sporto 
olimpiada. Daugiausia medalių 
surinko ir I vietą iškovojo Rytų 
Vokietijos.sportininkai. II vieta a- 
titeko Sovietų Sąjungai, III—ji 
— Vakar Vokietijai. Toliau pa
gal laimėjimus atskiri kraštai 
taip susigrupavo: Čekoslovakija, 
Prancūzija, Suomija, Anglija, Ita 
lija, Lenkija, Jugoslavija, Austri
ja, Belgija, Rumunia, Švedija, 
Vengrija, Šveicarija, Graikija.

Šokimo į aukšti Europos pir
menybių rungtynėse I-ją vietą 
laimėjo ir šios srities Europos 
sporto čempiono vardas atiteko 
lietuviui sportininkui — šokikui 
Kęstučiui Šapkai. Jis dalyvavo. So
vietų sporto rinktinėje ir jūi iško
vojo aukso medalį. Varžybos bu
vusios sunkios ir kietos. Šapka per 
šoko 2.20 metrų aukštį, tačiau 
lygiai tokį patį aukštį rungty-

Kęstutis Šapka

nių metu pasiekė rumunas. Č. Do 
ža ir rusas Rus tarnas Achmeto- 
vas. Lietuviui laimėjimas buvo 
užskaitytas už jo gražią šokimo 
techniką. Kęstutis Šapka yra 22 
metų atletas.

*

Kap. Alg. Andriejūnas

Įspūdžiai iš Vietnamo
rašo kapit. Algis Andriejūnas
Pakilę iš Mascot aerodromo apie 

19 vai. vakare, sustoję pusei valandos 
Darvine ir dviem valandom Singapoo- 
re, kitą rytą jau buvome Tan Son Nhut 
aerodrome, kuris yra oficialus Saigono 
aerodromas. Tan Son Nhut yra vienas 
iš judriausių aerodromų Azijoje šiuo 
laiku. Naudojasi juo be kariškių ir ci
vilinė aviacija. Transportiniai, preki
niai ir keleiviniai lėktuvai visokių 
valstybių kyla ir leidžiasi be paliovos

Atvykus į Saigoną, teko apsigy
venti mums paskirtoje buveinėje, taip 
vad.» ‘Bachelor OfficersQuaters’. Pa
statas senoviškas, dar prancūzų sta
tytas, kadaise buvęs viešbučiu, dabar 
kiek apšepęs, gero įspūdžio nedarąs, 
bet su šiokiais tokiais patogumais. 
Skalbti baltinių ir lovų kloti nereikia, 
yra kas patarnauja. Čia pat galima ir 
valgyti arba eiti pas gretimai gyvenan
čius yankius. Pagal norą galima mė
ginti ir Saigono restoranuose, kur te
ko išmokti vartoti valgant lazdeles 
(chopsticks).

Aprašyti Saigoną sunkoka. įspū
dis gaunasi miesto su žemais apleis
tais pastatais, sausakimšai knibždan
čiom gatvėm. Judėjimui naudoja dau
giausia dviračius ir motociklus. Oras 
tvankus ir. jauti savotišką smarvę. 
Žmonės daugumoje apdriskę. Laikas 
nuo laiko užeina staigus lietus, kuris 
trunka 5-10 minučių. Visas tas triukš
mas baigiasi 1 vai. nakties ir prasi
deda 5 vai. 30 min., kai gatves vėl pri
sipildo žmonėmis, motociklais, maši
nomis, pardavėjais, pirkėjais kaip pas 
mus markete.

Valiuta čia vartojama mums iš
duota karinė, taip vadinama, Milit. Pay 
Certificate, prilygintas vienam ameri
koniškam doleriui ir lygus 275 piastrų 
(vartojamas vienetas Vietname). Išsi
keltus savo MPC į piastrus reikia tu
rėti didesnę piniginę ir skaičiuoti 
tūkstančiais.

Tiek laikinai apie Saigoną. Grei
tu laiku keliuosi į Vung Tau iš kur 
parašysiu daugiau apie jums tolimą ir 
keistą Vietnamą.

Linkiu visiems sporto mėgėjams 
ruoštis sporto šventei Sydnėjuje, vi
siems linkėdamas gero vėjo.

Iki sekančio karto!
Andy

****

Ok. Lietuvos futbolistai 
- Pabaltijo meisteriai

JŪRMALA, okup. Latvija. — 
Čia pasibaigė tradicinis Pabal
tijo futbolo komandų (soccer) 
turnyras, kurį šiais metais lai
mėjo Lietuva, sudaryta daugiau 
šia iš Šiaulių žaidėjų. Su estais 
Sužaidė lygiomis 0 :0, o Latviją, 
nugalėjo 4 : 2.
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PADĖKA

Širdingai dėkoju visiems mane užjautusiems mano brangiam 
vyrui Stepui Bilotui mirus. Nuoširdus ačiū Kun. P. Butkui, Kun. 
P. Martuzui ir visiems mano prieteliams bei draugams mane skausmo 
valandoje paguodusiems.

Širdingas ačiū
Janina Bilotienė.

SKAUTAI MINĖS 25-METĮ
1972 lapkričio 28 d. sueina 25 me

tai kaip lietuviai skautai-tės plaukė 
pirmuoju pokario emigrantų - DP trans
portu, išlipo, kaip organizuotas viene
tas, Vakaru Australijos krante.

25 metai bet kurios organizacijos 
veikloje yra didelės reikšmės įvykis. 
Ir lietuviai skautai jį ruošiasi atatin
kamai paminėti - ruošiama sukaktuvi
nė stovykla ir išleidžiama tam tikslui 
didesnės apimties knyga, kurioje būtų 
peržvelgta 25-mečio veikla.

Knygos leidimui medžiaga jau ruo
šiama. Tuo pačiu visi buvę skautai 
ir skautės bei skautininkai-kės prašo
mi prisiųsti LSS Australijos Rajono 
Spaudos Skyriui ypač iš pirmųjų skau- 
tavimo dienų pas juos užsilikusius 
dokumentus ar jų foto kopijas, atsimi
nimus, pastabas, fotografijas ir 1.1. 
Medžiaga, ją pasinaudojus, bus graži
nama.

Ypač reikalinga medžiaga apie 
'Gen. Heinzelman’ laive v.s. B.Dainu- 
čio suorganizuotą d-vę, pirmąsias 
skautų-čių dienas Vakarų Australijoje 
ir Bonegillos, Vic., stovykloje, ‘Bal
tijos’ V-ja Bonegilloje, skautų viene
tus bei steigimosi bandymus Bathurst’o 
NSW ir Grayland’o, V. A., stovyklose, 
Perth’e, Melbourne, Adelaide, Canber- 
roje, Geelong, Sydney ir kitose vieto
vėse, kur tik buvo įsikūrę skautai.

Labai reikalingos žinios apie ko- 
respondencines Skautų I-jo Lietuvos 
Prezidento A.Smetonos ir I-ją Austra
lijos Sk. Vyčiu Geležinio Vilko drau
goves, bei šių ir kt. vienetų fotografi
jos. Labai maža žinių turima ir apie 
pirmąsias jūrų skautų dienas Australi
joje, o dar mažiau fotografine's medžia
gos.

M.K.Čiurlionio pamėgtas Raigardas. 
‘Velnio’ akmuo Svendrubės kaime - 
gamtos paminklas.

Jonan Aistis

Mūsų skautai išleido kalėdines 
atvirutes. Čia matoma viena iš jų. Ga
lima pirkti pas skautus ir lietuviškuo
se kioskuose, kaina tik 10 centų.

PASAKŲ PASAULIS

Grąžus ir nuostabus tas pasakų pasaulis: 
Užburtos girios su devyngalviais slibinais... 
Pro siaubu, smurtą, painią klystkelių apgaulę 
Prasiskverbia pasaka į laimę dyvinai,

Pelenei karaliūnas atneša k&rpelę
(Ir mano karaliūnas kada nors ateis), 
Snieguolei suskamba pažadinti varpeliai, 
Suvirpa šypsena nukaitusiais skruostais...

Parodo išmonę kvailiu vadintas brolis...
Per ugnį eina ir nenuskęsta vandenuos...
Ir skrieja sakalu svaigių aukštybių toly, 
Ir laikas tirpsta tarp amžinybes ir dienos...

Rašant apie vienetus, jei turima, 
suminėti datas, steigėjus, narių skai
čių, vienetų pavadinimus ir t.t. Ant 
nuotraukų užrašyti (antroje pusėj) kas 
vaizduojama, pavardės, datos ir - jei 
žinoma - kieno nuotrauka.

Visa medžiaga siųsti v. s. 3. Ža
liui, 9 Lloyd Ave, Yagoona, N3W-2199.

Broliai ir Sesės, tik sušokę visi į 
talką atkūrsime savo rajono istoriją. 
Tad nedelskime!

LSS Australijos Rajono 
Spaudos Skyrius

****

Tai kaip be pasakos, be užkeiktųjų lobių,
Be sidabro - aukso žiedu žydinčios obels?
Bet taip šiurkščiai blaivi jau realybe gobia, 
Tai miegančios gražuolės man niekas neprikels...

Sovietu Prekybos Narys 
Paprašė Globos

Belgijos užsienių reikalų minis
terija spalio 18 d. pranešė, kad spalio 
pradžioje dingęs Sovietų prekybos mi
sijos narys Briuselyje, Anatolij Ce- 
botarev, 38 m. amžiaus, buvo išvykęs 
į Angliją. Susisiekęs su amerikiečiais 
Europoje, jis prašė jam suteikti poli
tinės globos teisę, vėliau atvyko į 
JAV ir jam ta teisė suteikta. Ta pro
ga pažymėta, kad Čebotarevas patei
kęs 37 asmenų, šnipinėjusių Belgijo
je, sarašą.Kitomis žiniomis, spalio 17 
d. skelbtomis JAV spaudoje, rusas 
pareigūnas papasakojęs apie rusų šni
pų tinklą NATO sluoksniuose ir apie 
tai, kad KGB šnipų veikla buvo palie
tusi ne tik Belgiją, bet ir Olandiją bei 
Fed. Vokietiją. Čebotarevo atvejis 
primena kito sovietų prekybos misijos 
atstovo Londone, Oleg Ljalino atvejį. 
Jam š.m.rugsėjo mėn. i Vakarus pasi
traukus, kaip žinoma, britų vyriausy
bė įsakė Angliją apleisti ir jon nebe
grįžti 105 sovietų pareigūnams, rusų 
agentams. (Elta)

geriausiai aprūpins

Harrington Square, Altona, Vic. 3018. Telef. 398 1309.

darbo: 398 2469.

Jeigu Jums reikia retai gaunamų lietuviškų vaistų, vaista
žolių, ar vokiškų, europietiškų, įvairiausių australiškų vaistų.
Jus

DOVANOS ARTIMIESIEMS

Siuntinys 1971 (3).

Pigiau, geriau, ..... greičiau.
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur kyla, 
mūsų kainos iki galo metų pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą pasiųsdami jau dabar, dovanų siuntinuką savo 
artimiems į Lietuvą.

3*4 jardo puikios vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 
3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui medžiagos, 11/ž jardo 
crimplene medžiagos suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas 
megstukas, nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos, vilnone 
gėlėta arba su ornamentais skarelė, 20 geriausių angliškų 
cigarečių, 1 dėžė šokolado.
Siuntinio’ kaina su įskaičiuotų muitu ir visomis persiuntimo 
išlaidomis kainuoja............ $85.00

Siuntinys 1971 (4).

Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriškas arba moteriškas, 
vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga suknelei, 
medžiaga sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai,
1 bliuskutė, šilkinė gėlėta skarelė, 1 kaklaraištis, 1 dėže šokolado
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis............$75.00

Taip pat, galima dadėti prie šių arba kitų siuntinių be jokių 
papildomų persiuntimo išlaidų, daiktus kuriuos klijantas pageidauja. 
Šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai.
Nailono kailio vyriš. apsiaustui DEP.PP, vilnonės gėlėtos 
skarelės $4.00, vyriški arba moteriški nertiniai už $10.00 arba 
$16.00, nailono marškiniai $5.50, bliuskutės $6.00, nailono, 
lietpalčiai $9.00, crimplene medžiaga suknelei $8.00, šilkinės 
arba nailoninės skarelės $2.00, ilgi vilnoniai šaliai $7.00, 
kompliktas moteriškų nailono apatinių $6.00, kompliktas vyriškų 
šiltų apatinių $10.00, ir kita.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras),

421 Hackney Rd, London, E. 2 ENGLAND. Tel. 01 739 8734

MfisU PūstogeNi.44 197iif:L8^
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Pranešimai
RAMOVĖNLĮ šventė

S.rn. lapkričio mėn. 20 d. Kariuo- •• 
menės Šventės minėjimo ir LVS‘Ramo
ve’ Sydney Skyriaus įsikūrimo 15 me
tų jubiliejaus proga, Lidcombe ‘The 
Dancers Club’ erdvioje ir gražioje sa
lėje,bus pašventinta Skyriaus vėliava. 
Tai viena didžiausia ir reikšmingiau
sia ramovėnų šventė, kuri turėtų pra
eiti kuo iškilmingiausiai ir kad joje 
dalyvautų ne tik ramo venai, bet ir vi
sa Sydney ir apylinkių liet, visuome
nė. Šventės programoje dalyvauja vi
sos Sydney esančios didžiosios meni
nės pajėgos, todėl programa bus gera 
ir įdomi.

Kviečiame visus dalyvauti šven
tėje.

Lapkričio mėn. 21 d. (sekmadie
nį) 11 vai. ryto, visi ramovėnai ir Syd
ney esančios organizacijos su vėlia
vomis renkasi prie Kat. Bažnyčios, 
Lidcombe. Nuo čia, rikiuotės tvarka 
bus einama i Bažnyčią iškilmingoms 
pamaldoms.

LVS ‘Ramovė’ S.S.Valdyba 
****

Spaudoje ir suvažiavimuose daž
nai keliamas trūkumas informacinės 
literatūros apie Lietuvą ir net neži
noma kur jos gauti.

Taip, didelio literatūros pasirin
kimo ir jos atsargų nėra, tačiau Eltoje 
vis tik literatūros anglų kalba yra, ar
ba Elta gali nurodyti, kur jos galima 
gauti. Suinteresuotieji prašomi kreip
tis į Eltą, 29 West 57th Street, New 
York, N.Y., 10019.

(Elta) 
****

Moterų spaudos loterijos bilietų 
platinimas tebevyksta. Terminas bai
giasi iki lapkričio mėn. pabaigos. Rei
kės visas knygutes grąžinti iš ko jos 
buvo gautos, ir atsiskaityti laiku. Dar 
turime laiko ir sukruskime, kad bilie
tus laiku galėtume išplatinti. Loterija 
bus traukiama gruodžio mėnesį ir jos 
pelnas skiriamas Mūsų Pastogės ir 
Tėviškės Aidų parėmimui.

Sydnejuje pirmoji išplatino bilie
tų knygutę p. Migevičienė. Valio jai 
ir pasisekimo kitiems.’

Šių metų lapkričio mėn. 14 d.
3 vai. p.p. Canberros A-kės V-ba šau
kia visuotiną bendruomenes narių su
sirinkimą Lietuvių Klube, Wattle Str. 
Lyneham.

Susirinkimo dienotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Pirmininko pranešimas.
4. Visuotino bendruomenės susi

rinkimo įvykusio 1970 m. protokolo 
skaitymas.

5. Revizijos komisijos pranešimas.
6. Naujos valdybos rinkimai.
7. Atstovo į Jaunimo Kongresą 

įvykstantį 1972 m. rinkimai.
8. Klausimai ir diskusijos.
Prašome narius, ypač ir jaunimą, 

kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
Canberros A-kės V-ba
****

PRANEŠIMAS
Visiems sav. mokyklų vedėjams 

ir tėvų komitetams.
Mokyklos norinčios apsirūpinti 

vadovėliais ir prat. sąsiuviniais atei
nantiems mokslo metams, bent apytik
rį jų skaičių pranešti ar užsakyti 
per ALB Sviet. Kom. narį A.Seiki, 54 
Davison Str.,Richmond, Vic., 3121.

Norint vadovėlius turėti mokslo 
metų pradžiai, reikia užsisakyti nevė
liau lapkričio pabaigos arba gruodžio 
pradžioje.

ALB Sviet. Komisija.
****

'CAR RALLY’

Visi kviečiami į Jaunimo Kongre
so Komiteto Melburne ruošiamą CAR 
RALLY, šešt. 27 lapkričio 6 vai. p.p.

Čia bus proga vyrams parodyti jų 
vairavimo sugebėjimus ir merginoms 
jų apdairumą, arba atvirkščiai.

Kelionės gale galėsite pakepint 
ir pridegint mėsą ant barbeque (pami- 
dorinis padažas ir duona bus parūpin
ta) ir net pasilinksminsit su draugais.

Užsiregistruokit pas Dalią Saže- 
nytę, tel. 8742497.

Bus daugiau!
Jaunimo Kongreso Komitetas 

Melburne

v £B SYDNEJAUS LIETUVIŲ DAINOS CHORO £

| METINIS g
Į KONCERTAS-BALIUSį
B LAPKRIČIO 13 D. B
X FATHER O’REILLY MEMORIAL SALĖJE, AUBURN £J (Kampas Park Rd. & Mary Str.) £2 VISI MALONIAI KVIEČIAMI £
£ KONCERTE - BALIUJE DALYVAUTI. £
>• Įėjimas $ 2.00. Pensininkams ir moksleiviams $ 1.00 >:

Salė atdara nuo 7 vai. vak. Koncerto pradžia 7.30 v. vak. £
Po koncerto balius iki 1 vai. grojant kontinentalinei kapelai. J

Baliaus metu vienas iš choristų padainuos lengvo žanro dainų. S

Veiks maisto ir gėrimų bufetai.
£ Stalus rezervuoti galima iš anksto pas “Dainos” choro pirm. Pr.
% Nagį tel. 759-7094 ir p. V. Antanaitienę tel. 56-4770 po darbo vai. ;*■
y ♦?

PIGESNĖS KELIONĖS J. EUkOPĄ
UŽSISAKYKITE BILIETUS PER

„PALANGA“ TRAVEL
632 GEORGE ST., SYDNEY

TEL. 26 - 3526
PATARNAUJAME VISAIS KELIONIŲ REIKALAIS IR į KITAS

ŠALIS, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI

Maloniai kviečiame atvykti į L.V.S. “RAMOVĖ” Sydney Sky
riaus Valdybos rengiamą, Kariuomenės Šventės

MINĖJIMĄ-VAKARĄ

kuris įvyks š.m. lapkričio mėn. 20 dieną (šeštadienį), Lidcombe 
“The Dancers Club” salėje, Joseph Street ir Kerrs Road.

PROGRAMOJE: Skyriaus vėliavos šventinimo iškilmės, paskai
ta, Dainos Choras, Meno Ansamblis, Tautiniai šokiai ir t.t. Gera 
muzika, skoningai paruošti Mot. Soc. Globos D-jos užkandžiai ir 
kiti įvairumai.

Šventės pradžia 6 vai. vak. punktaliai.
Jėjimas $2.00; Moksleiviams ir pensininkams $1.00
Bus linksma iki 1 vai. ryto.
Bilietus platina Valdybos nariai ir Skyriaus iždininkas p. A. 

Vinevičius sekmadieniais spaudos kioske, prieš ir po pamaldų.
LVS “RAMOVĖ” S.S. VALDYBA.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Prie Lidcombės bažnyčios Sydne- 

jaus lietuvių tarpe aną sekmadienį pa
sklido gandas:

- Spaudos kioske parduodamos lie
tuviškos atvirutės - pirkime!

- Turbūt pasiutusiai brangios! - 
kažkas niūriai atsiliepė.

- Skautai leido, tai pigios. Po 10 
centų štuka - pigiau grybų, kaimyne!..

Ir tikrai - ir pigios, ir gražios,, ir 
lietuviškos!

Atvirukai gaunami spaudos kios
kuose Lidcombės parapijos šventoriu
je ir Lietuvių Klubo patalpose.

****
Aną savaitgalį Geelonge atostoga

vo jaunieji Dumčiai - Arvydas ir Ma
rytė. Jų pagerbimui Marytės tėvai, p. 
Manikauskai suruošė šeimyninį priė
mimą.

****
Geelonge lankėsi p-lė Dana Jo

nušaitė iš Amerikos Rochester’io 
miesto. Jos tėvas buvo vienas iš pir
mųjų veteranų sporto klubo ‘Vytis’ 
steigimo laikotarpyje.

P. Dana Jonušaitė aplankė eilę 
lietuvių Geelonge. Ji taip pat padarė 
vizitą ir G.L.S-gos pirm. p.J.Gailiui.

****
‘Gatvė, skirta lietuvių tautai’ - 

šitaip per dvi skiltis paskelbė italų 
dienraštis ‘Gazetta di Parma’. Nuro
dyta, kad Bardi miesto savivaldybei 
nutarus, ligšiolinė ViaGalleana dabar 
pavadinta Via Lituania. Bardi mies
te yra gimęs kardinolas A.Samore,Lie
tuvos ir lietuvių tautos bičiulis.

****.
Mūsų Pastogė Nr.44 1971.11.8., psl.8

NAUJOJOJE GVINĖJOJ, gyvena 
kelios lietuviškos šeimos: mž. Dirkio, 
ekon. Romo Minioto,, gyd. Romo Cavill 
ir Aido ir Birutės Gaidelių. Visi tautie
čiai gražiai tarpusavyje sugyvena ir 
nepraleidžia progos vienas kitą aplan
kyti ir pasveikinti vardinių ar kita ku
ria proga. Netaip senai buvo susimetę 
pas Miniotus jų septynerių vedybinio 
gyvenimo metų atšvęsti.

****

Lapkričio 13 d., šeštadienį, cho
ras Lituania, talkininkaujant kitoms 
Adelaidės meninėms jėgoms ruošią 
tradicinį - metinį KONCERTĄ,, kuriam 
choras intensyviai ruošiasi su nauja 
programa. ****

Lietuvoje išleista Onos Miciūtės 
poezijos rinktinė ‘Slėnių Paukščiai’. 
(176 psl. 8000 egz.) Vilniaus krašto 
poetė debiutavo 1938 m. su eilėraščių 
rinkiniu ‘Žiburiai pelkėse’. Alb;Žu
kauskas naujam leidiny skaitytojus 
supažindina su Miciūtės gyvenimu bei 
kūryba. 

****
Daugelis mokslininkų nu

sprendė, kad žmonijos ateitis 
būsianti jūrose. Čia būsią stato
mi modemiški miestai, iš jū
ros dugno būsiąs kasamas auk
sas, uranas, geležis ir kiti svar 
būs pramonei produktai, kurie 
jūros dugne pastatytuose fa
brikuose būsią apdirbami ir po 
to iškeliami j žemės paviršių 
įmonėms naudotis.

SOVIETU DIPLOMATAI
AGENTU ROLĖJE

D.Britanijos vyriausybei nesenai 
‘išprašius’ iš krašto 105 sovietų dip
lomatus bei kitus pareigūnus, ‘N.Y. 
Times’ spalio 3 d. laidoje paskelbė 
pavardes devynių sovietų ‘pareigūnų’, 
ankščiau KGB ar GPU agentais buvu
sių JAV-se. Jų tarpe yra ir Ričardas 
K. Vaigauskas, 1960-63 m., pagal 
dienraštį, buvęs priskirtas prie J.Tau
tų sekretoriato. Tai dar vienas įrody
mas, kad sovietų diplomatai, J.Tautų 
misijų nariai ir spaudos atstovai eina 
agentu, pareigas.

(Elta)
****

PATIKSLINIMAS
Geelongo kaukių baliaus kores

pondencijoje vietoje A.Brazdžionienės 
(jun.) turi būti Aldona Braželienė.

Red.

DĖMESIO!!!
SUINTERESUOTI ARTIMŲJŲ PO 

MIRTIES PALIKTO TURTO AR PA
LIKIMO PERSIUNTIMU į LIETUVA 
KREIPKITĖS:

CONTAL C0.
266 FLINDERS STREET,
MUTUAL ARCADE
SHOP NO. 34

MELBOURNE. 3000
TEL: 63-7895 ARBA 63-8498

ATĖNAI. — Amerikiečiai ir 
graikai archeologai prie Akro
polio iškasė Herkulo ir Romos 
imperatoriaus Antonijus Pius 
statulas. Statulos labai gerai iš
silaikiusios, ir jų atradimas lai
komas dideliu laimėjimu arche
ologijai.

F....... I ... I I —. H —■—»mist Pastoge
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