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KEIČIASI PASAULIO POLITIKA

VLIKO PIRM. DR. J.K.VALIŪNAS
APIE KELIONĘ EUROPON IR AFRIKON

Dr. J.K.Valiūnas, Vliko Pirminin
kas, apie septynias savaites lankęsis 
užsienio kraštuose, š.m. spalio 29 d. 
plačiai painformavo apie savo kelionę 
Vliko Tarybą.

Žymi politinė kaita pasauly

Dr. Valiūnas pabrėžė’: pastaruoju 
metu pasaulyje įvyko žymių ir net lem
tingų. politinių pasikeitimų ar įvykių, 
kurie galės turėti nemažos reikšmės 
ir Lietuvos laisvės reikalui. Tos po
litinės kaitos ryškesnieji bruožai bu
tų tie: a. komunistinės Kinijos Įsilei
dimas į Jungtines Ta itas ir dėl to at
siradimas galimybių jai turėti didelę 
įtaką pasaulio politikoje, b. sutarimas 
Vakarų Berlino reikalu ir dėl to gali
mybė ratifikuoti pernai rugpjūčio 12 d. 
Vakarų Vokietijos su Sovietu Sąjunga 
pasirašytą sutartį, c. Europoje sovietų 
išpopuliarinta vadinamos Europos Sau-

Konferencija, ...imis .ysium 
su ja kilusi baimė dėl Sovietų Sąjun
gos didesnio įsigalėjimo Europoje, d- 
didelis Sovietų įtakos sustiprėjimas 
Lenkijoje, e. pastarasis Prancūzijos 
ir Sovietų Sąjungos susitarimas Pary 
žiuję bei kiti įvykiai.

Su kai kuriais šių klausimų dr.Va
liūnui teko susidurti jam apsilankius 
bei _tnrėjus pasikalbėjimus Vokietijo
je, Šveicarijoje, Italijoje ir Ispanijoje.

PAS BRAŽINSKUS TURKIJOJE

Dr. Valiūnas, lankydamasis Tur
kijoje, kalbėjosi su P. ir A. Bražins
kais bei jų advokatu Celal Yardimci. 
Sis Bražinskų gynybos reikalu yra teis
mui pateikęs apie 160 lapų dokumen
tuotos medžiagos, kurią Vlikas aprū
pino advokatą, neskaitant laiškų, tele
gramų mūsų visuomenės gausiai siųs
tų betarpiai Turkijos vyriausybei.

S.m. kovo 8 d. Turkijos Aukščiau
siojo Teismo Tarybai panaikinus Bra
žinskams palankius teismų nutarimus 
ir dr. Valiūnui nuvykus, š.m. kovo 10 
dieną į Turkiją bei susitarus sd adv. 
Yardimci, apsiėmusiu ginti Bražinskus, 
jie dėl tų pastangų nebuvo išduoti So
vietams.

Lietuvos kariuomenės savanoriai — savo auka ir
krauju užtikrina nepriklausomybę.

Šiuo metu Bražinskai laikomi net 
išimtinai geresnėse sąlygose.' Dėl to 
Vlikui susidaro nemaža išlaidų. Advo
katas Yardimci deda daug pastangų, 
siekdajnas, kad Bražinskų byla būtų 
greičiau pradėta iš naujo svarstyti 
teisme.

Abu Bražinskai nuoširdžiai dėko.r 
ja visiems lietuviams už paramą jų by
loje.

(Elta) ****
MIRĖ DR. LEONAS BISTRAS

D;. Leonas Bistras, politinis vei
kėjas, buv. Lietuvos ministeris pirmi
ninkas 1925-26 m., mirė Kaune š.m. 
spalio 22 d. Bistras - buvęs ilgametis 
Sibiro kankinys, buvo paskutinis gy
vas likęs, okup. Lietuvoj gyvenęs, ne
priklausomos Lietuvos ministeris pir
mininkas.

Gimęs 1890 m. spalio 20 d., taigi 
š.m. spalio 20 d. Bistras buvo sulau
kęs _81 m. amžiaus. Sudijavo medici
na Ženevoje ir Tartu, vėliau jau 1921m. 
Friburge, Švei1 rijoje baigė kitas stu
dijas ir gavo filosofijos daktaro laips
nį. Lietuvoje įsikūręs nuo 1918 m., 
jis 1919 m. buvo ‘Lietuvos’ dienraš
čio vyr. .edaktorium, gi nuo 1922 m, 
pradėjo dirbti docentu Lietuvos uni
versiteto teologijos filosofijos fakul
tete. Velionis politika domėjosi nuo 
1910 m., anuomet įsijungęs į krikščio
nių, demokratų partiją. 1922-26 m. Bis
tras yra buvęs švietimo ministeriu, 
seimo pirmininku, 1925 m. sudaręs min. 
kabinetą, šalia pirmininko pareigų dar 
ėjo krašto apsaugos bei užsienių reik, 
ministerio pareigas. Po 1926 m. ve’l 
buvo švietimo ministeriu juo buvo ir 
1939 ra. kovo mėn. Černiaus vyriausy
bėje. 1929 m. buvo ‘Ryto’ dienraščio 
redaktorium.

Dr. Bistras buvo veiklus katali
kiškose organizacijose. Nuo 1910 m. 
dirbo spaudoje ir daug rašė politiniais 
ir kultūriniais klausimais. Išvežtas į 
Sibirat 1941 m. ir tik 1962 m. jam buvo 
leista grįžti į Lietuvą ir jis grįžo su 
palaužta sveikata. Ligi mirties buvo 
draugu nuoširdžiai globojamas. ‘New 
York Times’ spalio 28 d. laidoje pa
skelbė Lietuvos gen. konsulato New 
Yorke patiektas informacijas apie Bis
trą ir jo veiklą.

(Elta)

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ ŠIRVINTUOSE

TAUTOS EGZISTENCIJA
A.ReisgysSOLIDARUMAS IR PROGRESAS UŽTIKRINA TAUTOS TĘSTINUMĄ

Tautos solidarumą galima geriau
siai .patikrinti kritišku jos momentu. 
Kritiškiausi mūsų tautos momentai, be 
abejo, buvo nacių ir bolševikų okupa
cijos metais. Mes gerai prisimename 
kokia maža saujelė žmonių kolabora
vo su naciais ir kiek tūkstančių lietu
vių kūnų sudeginta koncentracijos sto
vyklose. O ką bekalbėti apie raudonąjį 
bolševikinį okupantą! Nerasite lietu
vio, kurio giminaitis nebūtų ištremtas 
ir nukankintas! Šimtai tūkstančių nu
kankintų mūsų tautiečiu, ilsisi tėvy
nėje ir Rusijos tundrose, taigose, ste
pėse. Ar tauta pasimetė ir nuėjo tar
nauti okupantui? Ne!

Lietuvių tauta kaip buvo, taip ir 
tebėra solidari, tik šiandien ji sudve
jino savo eiles, kad nebūtų vietos sve
timiems.

Būdami progresingos ir solidarios 
tautos vaikai mes džiaugiamės ir di
džiuojamės esą lietuviai. Tačiau ne
pamirškime, jog kiekvienas tautos na
rys yra atsakingas tautai už savo dar
bus, ypač gyvenant svetimame krašte. 
Vieno lietuvio blogas elgesys sukelia 
svetimųjų tarpe nuomonę, jog lietuviai 
gali būti blogi žmonės. Tačiau, kelių 
lietuvių nedoras pasielgimas svetimų
jų akyse sukelia nuomone, jog visi yra 
nedori. .................................

Priešingai, kiekvienam į šį kraš
tą atvykusiam svetimšaliui yra prime
tamas tautos charakteris, nors tai ir 
neatatiktų jo asmeniui. Vienu žodžiu, 
ar mes norime, ar ne, mes esame su
rišti su tauta ir jos charakterio bruo
žais, daugiau ar mažiau, yra skiriami 
mums.

Gali būti, jog dėl šitos priežas
ties kai kurie iš mūsų tautiečių mėgi
no nusikratyti priklausomybe tautai ir 
atitolo nuo bendradarbiavimo su lietu
viais. Gyvenant šiame krašte kur visi 
baltieji yra ateiviai, visada kyla klau
simas iš kurio krašto žmogus yra ki
lęs. Sis klausimas yra neišvengiamas, 
nors žmogus būtų ir kelintos kartos ki
limo, ar būtų pavardę pakeitęs net ke
letą kartų. Ir šiandieną tie asmenys 
yra priskirti prie tos tautos žmonių iš 
kurios jie yra kilę. Išsiginti savo kili
mo ir tautos yra nesąmoningas pasiel
gimas. Todėl daugelis vietinių žmonių 
tokį asmenį nesupranta, ji užgaulioja 
ar net įtaria ką nors blogo padarius.

Yra aišku, kad mes nuo tautos pa
bėgti negalime. Tad mūsų, kaip indivi
do, yra žmoniška pareiga prisidėti prie 
tautos ugdymo, jos gero vardo išlaiky
mo, o ypač rūpintis tautos progresu ir 
solidarumu.

Tautos išugdymas yra ilgas ir kom
plikuotas procesas. Mes žinome, jog 
tauta susideda iš pavienių asmenų,

(Nukelta į 5 pusi)
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Redakto
riaus žodis

KARIUOMENĖ IR NEPRIKALUSOMYBĖ

Turime gražų paprotį švęsti Kariuo
menės Švente. Tos šventės prasmė yra 
giliai patriotinė, tačiau jauniesiems 
jau gali būti ir nebesuprantama. Kodėl 
švenčiame kariuomenės švente, kodėl 
ja išskiriame iš kitų gal nemažiau 
svarbių institucijų, kurios egzistavo 
nepriklausomoje Lietuvoje?

Kai kalbame apie kariuomenę ir 
reiškiame jai pagarba, tai turime min
tyje tą kariuomenę, kuri po pirmojo pa
saulinio karo iškovojo Lietuvai nepri
klausomybę ir apgynė ją nuo priešų. 
Turime atsiminti, kad Lietuvai kaip ir 
kitoms Baltijos tautoms nebuvo Versa
lio taikos konferencijoje pripažinta iš 
anksto nepriklausomybė, kaip sakysi
me kad buvo Lenkijai, Čekoslovakijai, 
Jugoslavijai ir kt. Balkanų tautoms. 
Lietuvai reikėjo išsikovoti. Lietuva 
turėjo pirma susikurti valstybę de fak
to ir ją sugebėti apginti, kad vėliau po 
kelių metų ją pripažintų ir de jure. 
Nors ir labai palankios buvo sąlygos 
tapti nepriklausomai valstybei, tačiau 
musų kaimynai bolševikai ir lenkai ti
kėjosi Lietuvą pasigrobti sau ir todėl 
prisėjo su jais vesti kurį laiką sunkias 
kovas dėl nepriklausomybės. Tuo pa
čiu metu kitas priešas buvo vidaus te
ritorijoje, tai bermontininkai, kolčeki- 
ninkai, kurie buvo atskilę nuo vokie
čių ir rusų kariuomenės dalinių teriojo 
ir plėšė gyventojus, reikėjo apsiginti 
ir nuo jų. Lietuviams reikėjo gintis 
nuo begalės priešų, čia ir iškilo lie
tuvių savanorių dvasia apsiginti. Ir jie 
savo padarė, daug iš jų garbingai žu
vo, bet Lietuva atsistojo gyva ir nepri
klausoma.

Reikia pasakyti, kad mūsų sava
noriai ir po kovų, atkūrė Lietuvos ne
priklausomybę, pasiliko ištikimi nepri
klausomybės sargai. Jie sukūrė gražių 
tradicijų (užtenka prisiminti Karo Mu
ziejų), kurios ugdė jaunime patriotinius 
jausmus savo tautai, savam kraštui.

Neprikalusomybės laikais kariuo
menė tapo kaimo berneliams savotiška 
auklėjimosi ir švietimo mokykla. Čia 
jaunimas daug ka, sužinojo, daug ką iš
moko, griže namo jie buvo šviesesni, 
tvarkingesni.

Kaip matome musų kariuomene yra 
tampriai surištai su nepriklausomybes 
atgavimu. Ne visos tautos ir anais lai
kais galėjo atkurti savo nepriklauso
mybę, toki didelė tauta kaip ukrainie
čių paliko padalyta ir pavergta. Gudi
ja taip pat savo nepriklausomybės ne
įstengė atkurti.

Tą visą prisiminę mes ir reiškia
me savo kariuomenei ir ypač kūrėjams 
savanoriams pagarbą ir meilę.

****

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Stovime prieš metų pabaigą. Ar

tėja Kalėdų ir Naujųjų Metų Šventės 
Kasmet per Mūsų Pastogę savo Šventi
nius sveikinimus ir linkėjimus išreikš
davo gausios mūsų organizacijos ir 
atskiri asmenys. Primename, kad tokių 
sveikinimų laukiame ir ateinančių 
Švenčiu, proga. Visi šventiniai sveiki
nimai Mūsų Pastogės redakcijų turi pa
siekti ne vėliau gruodžio 10 dienos, 
kurie pagal galimybes bus skelbiami 
kalėdiniame Mūsų Pastogės numery.

šių metų paskutinis Mūsų Pastogės 
numeris bus išleistas gruodžio 20 d. 
data. Taip pat perspėjame, kad visi 
švenčių metu ir ateinančių metu pradžio
je numatytieji skelbimai, pranešimai ir 
visi kita aktualioji medžiaga redakciją 
turi pasiekti iki gruodžio 10d.

-Tačiau žinant, kad prieš Kalė
das paštas yra labai apkrautas, pa
tartina visa kalėdinio numerio medžia
ga prisiųsti kaip galima anksčiau.

Redakcija
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ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS FERTILE
S.m. spalio mėn. 30 d. iki lapkri

čio 3 d. ALB Krašto Valdybos Pirmi
ninkas V.Neverauskas aplankė toli
mosios Vakarų Australijos lietuvius. 
Suderindamas savo tarnybinę kelionę 
su lietuviškais reikalais, pirmininkas 
pajėgė praleisti vietos lietuvių tarpe 
visas 4 dienas.

Perth’o lietuviai priėmė reta sve
čia su visu svetingumu. Nuo to momen
to, kaip iškėlė koją iš lėktuvo ir buvo 
sutiktas aerodrome ar ne 20 lietuviu, 
pasipuošusių tautiniais drabužiais, - 
visa Perth’o apylinkė, vadovaujama 
p. O.Liutikienės ir visos valdybos, 
priėmė svečią savo nuoširdžion ir šil- 
ton globon.

Pirmąją lankymosi dieną, šešta
dienį, vakare, Leederville miesto savi
valdybės salėje Įvyko vakaras - pobū
vis, Čia programa išpildė Perth’o lie
tuviškasis jaunimas, pašokdamas tau
tinius šokius, padainuodamas ir pade
klamuodamas. Tikrai malonu buvo ma
tytį tokį gražų būrelį jaunų žmonių 
gražiai išpildančių mūsų tautinius šo
kius. Tenka pasidžiaugti, kad šiuo me
tu Perth’e uoliai dirba dvi grupės: jau
nesnioji, kuria sudaro 7-12 metų jau
nimas; ir vyresnioji - virš 12 metų ir 
daugiau. Šokėjai šoka gražiai ir vado
vės p.p. Kateivienė ir Miliauskienė 
įdeda daug darbo ir pasiaukojimo. Prie 
jaunimo programos su savo duetais 
prisidėjo dar ponios Miliauskienė ir 
Rapševičienė. Įdomu, kad Perth’o šo
kėjams akordeonais groja ir du austra
lai, kurie pamėgo mūsų tautinius šo
kius ir uoliai padeda.

Po programos vyko vaišės ir ben
dri šokiai, kurių metu svečias tarė 
trumpą žodi susirinkusiems ir gavo 
progos asmeniškai susipažinti ir pasi
kalbėti su pobūvio dalyviais, kurių bu
vo apie 80.

ALB Krašto Valdybos Pirmininkas sutiktas Perth o lietuvių

Sekmadienį pirmininkas dalyvavo 
lietuviškose šv. Mišiose, po kurių bu
vo pakviestas pietų pas ponus Rapše- 
vičius, dalyvaujant p. Klimaičiui ir 
ponams Taškūnams.

Tą pat dieną, 4 vai. p.p. Leeder
ville salėje pirmininkas parodė savo 
atsivežtąją filmą, pagamintą 1968 m. 
Lietuvių Dienų metu Adelaidėje. Tik 
gaila, kad dėl aparatų gedimo antros 
filmos rodymą teko nukelti į antradie
nio vakarą.

Po filmos visi susirinko vakarie
nei Į ten pat esančią didžiąją salę. 
Vakarienės metu pertiškiai šeiminin
kai pasveikino V.Neverauską sulauku
sį tą dieną 50 metų amžiaus ir apdova
nojo jį kuklia dovanele. Ponas Klimai- 
tis pasakė tai progai pritaikytą žodį.

Pirmadienio vakare Krašto Valdy
bos pirmininkas buvo pakviestas vaka
rienės pas Perth’o apylinkės pirminin
kę p. V.Liutikienę, kur praleido kele
tą valandų dar Vokietijos DP stovyk
lų draugų tarpe.

Antradienį vakare gausus būrelis 
lietuvių susirinko toje pačioje salėje. 
Dabar čia buvo pademonstruota antro
ji filmą - Vilniaus, Kauno ir Trakų 

vaizdai. Po filmos buvo bendra vaka
rienė, kurios metu, svečias padarė ilgą 
pranešimą apie Australijos lietuvius 
ir jų gyvenimą. O taip pat iškėlė ir 
Perth’o lietuvių pastangas, pagyrė jų 
darbą ir ragino nenuleisti rankų atei
ties veikloje.

Kartu tą patį vakarą ir pertiškiai 
turėjo progos išdėstyti pirmininkui sa
vo problemas. Bene didžiausios šiuo 
metu būtų: mažas lietuvių skaičius 
Perth’e ir apylinkėse, ypač lyginant 
su rytinių valstijų sostinėmis; toliau 
stoka savos pastogės. Nors ir pertiš
kiai svarsto savo namų įsigijimo gali
mybes, bet daugelis praktišku proble
mų nepadeda šios minties įgyvendini
mui. Atstumas nuo rytinių valstijų ap
sunkina ryšio palaikymą ir kelionių il
gumas bei brangumas trukdo dažnes- 
niam vizitų pasikeitimui, paskaitinin
kų bei menininkų atsilankymui. Tas 
neleidžia ir didesniam skaičiui pertiš- 
kių aktyviai dalyvauti Lietuvių Dieno
se. Tarpusavio nuomonių skirtumai ir
gi dažnai prisideda prie darbų apsun
kinimo. Todėl ten lietuviai būtų dėkin
gi už kad ir mažiausią teikiamą pagal
bą, ypač savo jaunimui.

vPatys pertiškiai dirba ir stengia
si. Štai, neturėdami savo patalpų, nuo- 
muoja nedidelę salę iš Leederville 
miesto savivaldybės, kurioje sekma
dieniais, ar reikalui esant ir kitomis 
dienomis, susirenka tautinių šokių gru
pės repeticijoms, rengiami minėjimai, 
pobūviai, pasišokimai. Jaunimo grupė, 
vadovaujama Apylinkės Valdybos na
rio Eugenijaus Stankevičiaus, nori 
vykti į Lietuvių Dienas 1972 m. Syd
ney ir kiek galėdami tam ruošiasi, tiek 
gerindami savo šokimą, tiek telkdami 
pinigus kelionei apmokėti.

Perth’o lietuviai taip pat aktyviai 
bendrauja ir su kitomis tautinėmis gru
pėmis, kaip ukrainiečiais, vengrais, 
latviais, estais, lenkais. Štai neperse- 
nai su tautiniais šokiais dalyvavo vie
šame mitinge ukrainiečių rašytojo Mo-

roz pagerbime ir ta proga išnaudojo Si
mo Kudirkos bylos iškėlimui. Baltų 
Taryba, paskutiniu laiku kiek sulėti
nusi savo veiklą rodo vėl atsigavimo 
ženklų.

Sis pasikalbėjimas baigėsi jau po 
vidurnakčio ir buvo labai informacinis 
ir naudingas visiems jame dalyvavu
siems.

Trečiadienį, lapkričio mėn. 3 d. 
Krašto Valdybos pirmininką aerodrome 
atsisveikino Perth’o Apylinkės Val
dybos p-kė p. O.Liutikienė su vyru, 
Valdybos nariai: p. Klimaitis ir p. Lu
košius su ponia; p. Taškūnas ir p.Rap
ševičienė. Apdovanotas gėlėmis ir su
venyrais Krašto Valdybos pirmininkas 
grįžo į Adelaidę.

****

PATIKSLINIMAS
MP Nr.45, fotografijoje ‘Sydne- 

jaus lietuvių kapinių statytojai’ 5-tas 
iš kairės stovi inž. V.Bernotas, at
siprašome už praleidimą pavardės.

Red.

GARBINGA SUKAKTIS

Lapkričio 6 d. vienas iš veikliau
sių Adelaidės lietuvių veikėjų - vi
suomenininkų, Juozas Lapšys savo bu
te, draugų ir artimųjų tarpe atšventė 
savo amžiaus 60 metų sukaktį.

Jubiliatą sveikino Krašto Val
dybos ir visų lietuvių Australijoje 
vardu K.V. pirmininkas V. Neveraus- 
kas, Baltų Tarybos vardu - ilgame
tis bendradarbis - V.Linkus, o drau
gų ir artimųjų vardu žodį tarė Jubi
liato studijų draugas Jurgis Vasi
liauskas.

Teisingai buvo pastebėta pasta
rojo kalbėtojo, kad kultūringos tau
tos moka savo iškiliuosius asmenis 
pagerbti dar jiems gyviems esant, kai 
tuo tarpu, mažiau kultūringos tautos 
savo didžiuosius veikėjus ar kultūri
ninkus atsimena tik po jų mirties, 
kai jų netenka. Mes lietuviai, atrodo, 
priklausome antrajai tautų grupei. 
Kaip dažnai pasitaiko, kad asmenys, 
stovi mūsų valdomųjų organų viršų-' 
nėse, visai nepastebi ar nenori pa
stebėti tu žmonių, kurie savo darbu 
ir pasišventimu neša didžiausią dali 
ant savo pečių musų visuomeninės 
ir kultūrinės veiklos. Jie nemato rei
kalo bent kukliu pagerbimu ar gražiu 
žodžiu prisiminti juos bent jų jubilie
jinėmis progomis.

Nesuklysiu pasakęs, ad p. J. 
Lapšio pavardė yra žinoma ir dažnai 
minima mūsų spaudoje dėl jo šako
tos ir plačios visuomeninės veiklos. 
Juk jis yra VLIK’o Įgaliotas atsto
vas Australijoje, Pietų Australijos 
Baltų Tarybos steigėjas ir dabarti
nis jos pirmininkas, bene tris kart 
buvęs vietos bendruomenės pirminin
kas, buvęs ilgametis Lituania choro 
administratorius, nuolatinis pirminin
kas ar dalyvis įvairių komitetų, kai 
tik iškyla koks svarbus reikalas vie
toje, kaip Meno Dienos, svečių iš 
užsienio priėmimai ar pan. Turėda
mas plačias pažintis ir gerą vardą 
Juozas Lapšys yra nepamainomas 
lietuvių ambasadorius australų val
džios įstaigose, o kitų tautų parei
gūnai dažniausiai į jį tik ir kreipia
si, nes žino, kžd per jį kreipiantis 
reikalas niekad nebus užmirštas ar 
užmestas.

Būdamas labai darbštus ir ryž
tingas p. J.Lapšys neturėjo laiko nei 
pasenti, jo darbas ir pasišventimas 
lietuviškai veiklai neleido jam su
stingti, užtat,’kad ir gražaus am
žiaus sulaukęs, dar negalvoja apie 
senatvės poilsį, o rištasi dirbti tol, 
kol tik sveikata tarnaus.

Juozas Lapšys gimė 1911 me
tais lapkričio mėn. 6 d. Radvilišky
je. Gimnaziją baigė 1931 m. Šiauluo- 
se ir įstojo į Pirmojo Lietuvos Pre
zidento Karo Mokyklą Kaune, kuria 
baigė 1933 m. jaun. leitenanto laips
niu. Tarnyba tęsė 5 pėstininkų pul
ke. Sąlygoms susidėjus, pasitraukė 
iš kariuomenės ir 1937 m. baigė Pre
kybos Institutą Klaipėdoje, įsigyda
mas prekybininko diplomą. Baigęs 
mokslą, iki 1944 m., dirbo Lietuvos 
Baltijos Lloyde, jūrų ir upių laivi
ninkystės skyriuje, tapdamas šios 
organizacijos direktoriumi.

Visuomeninį darbą jis pradėjo 
dar Lietuvoje, kai besimokant Preky
bos Institute, buvo išrinktas pirmo
sios to instituto studentų atstovybės 
pirmininku.

Sveikatos ir ryžto ne
palūžti ir dar ilgai nepasitraukti iš 
visuomeninio darbo jam linkėjo kal
bėtojai jo 60 metų jubiliejaus proga. 
Tikiu, kad to paties jam linki ir visi 
Australijos lietuviai.
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’ŽYMIOS LIETUVĖS MOTERYS’ 
Mitologijoje, padavimuose ir istorijoje

Lietuvių, literatūroje iki šiolei dar 
niekas nebuvo surinkęs medžiagos ir 
parašęs istorinį veikalą apie pasižy
mėjusias lietuvių tautos moteris.

Šiandien tenka visiems labai pa
sidžiaugti Dr. Martyno Anyso ir jo žmo
nos Valerijos darbu, kuriuo juodu kaip 
tik užpildė ta, mūsų literatūros spragą - 
surinko iš įvairių literatūrų medžiagą 
ir parašė knygą: ‘Žymios lietuvės mo
terys mitologijoje, padavimuose ir is
torijoje’.

Veikale kalbama apie šias asme
nybes:

1. Jūratė ir Kastytis, Baltijos jū
ros gintaro karalienė,

2. Neringa, Kurtenos-Kuršių pa
mario milžinė,

3. Žemaitė, Žemaičių karalienė,
4. Aldona, Did. Lietuvos kuni

gaikštytė ir lenkų karalienė,
5. Birutė, Vaidilutė ir kunigaikš

tienė,
6. Mirga, Vytauto išlaisvintoja, 

_ _ 7. Gražina, Tėvynė brangesnė už 
meilę,

8. Agluona, Ne tu vienas keliausi 
į dausas, aš tave lydėsiu,

9. Ona, Did. Lietuvos kunigaikš
tienė; Vytauto žmona,

10. Sofija Vytautaitė, Did. Mask
vos kunigaikštienė,

11. Barbora Radvilaitė, didžioji 
karališkoji meilė ir tragedija,

12. Klara - Skaistutė, Lietuvaitės 
kerštas dėl garbės pažeidimo,

13. Emilija Platerytė, Lietuvos 
Jeanne d’Arc - Orleano mergelė.

Šitie motyvai yra paimti iš įvai
rių literatūrų: lietuvių, lenkų, vokie
čių ir rusų. Tuose veikaluose daugiau
sia svetimų tautų rašytojai rašo apie 
pasižymėjusias lietuves moteris. Vei
kalas yra skirtas supažindinti dabar
tinių laikų lietuves moteris su savo 
tautos herojėmis praeityje ir kartu kel
ti tautinę savigarbą ypač moteriško 
jaunimo tarpe.

Be lietuvių karžygių vyrų senais 
laikais, be abejo, buvo ir lietuvių mo
terų, pasižymėjusių karuose ar kitokių 
būdu. Apie jas beveik neturime užra
šų lietuvių kalba. Pėdsakų reikėjo ieš
koti svetimoje literatūroje. Skaitant 
įvairius istorinius veikalus arba šal
tinius, autoriai vienur ar kitur surado 
žinių apie jas. Keletą dešimtmečių 
renkant, susidarė apie kai kurias pa
sižymėjusias moteris pilnas vaizdas, 
kuris paduodamas šiame rinkinyje. Šis 
veikalas yra vienintelis lietuvių lite
ratūroje.

Beveik visos čia paduotos asme
nybės yra patriotės lietuvės, kurios 
aktyviai veikė, kentėjo dėl savo ide
alų arba bent sielojosi dėl jų. Auto
riai laikėsi prie šaltinių, tik vienas 
arba kitas dalykėlis yra nežymiai pa
keistas, jeigu šaltinių tekstas atrodė 
neįtikėtinas arba nelogiškas. Įdomu, 
kad nerasta atsitikimų, kur apie lietu
ves moteris blogai rašyta.

Lietuvių Skautų Sąjungos Kana
dos rajonas pagelbėjo autoriams šią 
knygą išleisti, tuo padarydami lietu
vių raštijai bendrą ‘gerąjį darbelį’, su
kaktuvinių metų ženkle. Veikalas yra 
g/.aziai išleistas, kietais viršeliais, 
aukso Įrašais, 287 puslapių didžio ir 
iliustruotas vyr. skautės Jūratės Ba- 
uiraitės.

‘Žymios lietuvės moterys’ knyga 
gaunama pas autorius, skautų vienetų 
• aaovus / knygų platintojus. Knygos 
kaina S7.50 tamer.)

Pajauta

ILGIUOS TAVĘS

Tada, kai lauke vėtra 
Stūgauja palangėm 
Ir toks šiurkštus dangus, 
Ilgiuos tavęs!
Lyg glėbio motinos išskėsto 
Ilgiuosi tavo šilumos...
Bet niekur, niekur nerandu.
Nakty šusirenka šešėliai...
Blaškydamiesi glausto, 
Bučiuoja man akis.
Ašarom užspringdamas dejuoja vėjas 
Ir verkia ilgesiu širdis.

ŽMOGUS IR GYVATĖ
Seniausieji žmogaus protėviai gy

veno vandenyje, taip sako evoliucijos 
istorija; todėl žuvys yra laikomos žmo
gaus vyresniaisiais broliais. Pirmieji 
iš vandens išlipę gyviai tik pusiau pri
klausę vandeniui; jie turėjo žiaunas 
ir plaučius, kaip ir dabartinis žmogaus 
embroyo motinos kūne. Žemėje žmogus 
pirmiausia rausė savo gyvenvietei ur
vą po žemę, todėl ir jo pirmieji žemės 
draugai buvo driežai, gyvatės ir kiti 
šliužai.

Atrodo keista, kad šiandien taip 
nekenčiama gyvatė ir kurios vengiama 
ir labai labai bijoma, anksčiau buvo 
gerbiama ir mylima. Nuo neatmenamų 
laikų įvairių religijų šventyklose ir 
žmonių namuose gyvatė buvo lepinama, 
prižiūrima ir jai buvo net meldžiamasi 
kaip galingai dievaitei. Todėl Senaja
me Testamente žydai, norėdami ją nu
galėti savo dvasiniu Vienu Dievu, pri
skaitė ją prie nešvarių gyvių. Iš die
viško sutvėrimo ji tapo gundytoja, ap
gavikė, velnio padaras. Bet kai Mozė 
ir jo brolis Aarona norėjo nugązdinti 
Eigipto faraoną ,Aarono lazdą pavers
dami gyvate, jie faraono net nesujau
dino. Jis pašaukė savo išminčius, ku
rie irgi mokėjo iš gyvačių daryti laz
das, nes ir šiandieną kiekvienas Niįo 
pakrančių eigiptietis piršto paspaudi
mu gyvatės sprande padaro ją sustin
gusią kaip lazdą. Staigus numetimas 
į žemę atleidžia paralizuojantį nervą 
ir is lazdos tampa vėl gyvatė. Sitai pa
tvirtina net labai Mozei palanki 
biblinė spauda. Eigiptiečiai buvo la
biau susigyvenę su gyvatėmis, jos bu
vo jų namuose auginamos kartu su vai
kais. Savo šeimininko ir jo vaikų jos 
nekąsdavo net jeigu nuodingieji dan
tys ir nebūdavo išlaužti. Tik žmogui 
norint gyvatė kąsdavo ir jos nuodai bu
vo laikomi malonė. Nusikaltėlis, nu
baustas mirtimi, prašydavo malonės 
mirti nuo gyvatės; tokia mirtis buvo 
laikoma maloninga, be skausmo ir kan
čios mirtimi. Kleopatra, pasirinkusi 
gyvatę savo mirčiai, išvengė panieki
nimo ir skausmo; gyvatės įkandimas 
jai buvo Įkandimas draugės.

Etruskai gyvatę gerbė ir ji buvo 
pašvęsta jų aukščiausiąja! deivei, kaip 
dorybės saugotoja. Vestuvių apeigo
se jaunoji duodavo gyvatei valgyti dei
vei aukojamo vestuvių pyrago Jeigu 
gyvatė pyragą valgė - jaunoji buvo 
skaistybę išlaikiusi mergelė.

Epirus’e Apollo gyvatės turėjo es
tetiškesnes pretenzijas; šventyklos

‘Žymios lietuvės moterys’ šiuo 
metu laukiama prisiunciant ir galima 
užsisakyti Melbourne knygų platinimo 
centre, ‘Tėvynės garsai’, 3 Rialton 
Ave, Blackburn Nth. Vie. 3130. Tel. 
878 2565.

vaidilutės jas turėdavo maitinti visiš
kai nuogos. Jeigu gyvatės maistą pri
imdavo draugiškai, nesikandžiodamos, 
tuomet krašte buvo pranašaujama lai
mė, turtas ir sveikata, iš Epirus kilu
si ir Olimpias, Aleksandro Didžiojo 
motina, kuri tvirtino pagimdžiusi sū
nų iš gyvatės. Atsižvelgdama į savo 
vyro pavydą, ji aiškino, jog gyvate pa
sivertęs visų dievų tėvas Zeus esąs 
Aleksandro tėvas.

Garsiausia pasaulyje graikų Aes- 
kulapo gyvatė buvo nekaltai mergelei 
Palias Athenei ir gydymo dievui Aes- 
kulapui pašvęsta. Priešingai eigiptie- 
čių gyvatei, ne tik buvo nenuodinga, 
bet kasmet numesdama odą, buvo lai
koma gero gydymo simboliu, kuris žmo
gų išlaisvina iš ligos, kaip gyvatė iš
sineria iš senos odos. Daktarų simbo
liu visame pasaulyje Aeskulapo gyva
tė išliko iki šių dienų. Simbolinė są
voką galbūt šiek tiek pasikeitė, bet 
žmogus labai nenoromis eina pas dak
tarą, sakydamas: - Pagydyt, gal ir pa
gydys, bet ir skūrą nulups! -

Per ypatingą ekspediciją Aesku
lapo gyvatė pateko į Romą. Atvežta 
sustabdyti tris metus užtrukusią epi
demiją; ji vos tik išliaužė Romos že
mėn - epidemija nuo tos minutės susto
jo. Vėliau ją buvo galima rasti kiekvie
nuose romėnų namuose ir ne vien tik 
pelėms gaudyti, ką žinome iš senio 
Pliniaus. Romėnes dėvėdavo jas ant 
kaklo, kaip gyvus papuošalus.

Su romėnais Aeskulapo gyvatės 
. pasklido po visą tuometinį pasaulį. 

Kur tik buvo Aeskulapo gydomieji van
denys, ten buvo įrengiamos gyvačių 
maudyklos. Pagal didįjį Aristoteles, 
ji turėjo tik vieną blogą ydą - mėgo 
pasigerti alkoholiu. Bet gal nesmer
kiu! jos perdaug - geriamas spiritas 
vaistų sandeliuose pernelyg greit ‘iš
garuoja’ ir šiandien.

Vieną vienintelį kartą Aeskulapo 
gyvatė buvo panaudota blogam, beveik 
didžiausiai istorijos religinei apgavys
tei.

Apie šimtą metų po Kristaus, ma
žame miestelyje prie Juodosios jūros, 
gyveno gydytojas vardu Aleksandraos, 
kurio praktika, nežiūrint jo gabumų, 
nesisekė. Jis nutarė save pareklamuo
ti. Mekedonijoj, kur per Olimpias gy
vatės buvo sėkmingai perinamos, jis 
nusipirko mažytę Aeskulapo gyvatėlę. 
Įdėjo Ją į išpūstą žąsies kiaušinį ir 
pranešė liaudžiai, jog iš to kiaušinio 

Magdalena Stankūnienė - ‘Rugpjūtis’, medžio raižinys, 196b r Čikagos kolegijų 
meno festivalyje laimėjęs I-ją premiją. Šį paveikslą galite laimėti Moterų spau
dos loterijoje, kuri bus' traukiama gruodžio mėnesy.

atgims pats dievas Aeskulapas žmo
gaus ir gyvatės pavydale, jeigu jam 
bus pastatyta šventykla. Pagal Alek
sandros nurodymus šventykla buvo pa
statyta su mistiškai tamsiu kambariu 
jos viduryje. Viena diena Aleksandros, 
lydimas prietaringos minios, nuėmęs 
kiaušinį nuo altoriaus perskėlė ir tik
rai kiaušinyje buvo jau pusaugė gyva
tė. - Kai gyvatė pilnai suaugs, ji turės 
žmogaus veidą, - paaiškino liaudžiai 
Aleksandros. - Tuomet aš jus vėl pa
šauksiu. - Lygiai po metų gydytojas 
sušaukė žmones ir parodė gyvatę su 
maža, barzdota žmogaus galva iš ku
rios kyščiojo juodas skeltas liežuvė
lis. Tikroji gyvatės galva buvo po dak
taro pažasčia, o barzdotoji tik lino 
piešinys, kurį pasislėpęs tarnas šniū
reliu tampė. Tamsiame kambaryje liau
dis apgavystės neįžiūrėjo. Lukianus, 
kuris visa tai aprašė, pasakoja, kaip 
fanatiški žmonės garbino naująjį me
dicinos dievą, vadindami To’ vardu. 
Kadangi Aleksandros buvo neblogas 
ir gabus gydytojas, greit pasklido gan
das apie atgimusi Aeskulapą ir stebuk
lingus išgijimus. Žmonės ėjo miniomis, 
keliaudavo , piligrimais. Imperatorius 
Caracalla, pagal naujojo dievo vardą 
To’, greit augantį miestelį pavadino 
‘lonopolis’. Nukaldino naujus pinigus, 
kurių vienoj pusėj buvo dievo To’ gal
va, o kitoj paties Caracallos. Tie pi
nigai yra išlikę iki šių dienų.

Kai kuęie abejotojai, daugumoje 
mokyti graikai ar tikintieji krikščionys, 
susekę apgavystę, nuskuto Aleksan
dros galvą ir išvijo iš lonopolis. Bet 
nežiūrint to viso jis ir toliau buvo gar
binamas, kaip stebukladaris ir sulau
kė 70 metų. Su keliaujančiais Romos 
legionais jo kultas, per Byzantiją pa
siekė Vengriją, Rumuniją net iki dabar
tinės Austrijos. Krikščionybės laimė
jimas* padarė tam kultui galą. Melas, 
tapęs kultu - išnyko. Stebuklingi, ne
užginčijami gydymai dar vis neišnyko 
ir tebetęsiami kitose vietose, kitokiais 
vardais.

Kodėl ne? Tikėjimas jug kalnus 
verčia! Štai imperatorius Tiberius taip 
pasitikėjo savo milžiniška gyvate lai
mę našant, jog gyvatei mirus atsisakė 
eiti į karą. O mirė jo gyvatė labai ne
gražiai - buvo skruzdžių gyva suėsta. 
Simboliškas įvykis turėjo perspėti im
peratorių, bet... Pusantro tūkstančio 
metų vėliau, Ona iš Austrijos, prancū-

(Nukelta į 4 pusi.)
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REPETICIJOS IR ROMANTIKA

Pirmiausia prašau gerb. Gabi
jos skaitytojas atleisti man už Įsi
veržimą į Jūsų pasaulį. Matote, li
kimo taip buvo skirta, kad aš gimiau 
vyriškosios lyties būtybe. Mano pir
moji meilės romantika prasidėjo dar 
Lietuvoj, Galulaukių kaime, našlės 
Barborėlės seklyčioj. Jau nuo senų 
laikų, pas ją rinkdavosi kaimo jau
nimas subatvakariais. Tai ir aš, vos 
pirmą kartą užsidėjęs ilgas kelnes, 
su sviestu išsitepęs plaukus, per 
papievius, susikišęs rankas į naujų 
kelnių kešenes,patraukiau link našlės 
Barborėlės, kur jau girdėjosi bernų 
virkdinama armonika. Toj pačioj 
seklyčioj bernai nusižiūrėdavo gra
žuoles, pas kurias žiemai atėjus 
numatė siusti piršlius. Aišku, po to 
jų meilės romantika persikeldavo i 
naują, kaimo gale išdygtsia viensė
diją,o Barborėlės seklyčioj atsiras
davo pakankamai vietos prieaugliui 
ieškoti romantikos.

Asmeniškai mano meiles roman
tika Barborėlės seklyčioj vosvos 
spėjo sukrauti pirmuosius pumpurus. 
Neteko keltis į naują viensėdiją, 
nes artėjantis raudonasis slibinas 
išgelbėjo mane iš pražūties jaunys
tėje, nublokšdamas į Vokietijos di
pukų stovyklą, čia vėl, ieškodami 
romantikos, rinkdavosi jaunimas i 
pusiau apgriuvusias sales šokti tau
tinių šokių, dainuoti choruose ir 
svarbiausia išsirinkti sau grakš
čiausią partnerę. Išsirinkę, vis rečiau 
ir rečiau pasirodydavo salėje, kol 
galų gale likusiems viengungiams 
tekdavo arčiau susistumti lovas, kad 
padarius laisvos vietos išrinktie
siems.

Prisipažinsiu, kildavo širdyje 
pavydo jausmas, kada stovyklos 
seniūnas įėjęs į kambarį pradėdavo 
dairytis ir nužiūrėję- geresnį kampelį 
sušukdavo:

- Na vyrai, užtverkime paklo
dėmis šį kampą jaunavedžiams!

Mano kelias į šeimyninį gyvenimą 
atėjo visiškai be romantikos, jau 
čia Australijoj. Kartą susirinkę nu
tarėm suvaidinti "Jurgio Piršlybas” 
Vos tik pradėjus repeticijas, visi 
artistai išmoko roles ir vaidino kuo 
puikiausiai, išskyrus patį svarbiau
sią - Jurgį. Jurgio rolę turėjau aš. 
Po kelių nesėkmingų repeticijų, 
sugalvojau palydėti artistę, kuriai 
turėjau pirštis. Sakau vieni du pasi- 
praktikuosim. Vos tik įėjus į jos 
kambarį, puoliau ant kelių ir žiūrė
damas tiesiai į akis, išpyliau visus 
rolės žodžius: - Svajonių-karalaitė, 
neatstumk manęs prašančio tavo 
baltos rankutes,' kuria švelniai pa
ėmęs užmausiu aukso žiedeli ir iš
bučiuosiu ligi alkūnės. Lik mano 
amžinai!

Artistė nustebo, bet su džiaugs
mu sušaukė visą savo šeimą - tėvus, 
brolius ir seseris ir čia pat pasigyrė, 
kad aš pasipiršau, o ji sutiko.

Vestuvės Įvyko, dar prieš pasta
tant "Jurgio Piršlybas”.

Šiandien, po daug, daug metu, 
žiūrint atgal, prisimena man daug 
meilės romansų, daug romantiškų 
valandėlių, bet kuo toliau nuo "Jur
gio Piršlybų’ ’ tuo mažiau romantikos 
mūsų meilėje. Aną dieną skaičiau 
Gabijoj, sako keičiasi laikai, nebera 
šių dienų meileje romantikos. Išsi- 
naudojo, kaip senos mašinos bateri
ja. - Nejaugi? - pagalvojau susirū
pinęs, reikia pasakyti z'monelei. 
Gal dviese kaip nors išlaikysim tą 
romantiką, nors kol vaikučiai suaugs.

Nusikosėjau, prisimerkiau šiek 
tiek, kad atrodyčiau aistringesnis 
ir sakau - Pupulėli, žiūrėk, čia 
parašyta, kad šiais laikais meileje 
nebėra romantikos, kuri mums tiek 
malonumo davė. Sako pasibaigė, 
išsieikvojo.
- Jeigu tu man nenupiausi pievos iki 
ryt dienos, aš tau pakelsiu tokią 
Mūsų Pastogė Nr.46, 19'?!. 11.32 psl.4

Magdalena Stankūnienė - ‘Gegužis’, medžio raižinys. Moterų spaudos loterijos 
fantas.

romantiką, kad tu prisiminsi gimimo 
datas visų mūsų šeimos narių!

Aišku, po tokio pasikėsinimo, 
teko romantikos epizodą baigti ir 
eiti pievelės piauti.

Aną sekmadienį užeinu į Mel
bourne lietuvių namus pasidairyti. 
Visi statybos ir remonto darbai baig
ti. Sakau, laikas jau ir man užsira
šyti nariu. Vis tik lietuvių bendruo
menės namai sutvarkyti, salė baigta, 
šviečia, tai kodėl nebūti nariu?

Įslenku tyliai į koncertų salę, 
kur elektrikas sutvarkęs šviesas su 
dimeriais ir didžiausiais prožekto
riais, laukia kol jo patiektą sąskaitą , 
sumokės. Scenoje, prie naujų šviesu, 
Aušros teatras gaudo vėją gluos
niuose, o jauna porelė, tamsiausioj 
vietoj, meiliai šnekučiuojasi. Gar 
aiškiai iš veidų išraiškos matyti 
kad jie kalba ne apie namų remontus, 
bet apie romantiką. Prieisiu arčiau, 
galvoju, pasiklausyti. Prislinkęs 
žiūriu - mergaitė žydriom, kaip pa
vasario rytas akutėm ir geltonom, lyg 
šukuoto lino garbanom. Prie jos, 
gerai nuaugęs .kaip Galulaukių kaimo 
klevas, jaunuolis, be barzdos, be 
ūsų ir plaukus trumpai nusikirpęs. 
Sakau sau, dar ir tokių tvarkingų 
jaunuolių yra?

Pirmiausiai kalbėjo ji, ta su 
žydriom, lyg pavasario rytas akutėm:

- Geriau seno vyro paklausti, ka
da jis mirs, negu senstančią moterį, 
kada ji gimus.

La Bruyere
****

- Prieš ką tu buvai skiepytas, Jo
nai?

- Prieš mano norą.
****

- Ar žinote, kad yra žmonių, ku
riems užtenka trijų valandų miego0

- Toki mes turime savo namuose. 
Jam vakar suėjo keturi mėnesiai.

Klasikai
Rabelais sunkiai sirgo. Ji gydan

tieji daktarai, nesutardami del jo li
gos pasekmių prie lovos gana karštai 
susiginčijo. Rabelais silpnu balsu pa
prašė žodžio ir sako: - Ponai, leiski
te man mirti natūralia mirtimi! -

*
Garsioji mistresė Barbarina, ilges

ni, laiką išbuvusi kaime, grįžo į Fridri
ko Didžiojo dvara. ir skundžiasi ten 
viešinčiam Voltaire.

- Negirdėta, kokias nesąmones 
apie mane kalba! Įsivaizduokit, pasa
koja, kad aš slapta pagimdžiau dvynu
kus! -

- Nesijaudinkit, gerbiamoji! - Sa
ko Voltaire. - Aš jau pripratau tik pu
se tetikėti, kas karaliaus dvare kalba
ma. -

- Mano teorija sutampa su gamtos
dėsniu. Paukščiai ir bitės yra skir
tingos giminės, bet nežiūrint į skir
tingą giminystę, atlieka savo paskirtį 
ne del to, kad paskirtis jiems patinka 
bet vien dėl to, kad jų pa
skirtis yra surišta su prigimtim. 
.Kadangi prigimtis yra nepakeičiama 
be evoliucijos, tai ir paskirtis lie
kasi pastovi.
-Klysti, seksi, - prabilo jaunuolis,
- gal paskirtis liko pastovi, bet mano 
jausmai, nelaukdami evoliucijos, 
kelia revoliuciją. Tu dėstai man gam
tos dėsnius, teorija, bet visa tai 
nenuramins revoliucininko jausmų, 
kol jis neturės pergalės. Mano ke
lias tik i pergalę.

Čia vėl prabilo gražioji lytis: 
Ir skirtingų prigimčių chrakteriai 

eidami savo paskirties keliu susi
tinka kryžkelėj, tolimesnis kelias 
priklausys tik nuo jų pasirinkimo. 
Aš pasirenku tą, kuriuo mane vesi.
- Pergalė mano! Dėkoju tau. Vesiu 
tave tuo keliu, kuriuo ir aš keliausiu.

Piršlybos, galvoju, romantika su 
paskirtim, prigimtim. Plačiai ji 
išsivystė išsilaisvinus iš Barborė
lės seklyčios kevalo, bet tikslas 
tas pats: Į ramią šeimyninę roman
tiką.

Nejaunuolis.

-Kodėl yra nuodėmė miegoti su 
mergaite? Klausia jaunuolis kunigo.

Kunigas atidžiai pažiūrėjo j 
jaunuolį.

-Jeigu jūs miegotumėt...bet, kad 
jūs, šeimos, nemiegat.

****
Naktiniam klube girtas žmogus, 

išsitiesęs po stalu, bandydamas atsi
kelti ir dar papildomai gerti, į stalą 
kruvinai susikūlęs plikę, vargais ne
galais prisišaukęs patarnautoją, pra- 
lamena stingstančiu liežuviu, kad tu
rįs skunda.

- Dėl ko nori skųstis?
- Dėl idiotiškai z'emų šios landy

nės lubų!
****

Galbūt pinigai yra visų blogybių 
šaknys, bet dėlto gražūs lapai ir žiedai.

****

Birutę ir Edvardą Nagulevičius buvusius ansambliečius, sveiki
name šeimos prieaugliaus padidėjimu: sulaukusius sūnaus ir dukters, 
šia proga linkime gražaus ir laimingo šeimyninio gyvenimo

Sydnėjaus Lietuvių Meno Ansamblio 
dirigentė M. Umbražiunienė ir ansambliečiai.

MOTERŲ. SPAUDOS LOTERIJOS
FANTU. SĄRAŠAS

1. Pulgio Andriušio Raštai I tomas
2. Pulgio Andriušio Raštai I tomas
3. R.Spalis ‘Rezistencija’
4. Pagalvėlė, austa tautiniais raštais
5. Pagalvėlė, mėgsta tautiniais rašt.
6. Du dideli indai salotoms (amer.krist.)
7. Du vilnoniai kilimėliai prie lovos
8. Daržovėms piaustyti aparatas
9. Vilnonė Onkaparinga antklodė
10. Mėsai servuoti indas (Steinless steel)
11. 1972 m. Mūsų Pastogės prenumerata
12. Sudedama aliumininė kėdė (didelė)
13. Staltiesė su 4 servetėlėm
14. Medinė žvakidė (4 žvakėm) -
15. Lagaminas (čemodanas)
16. Kelionės skara (Mohair)
17. Sieninis laikrodis (elektrinis)
18. Nešiojamas šaldytuvas
19. Ski kepurė ir pirštinės, tautiniais 

raštais mėgsta
20. Metalinė skulptūra ‘Šokis’
21. Vyriškas lietsargis (sulankstomas)
22. Kavos perkuliatorius
23. Lietuviška austa staltiesė
24. Medinė žvakidė (3 žvakėms)
25. Tual. stalo veidrodis ir šepečių se

tas (gold plated)
26. 1972 m. ‘Tėviškės Aidų’ prenumerata
27. Stalo kantina (cutlery), didelė
28. 12 dail. M.B.Stankūnienės paveikslų 

(įremuoti), atskiri fantai
29. Dail. Urbono paveikslas (įremuotas)
30. Dail. LJokubauskienės paveikslas
31. Moteriškas laikrodėlis (rankai)
32. Kult, perlų apyrankė (auks, grandin.)
33. Du kristaliniai stalo laikrodžiai

(atskiri fantai)
34. Kelioninis laikrodis ,

v

35. Vijeikio ‘Lietuva, mano Tėvu Žemė’
36. Tautiniais rūbais lėlė (20 inc. ūgio)
37. Tautiniais rūbais lėlė (20 inc. ūgio)
38. Balta, kabliuku mėgsta, didelė skara

ŽMOGUS IR GYVATĖ

(Atkelta iš 3 pusi, 
zų karalienė irgi labai pasitikėjo gy
vatės gydymo galia. Su gyva gyvate 
paruoštą arbatą gerdavo nuo sunkios 
karštligės ir ‘stebuklingu greitumu iš
gydavo’. Tą pasipiktinęs užrašė jos 
dvaro kapelionas, kurie tais laikais 
buvo geriausi kronikai.

Dar visai nesenai ir pas mus bu
vo nuo gyvatės įkandimo ‘užkalbėtojų’, 
dažniausiai keliaujančios čigonės ar 
kaimo žynės. Vargu ar mūsų kaime bū
tume radę gryčią, kurios tamsioje ka
maraitėje nebūtų buteliuko su ‘arielka 
ant gyvatės’. Esu gėrusi tos stebuk
lingos ‘arielkos ant gyvatės’ maža bū
dama ir aš, kad neįsimestu ‘gumbas’ 
ir turiu prisipažinti, ‘gumbo’ dar ne
gavau.

O kiek pasaulio tautose legendų 
apie gydančias, apie karūnuotas, apie 
gudrias gyvates?! Žinoma, legendos... 
Bet ar jos nesako, kad gyvatės, kaip 
tik gyvatės, turi ir meilės vertų ypaty
bių.

Kad gyvatė labai gudri, to negin
čija Senasis Testamentas. Naujasis 
Testamentas net pavyzdžiu ją stato 
krikščioniui: - Buk be klastos, kaip 
balandis, bet ir gudrus, kaip gyvatė! - 
Tikėjimas, mokslas ir meilė gyvuliui 
turėtų panaikinti senąjį gyvatės pra
keikimą, bet mes vistiek jos neken- 
čiam.

Juk ji nekąs mums į kulnį, jeigu 
mes jai ant galyos neminsim?!

O.Areimaitė
****
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VILTINGI BLYKSTELĖJIMAI

Leono Urbono kurinių parodos 
atidarymo proga

rašo Vaclovas Ratas _

Konjakas, whiski ir įvairių rū
siu, vynai duosniai pilami į istustin- 
tus stiklus užkandžiaujantiems. Erd
vios Holdsworth galerijos patalpos 
lengvai sutalpino apie 300 svečių. 
Jų tarpe matėsi visos Sydnėjaus me
no viršūnės. Buvo ir keletas, lietu - 
vių. Taip atsidarė Henriko Šalkaus
ko kūrinių paroda.

Nepraslinko trys mėnesiai, toj 
pačioj galerijoj antras lietuvis rodo 
savo kūrinius. Tai po ilgų’vandravo- 
nių' grįžęs Leonas Urbonas.

Nors lietučiui lyjant, anksti iš 
namų pasikėliau, kad nepavėluočiau 
į parodos atidaryma. Baltuoja iš tolo 
galerijos sienos. Žvelgiu į laikrodį - 
pusė šešių, esu pačiu laiku.

Perku katalogą ir taikau į duris. 
Pagal paprotį rengėjas parodos pats 
svečius pasitinka, šį kartą jo nėra. 
Mano laimei toliau nuklydęs radau 
lietuvių porą ir tylą nutraukėm šne
kučiuodami. Nudžiugęs vyno nešio
tojas kad turi progos kam jį pasiūly
ti, priartėjo. - Raudono ar balto ga
liu pasiūlyti? - pratarė maloniai.Su 
stiklais rankose tęseme pokalbi kol 
į salę dar keli lietuviai Įėjo. Po kiek 
laiko ir pats kūrinių autorius pasiro
dė. Valandai praslinkus dar lietuvių 
pasirodė ir jų skaičius artėjo prie 20. 
Įdomu patirti žiūrovų nuomonę, kilo 
staiga mintis. 'Kaip paroda patinka^ 
prisiartinęs paklausiau poros tautie
čių. ’Darbai matyti ankstyvesnėse pa
rodose patiko geriau, atsakė. Staiga 
pamačiau vieną iš žymiausiųjų aus
tralų kritikų Sydnėjuj bežiūrinti i pa
veikslus. Tai pirmas australas kuri 
parodoj pastebėjau.’Malonu jus maty
ti’, - šypsodamas patiesia į mane ran
ką. Turiu gerą progą jo nuomonę iš
girsti pagalvojau. 'Kaip patinka šioji 
Urbono paroda’ užklausiau.'Užintriga- 
vo jį seksas, atsakė. Štai jau kelintoj 
vietoj ant sienos pakabina lyties or
ganus’ Psichodelic menas nėra nau
jiena. Studijos medicinos fakultete 
dayė man progos plačiau pažinti tos 
rūšies meną’, sako jis man,'o štai šioj 
sienoj, antras iš kairės primena man 
rytų romantikos laikotarpį. Leningra
do meno galerijose daug tos krypties 
paveikslų galima rasti,..’ Dar ke
li lietuviai domisi matau, žiūrinėja 
iš tolo ir arti paveikslus.'Kaip patin
ka' - klausiu. 'Patinka, tik brangūs, 
įkąsti negalime'-atsako.

iš dešinės p. A.Karpavičius ir kun. 
Pr. Dauknys, abu Geelongo skautų 
vadovai. Nuotrauka R.Gailiaus.

Algimantui Karpavičiui 50 metų
Š.m. spalio 30 d., Geelongo Lie

tuvių Namuose susirinko gražus bū
rys tautiečių ir skautiško jaunimo 
atšvęsti mūsų visuomeninko ir'Šatri
jos' skautų tuntininko p. Alg. Karpa
vičiaus 50 metų.

Nors solenizantas Geelonge yra 
žinomas kaip viengungis, bet pažvel
gus t vaišių stalą gavosi visai kitas 
vaizdas, matėsi kad paruoštas mais

Leonas Urbonas Iš Cyklo A 165, akrylius (22 x 16)

Jeigu imčiau klausinėti visus iš 
eiles, aišku, gaučiau tokius ar kito
kius atsakymus. Skaitytojas tačiau 
atrodo nėra suinteresuotas paskirų 
žmonių atsiliepimais. Jam įdomiau 
būtų patirti ar Urbonas, įvairių meno 
srovių pagautas plaukia pavandeniui 
užpakaly kitų ar yra pakankamai stip
rus savo veidą rodyti. Į panašu klau
sima galiu trumpai ataskyti: Leonas 
Urbonas stovi geram kely. Ne visi 
paveikslai yra pirmaeiliai, kurie ro
dytų jo asmens originalumą, tačiau 
yra labai gražių prošvaisčių. Tas 
duoda daug vilties dailininkui tvirtai 
atsistoti ant savo kojų. Davinių tam 
pakanka. Lyginant šią parodą su pra
ėjusiom matosi didelis progresas ir 
šuolis pirmyn. Netvirtos akmens fak
tūros formos išvirto stipriai išbaig
tom ir sukonstruotom kompozicijom. 
Užkankinti tapybiniai tonai pasidarė 
skaidrūs, subtylūs, įgavo skambesį, 
žėrėjimą. Faktūra pasižymi dideliu 
įvairumu, darnumu ir kai kur net pa
siekia virtioziškumo. Technika įgavo 

tas ir gražus parengimas yra šeimi
ninkių darbas.

Atrodo, kad mūsų Geelongo sei
mininkės, atskubėdamos į talką, su
prato ir atjautė solenizanto nemalo
nią viengungio dalį. Kaip daugumai 
iš musu, taip ir jam II-ojo pasaulinio 
karo audrų likimui verčiant, turėjo 
palikti Lietuvoje mylimą žmoną. Sq- 
lenizantas būdamas išeivijoje, neieš
kojo kitos gyvenimo drauges, bet šir
dies nuraminimui, atsidavė su visa 
siela ir širdimi lietuviškam darbui.

Aš tikiu, kad Geelonge nebus 
daug tokių metų, kad p. Alg. Karpa
vičius nebūtu sekretoriavęs kokiai 
nors lietuviškai organizacijai. Lie
tuvoje pamilęs mokytojo darbą ir čia 
pasiliko dirbti su mūsų jaunimu. Va
dovavo tautiniams šokiams, savait
galio mokyklai, skautams ir jaunimo 
stovykloms bei iškiloms. Net savait
galio mokyklos mokslo metų šventėms 
yra pastatęs ir keletą veikalų, kurie 
yra vieni iš nedaugelio Geelongo jau
nimo suvaidintų ir gerai pavykusių 
pasirodymų. Tėvynėje ir svetur jis 
yra parašęs ir eilėraščių.

Vaišės pradėtos iškilmingai, ka
pelionui kun. Pr. Daukniui sukalbė
jus maldą. Įžanginį žodi, tarė ceremo
nijų meisteris p. Česlovas Volodka. 
Po to sugiedota ‘Ilgiausių metų’, o 
solenizantas vienu ‘šuviu’ užputę 
pusšimtį žvakučių jubiliejiniame tor
te.

didelį laisvumą, meistriškumą. Leo
nas lengvai sprendžia spalvines pro
blemas. Jeigu ankstyvesniuose dar
buose bandymai derinti aštrias for
mas minkštam smulkios faktūros fo
ne nedavė didelių rezultatų, tai šioj 
parodoj Urbonas šias problemas spren 
džia be priekaištų. Paveikslas No. 14 
Oriental Royal Court persunktas lie
tuviškumu. Paveikslai 30 - 35 - 32 
yra Čiurlioniškai lietuviški. Tai nėra 
sekimas, tik formos reiškimas ir ben 
dras charakteris paveikslų turi gimi
nystės bruožus. Čia spontaniškai 
blyksteli savitu veidu Urbonas ir tas 
sukelia gražių vilčių ateičiai. Kokį 
veidą dailininkas turės - ateitis pa
rodys. 'Aišku šiandien tik tai, jog Ur
bonas šioje parodoj įrodo, kad yra 
pilnai tam pasiruošęs. Ryžto, energi
jos ir darbštumo Leonui netrūksta.

Taigi sėkmės ateities darbuose.
^Tautiečiai neturėtų praleisti pro

gą šią parodą pamatyti, nes tikrai yra 
verta dėmesio.

****

Žodžiu sveikino ALB Geelongo 
Apylinkės pirm. S.Skapinskas, baž
nytinio komiteto vardu kun. P.Dauk
nys,'Šatrijos'Tunto skautų vardu Vy
tas Mačiulis, G.L.S-gos pirm. J.Gai
lius, Dr. Vinco Kudirkos savaitgalio 
mokyklos Tėvų Komiteto pirm. Ant. 
Žvirblienė, buvusių pirmųjų skautų 
grupės vardu Alg. Jomantas, o iš jau
nimo asmeniškas dovanėles ir svei
kinimus įteikė Birutė, Romualdas ir 
trys Aldonos. Gaspadorišką žodį ta
rė ir Algio šemininkas p. G.Bučkis, 
įteikdamas laikrodį, nes buk tai spy
ruoklių fabrike esant ‘foreman’ laiko 
tikslumas yra būtinas.

Solenizantas susilaukę daug svei
kinimų ir gražių dovanų iš organiza

cijų ir pavienių asmenų. Čia norisi 
paminėti vieną ypatingą dovaną - Re
mington rašomą mašinėlę, kurią do
vanojo Lietuvių S-gos nariai ir rėmė
jai dalyvavę iškilmėse savo bendra
darbiui p. Alg. Karpavičiui už įdėtą 
darbą Tėvynės labui. Ją įteikdamas 
pirm. p. J.Gailius, paprašė užrašyti 
gyvenimo ir veiklos prisiminimus ir 
ateityje dirbti ‘Dievo, Tėvynės ir Ar
timo labui’.

Kalbas užbaigė pats solenizan
tas išreikšdamas gilią padėką už gra
žius žodžius, dovanas, linkėjimus ir 
šeimininkių malonų patarnavimą. ‘Gee
longo lietuvių padarytas siurpryzas 
tikrai liks amžinu prisiminimu ir stip-

gOLIDARUMAS IR PROGRESAS 
UŽTIKRINA TAUTOS TĘSTINUMĄ

(Atkelta iš 1 pusi.)
tad visa tai, kas reikalinga pavienio 
asmens ugdymui, reikalinga ir tautai. 
Pagrindinės auklėjimo institucijos yra 
šeima ir mokykla. Bažnyčia, organiza
cijos - ypač jaunimo organizacijos ir 
daugelis kitų institucijų taip pat turi 
reikšmės tautiniam auklėjimui.

Gera tautos vardą, čia išeivijoje, 
išlaikysime, jei pildysime šio krašto 
įstatymus, kurie remiasi demokrati
niais pagrindais, nelaužysime morali
nių dėsnių ir aplamai mūsų elgesys ne
erzins šio krašto gyventojų: vienu žo
džiu, būsime padorus šio krašto pilie
čiai.

Tačiau, turėdami gerai išauklėtus 
ir įstatymus pildančius asmenis, ne
galima sakyti, kad mes turime tautą. 
Tauta apjuosia savo žmones daugeliu 
ryšių. Svarbiausi iš jų yra praeitis su 
savo tradicijomis, papročiai, folkloras, 
menas, religija. Kada tauta yra atsi
tvėrusi valstybinėmis sienomis ir yra 
izoliuota nuo svetimųjų įtakos, tautos 
ryšiams pavojaus nėra. Bet, moder
niais laikais, demokratiniuose kraš
tuose, kada sienos tarp valstybių da- 

. linai išnyksta ir žmonės gali laisvai 
iš krašto į kraštą judėti, o ypač, jei 
ekonominiai ryšiai tarp tautų yra tam
prus, pavienių tautų ryšiams gresia di
delis pavojus.

Dar didesnis pavojus gręsia toms 
tautoms, kurios neturi savo valstybės, 
o jos žmonės gyvena išsisklaidę sve
timųjų tarpe, kaip pavyzdžiui gyvena
me mes. Atrodo, jog tokiose sąlygose 
tauta iš viso negali egzistuoti. Bet 
praktikoje matome, kad tautos ir tokio
se sąlygose egzistuoja, pav. žydu tau
ta. Žydų tauta, netik egzistavo tūkstan
čius metu be savo valstybės, bet ji pa
darė daug įtakos kitoms tautoms ir 
valstybėms, kuriose jie gyveno. Dide
lį procentą žydų tautybės žmonių ran
dame ne tik prekyboje, bet .taip pat 
moksle, muzikoje, mene ir 1.1. Mes 
puikiai. žinome, jog norint užkopti į 
viršūnes, reikia ne tik prigimtų gabu
mų, bet kieto darbo ir sveiko, logiško 
galvojimo. Žydų tauta gyvendama dau
gelyje valstybių, turi prisitaikinti 
prie įvairių sąlygų. Reiškia, kada tau
ta nėra izoliuota valstybinėmis sieno
mis, tai būtų modernių laikų tauta, ar
ba tauta be valstybės, ji turi būti pro- 
gresinga ir solidari.

Sparčiai progresuojančios tautos 
ir ^valstybės, vėliau ar ankščiau, tech
niškai ir kultūriniai viršija kitas tau
tas ir jas dominuoja. Žemesnio lygio 
tauta, ne tik nepajėgia nustelbti aukš- 

» tesnio lygio mažumos grupių, gyvenan
čių^ jos ribose, bet dažnai’pasiduoda 
mažumos įtakai ir net ekspluatacijai.

Progresinga tauta gauna atatinka
mą statusą kitų tautų tarpe. Jos nariai, 
nors skaičiumi būtų ir negausus, di
džiuojasi esą jos vaikais. Tokiu būdu, 
progresas ugdo patriotizmą, solidaru
mą, sucementuoją tautą ir užtikrina 
jos tęstinumą.

Išvadoje galima pasakyti, jog mū
sų pareiga yra būti darbščiais, ugdyti 
savo asmenį ir progresuoti. Jeigu mū
sų vaikai, palyginę mus su kitais šio 
krašto gyventojais, ras, jog lietuviai 
yra pranašesni, jie visada dėsis prie 
mūsų. Su pasididžiavimu skaitysis jie 
Lietuvos vaikais, stos į darbą ir užtik
rins musų ateitį. Bet, jei mes nepro
gresuosime, o męrdėsime ir liesime 
neapykantą visam pasauliui, nuo mū
sų šąlinsis visi, kartu ir mūsų vaikai.

Šia proga, kiekvienas iš mūsų pa
klauskime ne, ‘Ką mes padarėme’, bet 
‘Ką AŠ padariau lietuvybės tęstinu
mui’. '-.-i

rins Il-ra, pusšimtį dirbti tam pačiam 
labui’, pareiškė solenizantas.

Linksmąją dalį prie tolimesniu 
vaišių paįvairino p. K.Garalevičius, 
kuris turi daug gražių lietuviškų plokš
telių ir šokių muzikos.

Taip mūsų žinomas Algis pervir
to į antra, pusšimtį.

J. Žemaitis
****
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REDAKTORES ANTAl’AS LAUKAITIS
18 Miller Avė.tA«hfield,N.S.W,2131 

Tel. 798 e3o6

/PORTALE Didelis sporto biznis

DĖMESIO Sydnėjaus sp. kl. KOVO 

GOLFO ŽAIDĖJAMS IR MĖGĖJAMS

Treniruotės prasidės lapkričio 
mėn. 28 d. 8 vai. ryto, Castle Hill 
golfo klube.

Norintieji daugiau informacijų, 
prašome skambinti I.Adickui 798 4808.

****

SYDNĖJAUS LIETUVIU ŠACHMATŲ 

PIRMENYBĖS
Sydnėjaus lietuvių metinės šach

matų pirmenybės baigėsi spalio 25 d. 
Dalyvavo astuoni gerai žinomi, ak
tyvus vietiniai šachmatininkai. Vie
tomis buvo pasidalinta sekančiai: 
1-2 J.Jenčius ir Vac. Liūgą 5 (abu 
Bankstowno ‘Neries’ žaidėjai); 3. J. 
Karpavičius - 4%; 4-5. J.Dambraus
kas ir V.Koženiauskas - 4; 6. V.Au
gustina vičius - 214: 7. P.Grosas - 2; 
8. J.Kapočius - 1.

Taisyklės reikalavo, kad Liūgą 
ir Jenčius peržaistu dėl titulo. Įvei
kęs Jenčių2-0, Vac. Liūgą tapo 1971 
metų Sydnėjaus lietuvių šachmatu 
nugalėtoju.

Turnyras iškėlė dvi naujas šach
matų žvaigždes - tai Jenčius ir J.Kar
pavičius, kurie surinko 2 ir 114 taškų 
prieš veteranus Dambrauskų ir Kože- 
niauską. Pasisėmę daugiau teoreti
nių žinių ir įgiję daugiau patyrimo, 
abu šachmatininkai bus dažniau skai
tomi lentelės viršuje.

Turnyre ir vėl pasigesta jaunųjų 
pajėgų. Jų nebuvimas sudaro rimtų 
rūpesčių del Sydnėjaus lietuvių šach
matų ateities. Jaunieji šachmatinin
kai - nežiūrint pajėgumo - kviečiami 
registruotis skambinant ‘Neries’ šach
matų sekcijos vedėjui Vac. Liūgai, 
tel. 747 1551.

Turnyras parodė, kad prisilaikant 
ratų tvarkos, turnyrinė įtampa lieka 
iki paskutinės sužaistos partijos. 
Iki paskutinio rato vedė trys žaidė
jai - Jenčius, Koženiauskas ir Liūgą. 
Tik pralošęs prieš Karpavičių (ant 
laiko), turėjo Koženiauskas atsisa
kyti bet kokių pretenzijų i, pereitais 
metais iškovotą titulą.

Sis turnyras bus pravartus kaip 
treniruotė šių metų Sporto Švenčių 
susitikimams Sydnėjuje.

Turnyro Vedėjas
****

ADELAIDĖJE
Jauniai Čempijonai

Jaunių berniukų komanda, žaidu
si ‘Metro’ iki 18-kos metų grupėje, 
laimėjo _ finalus ir pelnė čempijonų 
titulą. Šioje klasėje labai gausu pa
jėgių komandų. Bendrai, jauniai apie 
šią amžiaus ribą jau pradeda subręs- ' 
ti į rimtus žaidėjus. Vyties jauniams 
kelias i finalus nebuvo lengvas. Pra
laimėjimų patirta neperdaugiausia. 
Sunkumus žaidėjams sudarė mokslas 
ir svarbiausia neturėjimas nuolatinio 
trenerio.

Vytiečių-komanda pasižymi aukš
tais žaidėjais ir keli iš jų turi pui
kius metimus.

Finalai teko žaisti pries United 
Church. Priešininkai vytieciams ge
rai. pažįstami, visuomet kieti kovoto
jai. Pirmame puslaikyje žaidimas be
veik apylygis, nors mūsiškiai pušiai- 
kį laimi 33 - 30 rezultatu.

Antrame puslaikyje, nežiūrint 
mūsų blogos gynybos po krepšiu, vy- 
tiečiai pradeda įgyti persvarą. Prie
šininkai deda pastangas..bet jc? dau
giausia baig.asi bau. or is. Laimima 
80 - 65. Taškus pelnė: R.Beinoravi- 
Čiūs 22 M.Talenskas 19, P..Turėk 17. 
A.Pauliukevičius-' 16, A.Škiperis 6,’ 
Be šių dar žaidė R.Dukas ir taikė se
zono kai kada žaisdavo R.Budreika.
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Labai gerai užsirekomendavo R. 
Beinoravičius tolimais metimais. Ri- 
mis žaidžia ginyboje, gerai apvaldo 
kamuolį, neblogai diriguoja žaidimą 
ir, svarbiausia, gerai mėto. Labai 
gražų žaidimo stilių turi jaunasis M. 
Talanskas. Gražūs, gerai kontroliuo
jami krepšininko judesiai, geras ka
muolio valdy tas ir geri metimai ža
da jam gerą sportinę ateitį. A.Pauliu
kevičius pavojingas po krepšiu, pa- 
daro geru metimų iš kampo. P.Jurek 
jaunas, aukštaūgis žaidėjas. Geras 
kovotojas, bet jam dar reikalinga ge
rai padirbėti prie kamuolio apvaldy
mo, ypatingai prie driblingo. A.Ski- 
paris pasidarė veržlesnis ir pavojin
gesnis, bet atrodo prarado kituomet 
turėtą gerą metimą. R.Dukas padarė 
pažangą, bet dar reikia daug padirbėti, 
kad šis aukštas žaidėjas taptų pavo
jingu. Jo pliusai - geri kamuolių su
rinkimai nuo lentų.

Komandos žaidimas malonus žiū
rovui (geri metimai), bet labai trūks
ta komandinio žaidimo. Pavieniui žai
dėjai pavojingi ir geras treneris be 
didelių pastangų iš jų padarytų pajė
gią komandą. Žaidėjai pagirtini, kad 
be trenerio pajėgė laimėti pirmenybes.

B.N.
****

MELBOURNO SPORTAS

Varpas - Cohury 50:29 (17:14)
BERNIUKAI ŽEMIAU 16 METU,

Priešas atrodo silpnokas, bet spau
džia ir pradžioje veda net penkiais taš
kais. Vėliau mūsiškiai atsigauna, bet 
silpnos pasuotės ir daug . nesėkmingų 
metimu duoda labai silpna pirmo kėli
nio rezultatą.

Antram kėlinyje tempas ir taškai 
pagreitėja, bet į priekį užsiplėšti taip 
ir nesiseka. Baigiasi laimėjimu, bet 
tikrai sunkiai išspaustas.

Taškus pelnė: Braniška 15, Ože
lis 16, Simankevičius 13, Liubinas 2, 
Aras 9. , žiūrovas

NEWCASTLE
Š.m. lapkričio 6 d. p.p. Daugėlų 

šeimoje įvyko didelė šventė. St.Co- 
lumban’s bažnyčioje antroji (viduri
nioji) duktė Helena susituokė su Lau
rie Kinneally. Vedybines mišias lai
kė ir apeigas atliko kun. Mortūzas. 
Jaunoji Helena yra Newcastlio lietu
vių choro narė ir apskritai veikliai 
rodosi lietuvių tarpe. Ponus Daugė
las visi šio miesto tautiečiai pažįs
ta kaip nuoširdžius ir vaišingus žmo
nes, kurie taip pat dainuoja chore 
berods nuo pat įsisteigimo. Į šeimos 
šventę atskrido iš JAV vyresnioji 
dukra Aldona, kuri ten su vyru gyve
na jau keleri metai.

į šaunią vestuvinę puotą suplū
do be-veik visi vietiniai lietuviai ir 
būrys jaunojo Laurie giminių ir drau
gų. Per stalu eiles buvo sunku visus 
atpažinti, bet iš tolimesnių svečių 
matėsi wollongongiskiai p.p. Gailiū- 
nai. Vaišių metu netruko ir sveikini
mų: buvo paskaityta visa eilė tele
gramų ir linkėjimu, jų tarpe ir tele- 
graminiai sveikinimai iš Lietuvoje 
esančių giminiu. Vėliau gyvu žodžiu 
kalbėjo giminių atstovai, dr. Vyt. Do- 
niela apylinkės vardu, Petras Leona- 
učius choro vardu ir Matas Gailumas 

berods už visus pažįstamus. „Pobūvio 
tvarka puikiai pravedė Stasys Žukas,

Svečiai vaišinosi, šoko, dainavo 
ir džiaugėsi prie kupinų stalų iki link
ies gilumos, o veteranų grupele su

sibūrė pas vaišinguosius p.p. Dau
gėlas dar ir sekančią dieną. Newcast
le lietuviai linki jauniesiems Hele-

. r Laurie -Igo, šviesaus ir sėk
mingo gyvenimo. »

Gal nė neįsivaizduojate, 
koks didelis yra JAV spor
to biznis, kiek daug jam iš
leidžiama. Štai šiek tiek 
duomenų iš tos srities.

Pernai arklių lenktynėse 
buvo 41,800,000 žiūrovų, 
arklių lenktynėse vežimė
liais — 25,100,000, šunų 
lenktynėse —- 12,700,000.

Tuos skaičius, atskirai pa
ėmus, toli pralenkė automo
bilių lenktynių žiūrovai, ku
rių buvo net 42,500,000. Be
keik tiek pat žiūrovų buvo 
beisbolo rungtynėse —net 
40,000,000.

Mažesnius skaičius žiūro
nų tesutraukė futbolo rung
tynės — 13,500,000, ledo ru
tulio — 10,100,000. krepši
nio — 7.100,000, ristynės — 
3,600.000, boksas — 2.100, 
000, tiek pat folfas. Mažiau
sia čia patraukia europietiš- 
kas futbolas (soccer), kurio 
rungtynėse tebuvo 400,000 
žiūrovų.

Viso labo pernai minėtus 
renginius aplankė 201 mil. 
žmonių. 4

Tiek žmonių sutraukiant 
į sporto renginius, turi ir į jų 
kasas suplaukti didelės su
mos pinigų. Ir ne tik į jų.

Pav., arklių ir šunų lenk
tynių ląžybose (betting) bu
vo sudėta šeši su puse bilio- 
no dolerių. Nuo tos sumos 
valdžia gavo 525 mil. dole
rių mokesčių.

Beisbolo žiūrovai sumo
kėjo 160 mil. dol., futbolo— 
110 mil. dol, krepšinio —40 
mil. dol.

Nors tai didelės sumos, 
bet ne visi sporto klubai me
tus baigė su pelnu. Pav., iš 
24 beisbolo klubų tik pusė 
turėjo gryno pelno. Geresnė 
padėtis buvo futbolo klubų: 
jie visi turėjo pelno. Bet blo
gi metai buvo krepšinio klu
bams, nes beveik visi turėjo 
nuostolių, išskyrus tik tris, 
kurių išlaidos buvo mažes
nės negu pajamos.

Juozas Mikštas
SENAS KAREIVIS

Senas kareivis niekad nemiršta, 
Vis ant gaiduko jausdamas piršta. 
Senas kareivis, gerdamas vyną, 
Prisiminimais širdį gaivina.

Senas kareivis,mėgdamas alų, 
Už ilgą amžių kelia bokalą. 
Ir, jį išlenkęs, vėl kitą kelia, 
Žodžiams vaizdingiems duodamas valią.

Sent,m kareiviui, mylinčiam viskį, 
‘Gerti nesveika’ sakyt nedrįsk!. 
Juk jis jau savo jaunystės metuos 
Tik į sveikata gerti įprato <

Senas kareivis niekad neliūdi, 
Kaupiasi ryžtas tvirtam jo būde. 
Vis ant taikiklio padėjęs akį, 
‘Nepasiduosiu!’ - sako, kaip sakė...

Klubų išlaidos labai dide
lės. Skaičiuojama, kad rei
kia turėti bent milioną žiū
rovų, norint neįlįsti į ’’sky
lę“. Pav., Indians klubas su
traukė 1.8 mil. žiūrovų ir tu
rėjo 2 su puse miliono dole
rių pelno, o Giants rungty
nėse tebuvo 740,000 žiūro
vų, todėl klubas baigė metus 
su 920,000 dolerių nuosto
lių.

Klubų išlaidas ypač didL 
na stačiai milžiniški žaidėjų 
atlyginimai. Pav., 15 beis
bolo žaidėjų per sezoną gau
na daugiau nei po $100,000, 
o, sakysim, Willie Mays ga
vo net $165,000. Futbolo 
žaidėjų atlyginimo vidurkis 
buvo $25,000—$30,000, o 
žymiausieji gauna iki $100, 
000. Net krepšinio, kukliau
sio sporto, žymiųjų sporti
ninkų atlyginimai pralenkia 
mūsų vaizduotę. Štai garsu
sis Alcindor iš Milwaukee 
(7 pėdų ir 2 colių ūgio) gau
na per metus 250,000 dole
rių atlyginimo.

Ledo rutulio žaidėjų vidu
tinis atlyginimas — $35,000.

Žodžiu, visi JAV sporti
ninkai prof esi onalai gauna 
nepaprastai didelius atlygi
nimus. Nemažas algas gau
na ir tų sportininkų treneriai 
bei klubų administratoriai.

Amerikiečių masė sportu 
nepaprastai domisi, nesigai
li lėšų, bet negalima būtų 
pasakyti, kad čia visi spor
tuoja, kad būtų mokyklose 
koks nors visuotinis fizinis 
lavinimasis, įeinąs į progra
mą. kaip jis buvo Lietuvoje, 
Čekoslovakijoje, Švedijoje 
ar Vokietijoje. Masė ’’spor
tuoja“ tik žiūrėdama rung
tynių ar sekdama jų rezul
tatus spaudoje. Todėl čia la
bai daug jaunimo nusmėlu- 
sio, susilenkusio, fiziniai ne
išsivysčiusio, toli gražu ne 
sportininko išvaizdos, kokie 
yra vokietukai, švedai, suo
miai. Kone pusė jų dėl fizi
nių trūkumų netinka ir ka
rinei tarnybai.

(D-gas)

Karo pabūklai daužės perkūnais, 
Laukai vaitojo žūstančių kūnais. 
Senas kareivis, kulkos išvengęs, 
Sau per pasaulį žengia,kaip žengęs.

Senas kareivis giltinei sako: 
‘Sese juodoji, traukis iš tako. 
Tavęs juk niekad, žinai, nemėgau, 
Nenumarinsi manęs per jėgą’.

Senas kareivis, apstatęs mirtį. 
Ne kartą priešui užkurs dar pirtį... 
Ypač, senųjų karių draugijoj 
Senas kareivis jaunai atgyja.

Senam kareiviui gerai gyvenas, 
Tik nesakyk jam. kad jis jau senas... 
Juk amžinai jis gali gyventi. 
Kol vis dar švenčia kareivio šventę.
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ATOSTOGAUJAME 
Antanas Baužė

Atitrukę nuo darbų nutarėme su 
žmona paatostogauti, aplankyti sūnų 
Robertą, marčią ir anukus, kurie gy
vena Adelaidėje. Dėl linksmesnės 
kompanijos pasikvietėme ir p. S.Mau- 
ragienę, kuri taip pat turi Adelaidė
je sūnų Mindaugą, marčią ir anukus. 
Taip sutarė, anksti rytą 5 vai. paliko
me Sydnėjų ir pasukome Bathursto 
linkui. Rytas puikus, kelias tuščias, 
mašina spaudžiu 60 mylių greičiu, 
krutinėję taip lengva, pasijutau jau
nas. Atostogos. Net nepajutome kaip 
antrą dieną per pietus jau buvome 
Adelaidėje. Atvažiavęs 1000 mylių, 
nejaučiau jokio nuovargio.

Mums atostogaujant, Adelaidės 
lietuviai turėjo net tris parengimus:
1. Šaunus “M.P.’ balius, svečių pri
sirinko pilna salė, j U. tarpe ir parapi
jos klebonas kun. Kazlauskas. Visi 
elegantiškai apsirengę, ypač gražios 
ponios, tuom parodė ‘kaip įvertiname 
balių, rengėjų triūsą, na ir ‘Mūsų Pa
stogę’.

P. R.Pociaus ir kitų pastango
mis, salė buvo skoningai papuošta 
Įvairiais piešiniais, užrašais ir pan. 
Stalai buvo gražiai paruošti su ska
niais užkandžiais ir kavute. P.J.Ne- 
verauskas, Jaunimo vadovas, tarė žo
dį į dalyvius primindamas ir apie mu
mis, atvykusius iš Sydnėjaus. Pas 
visus matėsi pakilusi baliaus-nuotai
ka. Tai puiku.

2. Sekančią dieną, sekmadienį, 
Moterų Sekcijos buvo suruošta madų 
paradas kartu ir mugė. Šiame paren
gime nedalyvavome, nes iš po ilgos 
keliatės ir nemiegotos nakties buvo
me pavargę (nors ir labai norėjome 
dalyvauti, ypač žmona). Madų paroda 
Adelaidės lietuvių tarpe, kaip teko 
girdėti, yra labai populiari ir gausiai 
lankoma ir virtusi tradicija.

3. J.J.Bačiuno Vardo Bibliote
kos vadovybė su p. Reisoniene pri- 
šakyje surengė spalio 24 d., sekma
dieni, kultūrinę popietę, Simui Kudir
kai pagerbti. P. V.Baltutis, kruopš
čiai surinkęs žinias, išsamiai supa
žindino klausytojus su S.Kudirkos 
tragedija. V.Baltučio dramos ‘Šuolis
į laisvę’ vaizdelis buvo puikus ir jau
dinantis.

Pasibaigus vaidinimui, dalyviai 
buvo supažindinti su naujai gautomis 
knygomis ir plokštelėmis ir t.t. Kiek 
man teko matyti lietuvių kolonijose, 
Adelaidės lietuvių J.J.Bačiuno Vardo 
biblioteka yra didžiausia, čia yra vi
sos knygos ir plokštelės. Daug ener
gijos ir triūso prideda p. Reisoniene 
ir jos geri prieteliai - pagelbininkai. 
Laike užkandžių ir kavutės p. J.Ne- 
verauskas, jaunimo vadovas, prista
tė mane dalyviams. Čia perdaviau 
Adelaidės lietuviams nuoširdžiausius 
sveikinimus bei linkėjimus nuo Syd
nėjaus lietuvių.

Sekantį sekmadienį lietuvių pa^ 
maldos. Šv.Mišias atlaikė gerb. kun. 
Spurgis, žmonių buvo pilnutėlė baž
nyčia. Kaip malonu ir jauku turėti sa
vo maldos namus.

Svečiuose pas adelaidiškius, 
kur buvau kviečiamas visur pastebė
jau didelį nuoširdumą ir jaukumą. UŽ 
tą visą, mano žmona ir aš Adelaidės 
lietuviams nuoširdžiai dėkojame! Kur 
buvome kviesti ir dėl laiko stokos 
negalėjome apsilankyti nuolankiai 
atsiprašome.

Buvome ir pas Ievą Pocienę, no
rėjome pamatyti jos skulptūros kūri
nius. Nors anksčiau buvome matę, 
bet kiekvieną kartą nuvykdami, ran
dame daugiau Įdomumo ir patrauklu
mo. Skulptorė maloniai mums viską 
rodė ir aiškino. Jos kūryba yra pagar
sėjusi, ne tik Australijoje, bet yra 
žinoma ir užsienyje. Įvairiose paro
dose yra laimėjusi pirmus prizus. 
Pas lietuvius namuose taip gi teko 
matyti Ievos skulptūros ir visi didžiuo
jasi turėdami. Ieva, apart savo pri
vačios kūrybos, dar mokytojauja me
no mokykloje. Jnž. M. Pocius užima 
atsakomingą vietą House Commision 

Trust, vyriausias inžinierius. Mums 
pas juos apsilankius, Martynas iš 
darbo parvyko porai valandų namo, 
turėjom progos pasikalbėti, pasida
linti įvairiais įspūdžiais ir kartu ska
niai papietauti. Padarėm vizitą ma
jorui, teisininkui p. Garbaliauskui ir 
poniai. Ponas Garbaliauskas, nuo 
bendruomenės įsikūrimo iki pereitų 
metų, buvo ALB Krašto Garbės Teis
mo Pirmininku. Per daug metu darba
vęsis, jaučiasi pavargęs ir toliaus 
į Krašto Valdybos rinkimus nesutiko 
kandidatuoti. Šiuo tarpu p. Garbaliaus
kas truputį negaluoja. Tikiu gražiam 
pavasariui atėjus, jo sveikata page
rės.

Visuomet malonu aplankyti Lie
tuvių Muziejų, ir kas kart randi vis 
naujų eksponatų. Pasikalbėjus su ve
dėju majoru J.Pyragium, jis man tą 
patį patvirtino, ką anuo metu pasakė 
Muziejaus Įkūrėjas ir ilgametis jo ve
dėjas, p. J.Vanagas, kad 'iš Sydnė
jaus yra sunku gauti eksponatų’, o 
visgi mes, sydnėjiškiai, turėtume sa
vo Įnašą atiduoti, nes yra mūsų visų 
reikalas ir pareiga palaikyti lietuviš
ką muziejų.

Gerai pasilsėję, daug ką pamatę 
ir aplankę, su tokia pat pakilusia nuo
taika grįžome namo, šį kart jau kitu 
keliu. Kai pamatėme savo namus, vėl 
taip malonu ir gera pasidarė - savi 
namai.

****

SYDNĖJAUS KONGRESIENOS
Kas nebuvo Jaunimo Komiteto 

pasirodyme Dainavoje - tas negavo 
kavos iš jaudono čeinikiuko“; o 
tokios kavos nei kavinėje negausi: 
juoda - kvapi - ir stipri, kaip asilėno 
spyris. Kas paragavo-daugiau prašė.

kkkkkkkkkk
Ne balius - ne minėjimas - ne 

koncertas - ne kermošius; bet galima 
maloniai laika praleisti Jaunimo Ko
miteto pobūviuose.

8888888888
Jeigu vienas iš dešimties duotų 

vieną iš dešimties dolerių, kuriuos 
pralošia ant pokerio mašinų - daug 
mylių apmokėtų vienam jaunimo at
stovui pakeliui į Jaunimo Kongresą.

Ci d d c? d d d d d tb O O O oooo o ^0

Choro puikiai pašisekusiame 
baliuje Jaunimo Komiteto stalas - net 
vietos pritrūko - jaunimas kviečia 
choristus atsirevanšuoti.

rerererere
Vienas prityręs, daug žinąs fi

lantropas buvo pastebėtas beieškąs 
didelio padidinamo stiklo, kurio pa- 
gelba galėtų surasti jaunimo daromas 
klaidas ir su patyrusiu galvos linga
vimu juos kritikuoti.

!!!!!!!!!!!?!!!
Jaunieji Kongreso Komiteto or

ganizatoriai skundžiasi, kad juos 
visi puola, kodėl jie taip vėlai pra
neša apie savo parengimus;

priežastis: jie nesenai pradėjo 
veikti ir nebuvo Įmanoma gauti pa
skirto laiko pare tgimų kalendoriuje. 
Nežiūrint į tai, jie stengiasi kitiems 
ant mazolių nelaipioti.

M2MMMMMM
Amerikoje jaunimas iki trisde

šimties metų amžiaus gali dalyvauti 
Kongrese; Australijoje tiktai iki dvi
dešimt penkių metu - klausimas:

Kodėl?
Ar Australijoje jaunimas grei

čiau sensta?
Įdomu kas taip nutarė, jaunimas 

ar vyresnieji?
?????.»???

* Kai idėjos būna kartą pa
krikštytos krauju, jos jau ne-'

A. Esquiros.bemiršta.

KIEK AŠ
Rimontas Kazlauskas Ph.D. 

išvažiavo su žmona dviem metams į 
Angliją Oxfordo -universitetan pagi
linti studijų. Gruodžio mėn. išvažiuo
ja Dr. R. Zakarevičius taip pat į Ang
liją ir vėliau į Amerika mokslu pasi
semti. Sė tinės mūsų mokslininkams.

****
Teko nugirsti, kad Lidcombes 

Lietuvių Namus jau sutarė parduoti 
už $49.000, pirkėjas jau atsiradęs ir 
pirkimo pardavimo sutartis jau ruo
šiama.

****
Lapkričio 13 d. du metiniai kon

certai: Adelaidėje koncertavo Litu- 
ania, o Sydnėjuje - Daina. Abieju cho
rų dirigentai p. G.Vasiliauskienė ir 
p. Br.Kiveris pasikeitė ta proga te
legramomis vieni kitiems palinkėdar 
mi geros sėkmės. Gražu, ar ne tiesa?

Beveik vienu metu trys žymus 
vyrai Adelaidėje atšventė savo am
žiaus jubiliejus. Vliko įgaliotinis 
Australijai p. Juozas Lapšys - 60 me
tų, ALB Krašto Valdybos pirmininkas 
p. Vytautas Neverauskas - 50 metų 
ir ALB Krašto Valdybos Jaunimo Sky
riaus vadovas Jonas Neverauskas 
- 50 metų. Malonu ir mums iš čia pa
sveikinti garbingo amžiaus sulauku
sius vadovus.

■ ****
Pagal 1970 m. gyventojų 

surašymo duomenis, žydų 
gyveno Latvijoje (daugiau
sia Rygoje) 37,000, Lietuvo
je — 24,000 ir Estijoje — 
5,300.

DOVANOS ARTIMIESIEMS

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.

Siuntinys 1971 (3).

3*4 jardo puikios vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 
3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui medžiagos, l‘/z 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 viršus moteriškam apsiaustui $24.00, vilnones gėlėtos 
skareles $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, šilkines 
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

Duoda paskolas iki 3000 dolerių

Taltoe įstaiga veikia šeštadieniais nuo 11 vai. iki 13 va 
Lietuvių Namuose. 50 Errol Str., Nartu Melbourne.

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija Talka 
Moka už indėlius 5 % metinių palūkanų,
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SUŽINOJAU!
Buvę sydnėjiškiai Birutė ir Ed

vardas Nagulevičiai, dabar gyvena, 
Melbourne, susilaukė dvynuku: sūnaus 
ir dukrelės. Sveikiname Birutę ir Ed
vardą ir linkime laimingo šeimyninio 
gyvenimo.

****
Teko patirti, kad Dainos choro 

metiniame koncerte-baliuje buvo vieš
nia iš Lietuvos p. E.Petrauskienė - 
Zalinkevičaitė. Šiuo metu ji vieši 
pas dukterį ir sūnų dr. Petrauską Syd- 
nejuje, žada paviešėti šešis mėnesius.

****
Grizo iš Vietnamo karinę prievo

lę atlikęs V.Labutis. Pakeliui važiuo
damas į Canberra užsuko į Dainos 
metini koncerta-balių, kur jo atvažia
vo pasitikti tėvelis. Sveikiname lai
mingai grįžusi iš karo ir linkime vėl 
Įsijungti į lietuvišką jaunimo veiklą.

****

Architekto Vytauto P. Šalkūno, 
gyv. Los Angeles, JAV, š.m. rugsėjo 
mėn. 18 dieną padidėjo šeima - gimė 
sūnus Darius, Kazimieras.

Laiminga motina Nijolė jaučiasi 
gerai ir džiaugiasi, kad Dariukaę yra 
sveikas ir sparčiai auga. Džiaugsmo 
kupini seneliai - Jonė Žvirzdinienė ir 
Vytautas ir Ona Šalkūnai laukia savo 
vaikų atvažiuojant į Australiją.

****

Rusai, dabar valdantieji Ka
raliaučių, naikina istorinius pa
minklus. Lenkų spaudos žinio
mis, jie naikina Riterių Ordeno 
liekanas ir rengiasi toje vietoje 
pastatyti komunistų rūmus.
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Pran esimai

SYDNĖJAUS PARENGIMU, 
KALENDORIAUS REIKALU
Sydnėjaus Apylinkės" Valdyba 

gruodžio 12 d., sekmadienį, tuoj po 
pamaldų, Lietuvių Klubo patalpose, 
39 Church St., Lidcombe, šaukia vi
sų Sydnėjuje veikiančių organizacijų 
posėdį, 1972 - 73 metų parengimų ka
lendoriui sudaryti. Visos organizaci
jos prašomos prisiųsti savo atstovus, 
kad užsitikrintų savo parengimams 
datas.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
****

Sydney Lietuvių. Moterų Sociali
nės Globos P/ršzųgbjos Valdyba malo
niai kviečia visus suinteresuotus da
lyvauti gydytojos p. L Bagdonavičie
nės paskaitoje ir diskusijose, kurios 
įvyksta lapkričio 28-ta, dieną, sekma
dienį, 3 vai. po piet, p.p. A.O. Baužų 
namuose, 8 Lambert Road, Bardwell 
Park.

Tema: ‘Širdies negalavimai ir 
kaip jų išvengti’.

Po to bus arbatėlė. Laukiame 
visu.

Valdyba
****

Lapkričio mėn. 28 d. 2 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose (44 Errol St. Nth. 
Melbourne) įvyks vaikų darželio moks- , 
lo metų užbaigimas - KALĖDŲ EGLUTE

Visi Melbourne priešmokyklinio 
amžiaus (3-6 metų) vaikai kviečiami 
dalyvauti.

Vaikučiai kurie norėtų Kalėdų Se
neliui padeklamuoti prašomi pranešti 
mokytojai A.Kesminienei,.tel 49 2189. 
Tėveliai susitinka su Kalėdų Seneliu 
prieš Eglutę.

****
JAUNIMO KONGRESAS

PL Jaunimo Kongresas vyksta 
1972 m. birželio - liepos mėn. Čikagoj 
ir Toronte.

Kongreso Komitetas kviečia Vik
torijoje veikiančias lietuviškas orga
nizacijas, seniūnijas, valdybas ir pa
vienius asmenis siūlyti delegatus į si 
Kongresą.

Siūlomas delegatas privalo:
1. Raštu (lietuviškai arba angliš

kai) pareikšti savo sutikimą vykti į 
Kongresą ir patiekti savo trumpą auto
biografiją.

2. Būti aktyvus lietuvių veikloje.
3. Gerai kalbėti lietuviškai.
4. Būti lietuvių bendruomenės vei

kėju.
Pagal turimas lėšas delegatų ke

lionės išlaidos bus dalinai padengtos.
Kandidatų pasiūlymo laikas yra 

prailgintas iki 1971 m. gruodžio 3 d. 
prisiunčiant pareiškimus:

II PLJK Komitetui

'SUSIPAŽINKIM SU AMERIKĄ'
Visas lietuviškas jaunimas kvie

čiamas dalyvauti penktadienį, gruodžio 
3 d. 6.30 v.v. punktualiai, Pan-Ameri
can Offices, Pan-American Building, 
Collins St. Melbourne.

Bus rodomos filmos apie Amerika,. 
Prisi valgy sit amerikoniškų užkandžių - 
- tikriausiai HAMBURGERS - KARŠTŲ 
ŠUNŲ - ir t.t.

Taip pat busite pavaišinti įvai
riais gėrimais.

PAN - AM. ruošia šita, visą vaka
rą specialiai mūsų lietuviškam jauni
mui.

****
'EKSKURSIJA AUTOMOBILIAIS’

Neuž mirškit ‘CAR RALLY’ Mel
bourne Jaunimo Kongreso Komiteto ruo
šiamą Ekskursiją Automobiliais.

Pradžia: Oaklands Junction kitoj 
pusėj Tullamarine Jet Port.

Laikas: Šeštadienį, lapkričio 27 d. 
6.00 vai. vakare.

Atsineškit: mėsos ir gėrimu.
Laimėtojai gaus premijas---------
Paruoškit mašinas, surinkit drau

gus ir užsiregistruokit pas Dalią Se- 
ženytę, tel. 874 2497.

****

Gruodžio 5 d. Sydnėjaus lietu
vių savaitgalio mokykla ruošia moks
lo metų užbaigimą tuoj po lietuviškų 
pamaldų Lidcombės parapijos salėje. 
Mokiniai atliks numatytą programą, 
o po to vaisęs ir alutis suaugusiems. 
Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

Tėvų Komitetas ****
Lapkričio 28 d., sekmadienį, 

10.30 vai. prieš pamaldas Savaitgalio 
Mokyklos mokinių tėvai kviečiami i 
Lidcombės parapijos salę pasitari-' 
mui dėl mokyklos eglutės paruošimo.

Tėvų Komitetas****

Jau išėjo iš spaudos anglų kal
ba J.Gliaudos ‘Simas’, kuri galima 
užsisakyti Melbourne knygų platini
mo centre' ‘Tėvynės garsai’, 3 Rial
ton Ave, Blackburn, Nth. Vic. 3130. 
tel. 878 2565.

****

JAUNIMO KONGRESO KOMITETAS 
SYDNEY

Kviečia visus į IESMINŲ - B.B.Q, 
kuri įvyks lapkričio 26 d., penktadie
ni, p.p. Liubinskų namuose greta 
DAINAVOS, Bankstowne.

Pradžia 7 vai. vak.
****

NAUJU METU BALIUS

ruošiamas Camberwell Civic Centre.
Kontinentalinis orkestras, Dennis Catering vakarienė, visi 

gėrimai ir pilnas patarnavimas.
Bilietų kaina S8.00; platintojai - Jaunimo Kongreso Komitetas:

H. Antanaitis, 4 Robert Street, North Balwyn. Tel: 857 7248.

Gera muzika, turtingas bufetas 
K vi e č i a m e.

Valdyba,

' L.V.S. “RAMOVE” MELBOURNE 
Lapkričio 27 d., šeštadienį 7.30 v.v.

LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE ruošia fl

JAUNIMO KONGRESO KOMITETAS
SYDNEY PRIMENA,

kad dandidatų. l II-jį Pasaulio 
Lietuvių. Jaunimo Kongresą, nomina- 
vimas baigiasi gruodžio l d.

Kandidatus siūlyti gali kiekvie
na Sydney Apylinkės organizacija ar 
pavieniai asmenys.

Siūlomieji kandidatai turi mokė
ti lietuvių, kalba ir turi būti pasiryžę 
ne tik prieš, bet ir po kongreso dirb
ti mūsų, bendruomenės labui.

Visus siūlymus prašome siųsti 
Komiteto Pirmininkei Jūratei Reisgy- 
tei, 135 Mimosa Rd. Greenacre, NSW 
2190.

Prie kiekvienos nominacijos pra
šome pridėti $2, kaip moralės ir ma- 
tiriatės paramos ženklą būsimiems 
atstovams. ****

PASISEKĘS DAINOS METINIS 
KONCERTAS

Reikia pasidžiaugti, kad Dainos 
metinis koncertas - balius praėjo su 
dideliu pasisekimu.Visų pirma gau
siai atsilankė publikos ir ne tik iš 
Sydnėjaus, bet ir iš Newcastle, Wol- 
longongo, Canberros, o taip gi dvi 
viešnios iš Lietuvos. Publikos buvo 
per 400 žmonių. Svečių tarpe malonu 
buvo matyti net dviejų chorų dirigen
tus - S.L.M.Ansamblio dirigentė p. 
Mariją Umbražiūnienę ir Newcastelio 
choro diridenta p. Stasį Žuką.

Dainos choras žymiai padidėjęs, 
ant scenos atsistojo 51 choristas, 
‘atjaunėję’ moterys baltuose rūbuose 
atrodė gražiai ir vyrai laikėsi šauniai. 
Gražu buvo žiūrėti.

Publika chorą sutiko šiltai, dai
nos skambėjo gražiai, nuotaika ba
liuje buvo pakili, dirigentas p. Br. 
Kiveris jautėsi laimingas. Plačiau 
apie šį koncertą parašysime kitame 
MP numeryje.

****

c/o 91 Shaftesbury Pde.
Thornbury, Vic. 3071.
Delegatus vykti į Kongresą renka 

Rinkimo Komisija: G.Žemkalnis, kun. 
Pr.Vaseris, J.Stankūnevičius, VI. Sta- 
siliūnas, R.Vyšniauskas, P.Jokubai- 
tis, H.Statkuvienė, LDidžytė, H.Anta
naitis.

Kurie vyksta pirmąjį kartą į Jau
nimo Kongresą, Komitetas stengsis pa
dengti bent pusę kelionės išlaidų.

PLJK Komiteto finansinė atskai
tomybė tikrina Melbourne Lietuvių Ben
druomenės Apylinkės Kontrolės Komi
sija.

II PLJK Komitetas Melbourne
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

****

LIETUVIU,LAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

17 RAILWAY PDE

FAIRFIELD, N.S.W

| TEL. 72-5401. Veikia visas 24 valandas per parą.
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13 Harrington Square Altona, Vic. 3018. Telef. 398 1309

Po darbo: 398 2469.

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

DĖMESIO!!!iMtaNriMiMMi

SUINTERESUOTI ARTIMŲJŲ PO 
MIRTIES PALIKTO TURTO AR PA
LIKIMO PERSIUNTIMU į LIETUVĄ 
KREIPKITĖS:

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

MELBOURNE. 3000
TEL: 63-7895 ARBA

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
**0UR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bendruomenes 
laikraštis

LEIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba 
adresas: Box 130 P.O. Rundel St., 

Adelaide.
Leidėjo ir “M.P.” Administracijos 

adresas: 3ox 4558 G.P.O.
SYDNEY. N.S.W. 2001 

REDAGUOJA REDAKCINĖ KOLEGIJA 
E. ir I. Jonaičiai, A. Laukaitis, ir 

P. Pullinen.
Atsakomasis red- A. Mauragis, 
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

Picnic Point N.S.W. 2213 
Redakcijos tel.77 - 6707 
Redakcija rankraščius taiso ir 

trumpina savo nuožiūra.
Administracijos tel. 649 - 9062. 
“M.P.” prenumerata: metams $10.00 

pusei metų S 5.00 
Užsienyje met ams$l 2.00 

Atskiro nr. kaina - 25 cent.
skelbimų turini neatsakoma

ROTOR PRESS PTY; LTD
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