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KOVA UZ BALTU LAISVE
Dviejų dienų ginčai dėl Baltijos 

valstybių Jung. Tautose
Eltos jau minėta, kad JAV Kon

greso Atst. Rūmų nario Edward J.Der- 
winskio (Illinois) lapkričio 15 d. kal
ba J.Tautų pilnaties susirinkimo Tre
ciajame Komitete (socialiniams, hu
manitariniams ir kultūros reikalams) 
sukėlė nepaprasta Sovietų Sąjungos 
delegatų nepasitenkinimą bei pyktį. 
Iš tikrųjų, dvi dienas, lapkričio 15 ir 
16, vyko aštrūs pasisakymai, ginčai 
tarp JAV ir sovietų delegatų.

Baltijos valstybių vardas dvi die
nas buvo paminėtas ne mažiau kaip 
20 kartų. Tai buvo reikšminga, turint 
galvoje, kad Baltijos valstybėms ne1 
tekus nepriklausomybės, net per 80 
kraštų virto J.Tautų nariais ir dabar 
džiaugiasi savo laisve. Priminimas 
apie Baltijos valstybes tiems kraštams 
buvo svarbi pamoka.

Ypatingai griežtas pasisakymas už 
laisvę Baltijos kraštams

Lapkričio 15 ir 16 dienos buvo 
svarbios dar ir kitu požiūriu: Atst. Der- 
winski ne tik griežtai pareikalavo lais
vės Baltijos valstybėms, bet ir sutei
kė atkirčius sovjf"’ ’atar°, ren
gusiems, jog JAV delegatas, esą, su
klastojęs istorinę tikrovę. Derwinski 
ryžtingai ir kantriai atsakė į tuščius 
Sovietų Sąjungos delegatų V.S.Safron- 
čiuko ir Vyt. Zenkevičiaus teiginius 
apie Baltijos valstybių tariama, laisvę 
ir tariamą, sovietų laikmečiu, pasiek
tą pažangą. Sovietų atstovai, susidū
rę su griežtais JAV delegato teiginiais, 
tegalėjo nusiskųsti, kad jie, girdi, ste- 
bį pačias sunkiausias šaltojo karo aki
mirkas...

Sovietai - klasikinio imperializmo 
Kraštas

J.Tautų Trečiame Komitete svars
tymai dėl laisvo apsisprendimo teisės 
buvo pradėti Sovietų Sąjungos ir Mali 
atstovų pareiškimais. Sovietų delega
tas V.S.Safročiukas ne tik puolė piktai 
JAV, bet ir D.Britaniją, Portugaliją, 
NATO kraštus, Izraelį ir kitus.

JAV atst. E.J.Derwinski, pabrė
žęs, kad Baltijos valstybės buvo oku
puotos ir kad JAV ir kiti kraštai lig 
šiol nepripažįsta tų kraštų užėmimo, 
dar primine.s ir tūkstančius Baltijos 

Kalėdų sniegas Lietuvėje
>.1 ■’

kraštų gyventojų išvežimus į Sibirą, 
teigė, kad laisvas tautų apsisprendi
mas nepastebimas ne tik Baltijos vals
tybėse, bet ir Rytų Vokietijoje. Jis 
pažymėjo, kad tik 1971 metais 4.400 
R.Vokietijos piliečių, plaukdami į Da
niją ar nugalėdami ‘gėdos sienos’ su
stiprinimus, pasitraukė į laisvuosius 
Vakarus.

Derwinski pabrėžė: ‘Sovietų Są
junga vykdo klasikinio pobūdžio impe
rializmą’, pridūręs, jog ūkinė plėtra 
Sovietų Sąjungoje sulėtėjusi ir kad ta
me krašte esama, be pabaltiečiu, ir 
kitų tabtų, negalinčių pasinaudoti lais
vo apsisprendimo teise.

Visi Derwinskio teiginiai pribloš
kė sovietų delegatus. Jie tokių pareiš
kimų nesitikėjo. Todėl jų vienintelis 
atsakas buvo: amerikietis iškreipęs 
istorijos faktus, jis suklastojęs tikro
vę, jis neturįs teisės kalbėti Baltijos 
kraštų vardu...

Vyt. Zenkevičius kartojo senos 
plokštelės teiginius

Lapkričio 16 dieną buvo būdinga 
sovietų delegato, lietuvių tautybės, 
Vytauto Zenkevičiaus atsikirtimu Der- 
winskiui. Panašiai Safrončiukui, Zen
kevičius, avęs teisę atsakyti ameri
kiečiui, taip pat puolė Baltijos poli
tinius išeivius. Esą, JAV suteikusios 
globą karo nusikaltėliams, jų neišda- 
vusios, jis paminėjo ir jau mirusio A. 
Impulevičiaus pavardę.

Zenkevičius, save pristatęs ‘Lie
tuvos užsienių reikalų ministro pava
duotoju’, senos plokštelės stiliumi 
kartojo žinomus propagandinius, nuval
kiotus teiginius. Lietuva, girdi, buvo 
atsilikęs kraštas, net pusė gyventojų 
buvę beraščiai ir pan. Sovietams gi 
įžengus, (čia Zenkevičius kartojo Sa- 
frončiuko ir kitų pasaką) buvęs lais
vas Baltijos kraštų įsijungimas į So
vietų Sąjungos tautų sąstatą. Jis kėlė 
tariamą Lietuvos pažangą, ją lygino 
net su JAV ir pan. Safrončiuko ir Zen
kevičiaus pyktis pirmiausia ryškėjo jų 
iškeltame klausime: ‘Kas įgaliojo JAV 
kalbėti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vardu?’ arba - ‘Kodėl kišatės į vienos 
valstybės vidaus reikalus?’ Sovietų 
nuomonei pritarė ukrainiečių, gudų, 
Čekoslovakijos delegatai.

Kiti delegatai, kaip Irako, sveiki
no Derwinski iškėlus mažųjų kraštų 
teises.

Linksmiausias momentas, kai Kalėdų senis valkam dalija dovanas,

VIENU METU DERLIUS
Ig.Alekna

PADARYTA DAUGIAU NEI ŽADĖTA
Korp! Romuvos įsteigtuose ir 

Švietimo Departamento pripažintuose 
Šeštadieninės Moderniųjų Kalbų mo
kyklos Lietuvių Kalbos kursuose 1970 
-71 mokslo metai baigti. Egzaminų re
zultatai pasigėrėtini ir tai mums tei
kia garbės.V.U.S.E.B. (Victorian Uni
versities and Schools Egzaminations 
Board) pranešimu lietuvių kalbos eg
zaminus išlaikė 100%, kas yra pasiek
ta mokinių ir mokytojų, kurie neaplei
do ne vienos pamokos, darbštumo ir 
drausmingumo dėka. Tenka pažymėti, 
kad Lietuvių Kalbos Kursų klausyto
jai buvo drausmingiausi ir uoliausi, 
lyginant su kitų 9 moderniųjų kalbų 
kursantais. -

Priminė Molotovo - Ribbentropo sutartį
Visa eilė delegatų Trečiajame Ko

mitete pasisakė prieš bet kurio pobū
džio kolonializmą. Reikia pažymėti, 
kad Austrijos delegatas Franz Pein 
Komitetui pasiūlė diskutuoti ne tik ‘ko
lonijinių’ bet ir ‘svetimųjų’ (alien) val
dymą. Apie svetimųjų valdymą ar do
minavimą pasisakė ir Irako atstovas 
Hisham AI-Shawi.

Atst. Derwinski dvi debatų dienas 
tris kartus atsakė sovietų ir kt. dele
gatams. Esą, sovietai, atstovo žo
džiais,. nuolat keičia istorijos faktus. 
Jis priminė vieną politiką (Chruščio
vą), kurio pavardės jau nebėra ir so
vietų istorijos .vadovėliuose. Derwins
ki pakartotinai pabrėžė, kad Baltijos 
valstybės prievarta buvo įjungtos į 
Sovietų Sąjungą. Nurodė ir Molotovo - 
Ribbentropo sutartį, ūkio sukolektyvi
nimą, religijos persekiojimą, kraštų 
rusinimą. Jis pažymėjo: J.Tautos nega
li tokios sovietu politikos pateisinti.

Dviejų dienų kalbos, puolimai bei 
atsakai buvo labai svarbus Lietuvos 
ir visų Baltijos valstybių laisvės by
lai.

(Elta)
**** ■ ■

Atkreiptinas dėmesys, kad že
miausias lietuvių kalbos egzaminų 
įvertinimas, minėto Boardo pranešimu, 
buvo 76%. Toki pasigėrėtinai aukštą 
rezultatą kursai pasiekė pirmaisiais 
savo veiklos metais. Turint galvoje, 
kad didesnis mokytojų patyrimas, mo
dernus mokymo metodas, kuris šiais 
metais tik tebuvo pradėtas naudoti, 
modernios mokymo priemonės ir nau
jos, kurios artimoje ateityje bus įsi
gytos, teikia realių vilčių, kad atei
nantieji metai bus dar sėkmingesni.

Taip pat reikia gerai įsidėmėti, 
kad School Leaving (Class B) 1970 m. 
rezultatai rodo, kad tik 75% mokinių 
laikiusių egzaminus iš prancūzų ir vo
kiečių kalbų juos išlaikė.

Išvada labai aiški: lietuviai, no
rėdami gauti aukštesnį pažymį, turi 
mokytis lietuvių kalbos, kuri pripažin
ta lygiai aukščiau minėtoms kalboms, 
o taip pat laikant egzaminus nereikės 
konkuruoti su kitais mokiniais. Lai
kant egzaminus iš prancūzų ir vokie
čių kalbų yra reali galimybė patekti 
į tą 25% neišlaikančių egzaminų skai
čių, o tuo pačiu prarasti teikiamas pir
menybes stojant į universitetus.

Todėl visi lietuviai mokiniai ir 
jų tėvai turi gerai pagalvoti, kad ne
padarytų šios skaudžios klaidos. Kaip 
tik jiems į pagelba ateina Lietuvių 
Kalbos Kursai, kur mokantis savos 
kalbos pasiekiami žymiai geresni re
zultatai.

' Kas atsiekta Lietuvių Kalbos 
Kursuose 1970-71 mokslo metais - yra 
daugiau nei žadėta.

Į Lietuvių Kalbos Kursus 1971- 
72 mokslo metams dar galima užsire
gistruoti, kreipiantis žodžiu ar raštu 
pas p. Stasį Stankūnavičių, 4 Cooinda 
Crst., Mt.Waverley, 3149, tel. 273 527.

Motina ir tėvas yra pirmieji ir svar
biausieji lietuvio vaiko mokytojai ir 
lietuviškosios dvasios skiepytojai.
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Redakto
riaus žodis

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

JKMTYTCJAI
RUSO

LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪSQ GARBĖS REIKALAS.

Daug esame prikalbėję geru žo
džių apie savo kraštą, apie savo gra
žią kalba, apie garbingą tautos istori
ją, didžius ir išmintingus valdovus. 
Nedaug esame kalbėję apie savo žmo
nes Lietuvoje, dar mažiau apie savo 
kaimynus lietuvius čia pat gyvenančius. 
Žmones mus neįdomauja, dažnai su 
jais pykstamės dėl politinių, ideolo
ginių ir daugybes kitų skirtumų. Pra
eitis visada graži, ją galima garbinti. 
Dabartis yra kitokia, dažnai nesuvo
kiama, ne pilnai pažįstama, todėl ir 
žmonės kurie veikia, dirba yra neįver
tinami. Bet tautos gyvybe ir ateitį le
mia ne istorija, ne tas kas buvo, o tas 
kas yra dabartyje, kas veikią. Todėl 
ir mūsų žvilgsnis turėtų būti nukreip
tas ne į ta, pusę kas jau buvo, o į tą 
kas turėtų būti, ko norime kad būtų.

Mūsų didžioji veiklos dalis yra 
paskirta praeičiai paminėti jos didvy
rius pagarbinti, bet mažai ką darome 
savo tautinei ateičiai užtiktinti. Mū
sų mokyklėlės skursta, mūsų spauda 
ir'visos kultūrinės apraiškos merdėja, 
retas kuris angažuojasi ateities dar
bams ir kūrybai. Tas yra todėl kad 
daugelis nuramina savo lietuvišką są
žinę pagarbinęs praeitį, nuėjęs į tau
tinių švenčių minėjimą, papasakojęs 
vaikui apie garbingą Lietuvos praeitį. 
Bet jis nepirks vaikui knygelės, neuž
prenumeruos vaikiško laikraštėlio, ne
siūs vaiko į lietuvišką mokyklą ir pats 
dėl to laiko negaišys. Ir taip' visur.

Mums reikia tą pažiūra keisti, mes 
turime būti dinamiški, turime žinoti 
kuo norime būti. Numirti spėsime vi
sada ir praeitis visus vienai priglaus, 
bet kol gyvi tol privalome veikti, kad 
ateitis būtų tokia, kokia mes ją nori
me, kad ji būtų. Tik taip nusiteikę, 
galime užtikrinti savo ateitį.

Baigiant senuosius metus mes tu
rime peržiūrėti ką galėtume kitais me
tais geriau padaryti, kur energiją nu
kreipti ir kaip geriau savo aukas įpras
minti.

****

Vyskupų sinodas 
be sensacijų

Vatikanas. — Trečiasis pa
saulio vyskupų sinodas pradėjo 
diskusijas kunigų problemų 
klausimais. Problemos centre 
Stovi geresnis kunigų paruoši
mas savo gyvenamam laikui. Į 
tos problemos kompleksą įei
na kunigų mokymo ir auklėji
mo institucijų ir programų per
tvarkymas, kandidatų parinki- 
mas; nes iš senesnių laikų atė
ję papročiai ir praktikos šiai 
dienai nebetinka. Vienoj srity 
pasenęs turinys, kitoj meto
dai, dar kitoj — ir vienas ir ki
tas. Liko nepasikeitusi tik 
Kristaus kunigo pasiuntinybė, 
bet jos žmogiškosios reiškimosi 
formqs visada turi būti tinka
mos įsijungti į besikeičiančias 
žmonių gyvenimo sąlygas be: 
reikalavimus.

Komunistai nesikeičia
TAPEI. — Tautinės Kinijos 

prez. Čiankaišekas pareiškė, kad 
■komunistai niekada nesikeičia 
ir jie stengsis užvaldyti pasau
lį, nepaisant, kaip . jie draugiš
kais gali pasirodyti. Jis tai iš
reiškė sveikinime Maniloj vyks
tančiame antikomunistinės ly
gos kongrese. Nepaisant, kaip 
jie šypsotųsi, jie vistiek nekeis 
antiamerikietiškos politikos.
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Gerb. p-ne Redaktoriau,
Leiskite man padėkoti už gerus 

linkėjimus kuriuos man pareiškėte ‘Mū
sų Pastogėje’. Šia proga norėčiau per 
Jūsų laikraštį, pasakyti širdingai ačiū 
visoms ponioms ir ponams, kurie mane 
taip maloniai priėmė Sydnėjuje.

Su aukšta pagarba 
E.J.Pozelienė

****
Gerbiamas Pone Redaktoriau,

‘Mūsų Pastogės’ Nr. 47/1175 
straipsnio autorius -am-, pradžioje, 
kad ir labai suglaustai, tačiau paten
kinamai aprašo Sydney ramovėnų šven
tę, bet vėliau, liesdamas vėliavos 
šventinimo iškilmes, kaž-kur nuklys
ta, pradeda be pagrindo kritikuoti ir 
reiškia nuomonę, kad girdi vėliava tu
rėjo būti pašventinta ne salėje, bet 
bažnyčioje, tada galima buvo tikėtis 
didesnių iškilmių ir nebūtų buvę pa
žeistos vėliavos šventinimo tradici
jos.

Visų pirma, kritikuoti ir rašyti į 
spaudą, neturint jokio pagrindo, arba 
nežinant tikros tiesos, yra netikslu 
ir klaidinimas visuomenės. Labai gai

Kalba Vytautas jam iš desine's sėdi Jonas Neverauskas.

JONUI ir VYTAUTUI NEVERAUSKAMS 

50 METU
Adelaidės lietuvių gyvenime Ne

ver auskai yra žinomi kiekvienam lie
tuviui, kuris lanko minėjimus, susirin
kimus, teatro spektaklius, choro ir ok
teto koncertus ir bet kokį lietuvių pa
rengimą Lietuvių Namuose. Nuo pat 
įsikūrimo Jonas ir Vytautas Neveraus- 
kai aktyviai ir su pasišventimu dirba 
tautinį ir kultūrinį darbą.

Jonas ir Vytautas yra vienmečiai- 
dvynukai, gimę 1921 metais spalio 31 
dieną Dzūkijoje. Gražūs Dzūkijos lau
kai ir linksmas ten gyvenančių žmonių 
būdas paliko stiprų atspalvį ir jų bū
de.

Baigę Alytaus gimnaziją abu stu
dijuoja Vilniaus universitete. Jonas 
ekonomiją, o Vytautas humanitarinius 
mokslus. Rusams grįžtant pasitraukė 
į Vokietiją. Atvykę Australijon nuo 
pat pirmųjų dienų įsijungia lietuviš
kame darban.

Jonas ilgus metus dirba, kaip mo
kytojas, Adelaidės Lietuvių Savaitga
lio Mokykloje. Be mokytojo pareigų 
jis ruošia vaikams vaidinimus, pats 
vaidindamas Adelaidės lietuvių teatre, 
o vėliau sėkmingai režisuoja keletą 
vaikalų. Jo darbų neįmanoma suskai
tyti: jis Apylinkės valdyboje, moky
tojas savaitgalio mokykloje, aktorius 
ir režisorius minėjimų, kultūriniu po
piečių, šiupinių ruošėjas, skautų sto
vyklų vadovybėse ir 1.1, ir 1.1.

Vytautas Australijoje baigia bu
halteriją ir dirba buhalteriu. Daugiau
siai savo laiko pašventė jaunimui - 
skautams. Visa jo šeima yra skautų 
organizacijoje. 20 metų išbuvo skau

la, kad straipsnio autorius neatskiria 
Ramovėnų nuo kitų eilinių organizaci
jų ir taiko vienodas taisykles, kurios 
ramovėnams nepriimtinos ir negalimos. 
Skaitau pareiga paaiškinti, kad vėlia
vos šventinimo tradicijos nėra pažeis
tos, nes Lietuvių Veteranų Sąjunga 
Ramovė, kurios centras Amerikoje-Či- 
kago, yra bu v. karių, šaulių, partizanų 
ir kitų Statute numatytų su ginklu ran
kose kovotojų už Lietuvos laisvę or
ganizacija kuri turi savo senas kariš
kas tradicijas ir Statute nustatytą tvar
ka, kurios privalo prisilaikyti kiekvie
nas ‘Ramovės’ Skyrius. S/m. lapkri
čio mėn. 20 dieną L.V.S. ‘Ramovė’ 
Sydney Skyriaus vėliava yra pašven
tinta gana puošnioje ir erdvioje salė
je, iškilmingai ir teisingai, pagal Cen
tro Valdybos nurodymus.

S.Pačėsa, Sydney
****

tų vadovybėje iš kurių 9 metus Aus
tralijos Lietuvių Skautų Rajono Vadu. 
Be to, mokytojauja savaitgalio mokyk
loje, Adelaidės Lietuvių Sąjungos val
dybos vice-pirmininkas, skaito minė
jimuose ir kultūrinėse popietėse pa
skaitas. Šios kadencijos ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas.

Margas ir gražus lietuviško dar
bo vainikas, kaip ta juosta žėri įvai
riausiomis varsomis. Tai jų gyvenimas, 
tai atpildas už įkvėptą Dzūkijos lau
kų meilę savo kraštui.

Jų abiejų šeimos pritaria jų dar
bams ir kartu aktyviai dalyvauja lie
tuviškame veikime.

Jų 50-ties metų sukaktis atžymė
ta lapkričio 5-tą Lietuvių Namuose, 
dalyvaujant būriui veikliųjų tautiečių. 
Prie gražiai papuoštų stalų pasivai
šinta, pasveikinti sukaktuvininkai. 
Sveikinimų gauta ir iš kitų vietovių.

Linkime ištvermės jų darbuose ir 
sėkmės gyvenime.

vb

ČEKOSLOVAKO NORAS
„Daily Telegraph’“ rašo, kad Rytų Vokie

tijoje šiuo metu labai populiarus anekdo
tas apie čekoslovaką sunkvežimio šoferį, 
kuris sustojo, kai pamatė kelyje varlę.

Varlė pavirto į princą, kuris pažadėjo iš
pildyti tris šoferio norus.

Čekoslovakas pareiškė norą, kad jo kraš
tą tris kartus trumpam okupuotų Kinija.

— Kodėl gi tu šito nori? — paklausė 
princas.

■— Jeigu kiniečiai tris kartus okupuotu 
Čekoslovakiją, tai jie turėtų šešis kartus 
pražygiuoti per Rusiją.

FAKTAI IR KLAIDOS
Paskutiniu laiku mūsų spaudoje 

pradėjo įsibrauti faktų iškreipimai. 
Tuomiyra daroma didelė skriauda tiems, 
kurie dirbdami savo pamėgtoje srity
je, spaudoje randa, kad darbo vaisiai 
yra priskirti kitiems asmenims. Pavyz
džiu išskirsiu du atvejus ( o jų buvo 
daug daugiau). ‘Mūsų Pastogės’ Nr.44 
straipsnyje ‘Adelaidiškių nuomonės’ 
R.Kubiliutės darbai buvo priskirti N. 
Masiulytei.

Faktas yra, kad R.Kubiliutė yra 
G.Vasiliauskienės pagelbininkė, pra
vedu si daug choro Lituania repeticijų 
ir yra nuolatinė choro akompanijatorė.

‘Tėviškės Aidų’ Nr.42, straipsny
je ‘Popietė su Simu Kudirka’, buvo pa
rašyta (citata) ‘Gerai, kad paskutinis 
programos akcentas - p.J.Vasiliūnie- 
nės ir J.Baltučio tikrai tragiškai per
duota B.Brazdžionio Vaidila Valiūnas 
deklamacija - vėl gražino nuotaiką’.

Faktas yra, kad deklamacija iš
pildė J.Vasihūnienė su J.Neverausku, 
o Baltučio inicijalai yra V. bet ne J. 
Tai pačiai popietei dekoracijų esky- 
zus sukūrė Z.Westenberg, bet ne Van
denberg, o dekoracijų dažymo darbą 
atliko ne p. Ratkevičius, bet p. Ski- 
dževičius.

Žinau iš savo asmeniškos patir
ties, kad žmonės yra tiek jautrus, jog 
vardo inicijalo praleidimą laiko dide
liu spaudos kriminalu, tai ką bekalbė
ti apie pavardžių - asmenų sumaišy
mą?

Mūsų spauda pasiekia ne tik vi
sus Australijos kampelius, bet ir ki
tus kontinentus, todėl reikėtų daugiau 
dėmesio kreipti į faktus, kuriuos pa
tikrinti yra labai nesunku.

Kiekvienas rašantys gali pareikš
ti savo nuomonę, tolimesnė eiga pri
klauso nuo redakcijos, kuri pasilieka 
sau teisę trumpinti ir taisyti straips
nius pagal savo nuožiūrą, bet faktų iš
kreipimas spaudoje yra neleistinas 
dalykas.

V.Neverauskienė
****

MELBOURNO LIETUVIU NAMUOSE
Šauktas prieš kiek laiko Melbour

ne Lietuvių Klubo narių nepaprastas 
susirinkimas, pakeisti ir papildyti klu
bo statutą, kad atatiktų tiems reikala
vimams, kurie reikalingi stipriųjų gė
rimų licenziją prašant, neįvyko, ka
dangi nebuvo gautas iš Crown Solici
tor įstaigos atatinkamas raštas. Kaip . 
teko patirti Crown Solicitor įstaiga 
jau prisiuntė papildomus statuto pa
keitimo nurodymus, kurie M.L.Klubo 
advokato įrašyti į Klubo Statuto pa
keitimą būsią patiekti nepaprastam 
Klubo narių susirinkimui priimti. Rei
kia tikėti ir palinkėti, kad Klubo Ta
ryba pasirūpintų, kad tai būtų atlikta 
kuo skubiausiai, nes licenzijos parū- 
pinimas, pripažinkime, yra nenorma
liai užvilkintas.

Pageidautina, kad M.L.Klubo Ta
ryba ta proga šauktų ir informacinį - 
eilinį susirinkimą, nes Lietuvių Klu
bo, Lietuvių Namų reikalai: remontai, 
pertvarkymai, finansai bei jų gerovė 
rūpi visiems nariams. Nariai turi sa
vo sugestijų bei pageidavimų, kurie 
turėtų būti apsvarstyti narių susirin
kime.

Malonu konstatuoti, kad jaunimo 
atstovas architektas Algis Klimas ruo
šia naujos pastogės virš šaligatvio 
projektą - planus. Padarius naują pa
stogę Lietuvių Namų išvaizda bus pa
trauklesnė. Dabartinė sena pastogė 
teikia namams niūrią išvaizdą.

Melbourno Apylinkės Valdybos, 
M.L.Klubo Tarybos ir Socialinės Glo
bos Moterų D-jos pastangomis Lietu
vių Namuose buvo atidaryta sekma
dienio valgykla - pietūs. Dėl, palygi
nus, negausaus valgančiųjų skaičiaus 
ir artinantis vasaros sezonui, valgyk
la laikinai sustabdė savo veiklą,

Sus irinkimuose kelta mintis turė
ti Lietuvių N amuose skaityklą, ją įstei
gus, iki šiol tautiečių labai mažai nau
dojama. Ir jai grąso uždarymo galimy
bė.

IGA
****
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NAUJOS KNYGOS

Vytautas Volertas. PRAGARO 
VYRESNYSIS. Dienraščio ‘Draugas’ 
premijuotas romanas, išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas Chicagoje 1971 m. 
Viršelis Giedrės Vaitienės. 273 psl. 
Kaina $ 5.00.

Mūsų literatūroje Vytauto Voler- 
to vardas nėra naujas: tai bene jo tre
čiasis romanas. Volertas moka gyvai 
ir sklandžiai pasakoti, Įdomiai pina 
intrygą ir patraukia skaitytoj ą. Būda
mas gerokai konservatyvus Volertas 
nesimeta Į naujoves ir neieško naujų 
idėjų, vis tik jis yra mielai skaitomas.

Siame romane jis bando pristatyti 
okupuotos Lietuvos tikrovę socialis
tinėje santvarkoje. Veikalo centrinė 
figūra yra lietuvis kunigas, kuris vi
suotinės baimės persekiojamas slepia 
savo kunigystę ir bando prisitaikinti 
prie naujos santvarkos, vis tik toks 
dvilypis gyvenimas pasirodo nepake
liamas. ,
* Ąnatolijus Kairys. IŠTIKIMOJI 
ŽOLĖ. Romanas. .Išleido Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis Amerikoje 1971 m. 
Viršelis dail. A.Rukštelės. 254 psl. 
Kaina nepažymėta.

Anatolijų Kairi pirmiausia pažįs
tame kaip dramaturgą, netgi kai kuriais 
atvejais ir gana sėkmingą. Sis roma
nas yra jo debiutinis. Jame autorius 
bando pavaizduoti Lietuvos kelią sim
boliais, kas pati veikalą padaro gero
kai naivų. Simbolinis ir pavadinimas - 
.‘Ištikimoji žolė’, kas reiškia, kad tau
ta kaip ir žolė kaip benaikintum, vis 
tiek atžels, nors istorija liudija, kad 
labai daugeliu atvejų šitoks teigimas 
nepasitvirtina. Pagaliau simbolinis 
vaizdavimas turi visai kitokias dimen
sijas, negu realistinis, tuo tarpu Kai
rys šias dvi tikrovės sumaišo, ir to
dėl gaunasi nei šis, nei tas...

Pranas Skardžius. ANKSTYVES
NĖ IR DABARTINĖ LIETUVIU BEN
DRINĖS KALBOS VARTOSENA. Iš
leido Pedagoginis Lituanistikos Ins
titutas Chicagoje. Mecenatas - Lietu
vių Tautinis Akademinis Sambūris. 
80 psl. Kaina S 3.00; studentams ir 
moksleiviams S 2.00.

Dėmesys savai kalbai visados 
svarbus ir būtinas, ypač gyvenantiems 
užsienyje, kurių kalba merdi. Dr. P. 
Skardžius yra vienas iš gyvųjų lietu
vių kalbos autoritetų, tad ir jo pasi
sakymai ypač svarbūs. Sekdamas lie
tuvių kalbos vystimasi ir tyrinėjimus 
tiek okupuotoje Lietuvoje, tiek ir čia, 
autorius šiame veikalelyje daugiau 
polemizuoja su savo kolegomis kalbi
ninkais drauge iškeldamas gana reikš
mingų kalbinių klausimų, kurie sun
kiai duodasi sprendžiami ne vien dėl 
to, kad tauta okupuota ir kad jos kal
binis normalus vystymasis kliudomas, 
bet kad ir pats autorius, gyvendamas 
toli nuo pačių šaltinių, neturi kontak
to, kaip pati kalba esamose sąlygose 
vystosi. Daugeliu atvejų autorius, ci
tuodamas save, remiasi daviniais, tu
rėtais’ prieš daugiau kaip trisdešimt 
ar keturiasdešimt metų. Įvedant Į moks
lini veikalą polemini pagrindą, pačią 
knygą padaro žurnalistiškai patrauk
lesnę skaitytojui: čia jis užtinka ir 
skirtingų nuomonių, ir kaip tos nuomo
nės grindžiamos. Nors šioje knygoje 
ir nesprendžiama problemų mūsų t.y. 
išeivijos lietuvių kalbos klausimais, 
vis tik kas tik domisi mūsų kalbos rai
da ir kultūra, būtina šią knygą turėti 
ir dažnai paskaitinėti. Gal tada ir sa
vo kasdieninėje kalboje, ypač laikraš
tinėje bent iš ambicijos vengtume to
kių grubių klaidų, kurios šiandien pa
sidarė kasdienybė. Kažkodėl iš seno 
tebegalioja pažiūra, kad barbarizmais 
kalboje laikėme tik nuo seno įsigalė
jusius slavizmus, bet iš tiesų barba
rizmai yra visi tie žodžiai, visos sin
taksinės konstrukcijos, atėjusios ar 
paimtos iš bet kurios kalbos. Tik pa
lyginkime, kokia skirtinga dvasia dvel
kia mūsų kalba iš skirtingų pasaulio 
vietovių. Šitas klausimas galbūt ver
tas atskiros studijos, kuri būtų be ga
lo naudinga visiems, kurie redaguoja 
lietuvišką spaudą ar rašo lietuviškas 
knygasJ* .

Aloyzas Baronas. VEJAS LEKIA 
LYGUMA. Romanas. Išleido Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis Chicagoje 1971 m. 
177 psl. Kaina S 4.00.

Aloyzas Baronas yra bene vienas 
iš pačių produktyviausių lietuvių ra
šytojų išeivijoje. Jis turi savo ryškų 
veidą ir stilių,, kas nuolat tobulinama 
ir ryškinama. Si jo knyga grindžiama 
pasakojimu iš lietuvių partizanų veik
los ir kovų po antrojo pasaulinio karo. 
Tiesa, pastaruoju metu pasirodė šia
pus visa eilė lietuviškų kūrinių šia 
tema, bet Barono knygoje ši tema jau 
tuo išsiskiria, kad čia skaitytojas ne
jaučia neapykantos, kokia kiti auto
riai infiltruoja savo kūriniuose: vaiz
duodamas priešo pusę autorius atran
da ir čia galvojančių žmonių, kurie 
nors ir paklusniai vykdo jiems paves
tus uždavinius, vis tik jaučia, kad 
vykdoma didelė neteisybė. Aloyzas 
Baronas, kaip ir kituose savo veika
luose, yra gyvas, patrauklus ir naujas. 
Tai yra autoriaus kreditai, kuriais jis 
laimi savo populiarumą.

Red. K. Barėnas SEPTINTOJI 
PRADALGĖ. Literatūros metraštis, 
išleido Nidos Knygų Klubas Londone 
197.0 m. 464 psl. Kaina $ 4.50. Klubo 
nariams doleriu pigiau.

1964 m. pradėjęs leisti literatūri
nes Pradalges rašytojas ir redaktorius 
Kazimieras Barėnas per tą laiką išva
rė jau septynias Pradalges, jose su
burdamas mūsų žymiausius rašytojus. 
Pradalgėse talpinami ne vien tik rašy
tojai ir poetai su savo kūryba, bet ir 
kritikai bei esaistai. Kiekviena Pra
dalgė yra originali tiek rašytojų nau
jausia kūryba, tiek ir literatūriniais 
straipsniais. Ir šioje septintoje Pra
dalgėje gausu žinomų ir naujų vardų. 
Pažymėtina, kad šioje Pradalgėje da
lyvauja ir du Australijos lietuviai: Jur
gis Janavičius patiekia pluokšta savo 
naujausios poezijos ir Vincas Kazo
kas išeina su išsamiu straipsniu apie 
pernai mirusi rašytoją Pulgį Andriušį. 
Pradalgių redaktorius K.Barėnas yra 
pasiryžęs Pradalges ir toliau leisti 
nežiūrint, kad tai yra nepaprastai sun
ku, vis tik redaktoriaus K.Barėno kan
trybė ir meilė literatūrai suteikia jam 
jėgų ir ištvermės šį darbą tęsti. Ne
skaitant tai vienur tai kitur prie pe
riodinės spaudos pridėtinių kelių pus
lapių literatūrai šis mertaštinis lite
ratūros žurnalas yra bene vienintelis 

* laisvajame pasaulyje, skiriamas išim
tinai vien lietuvių literatūrai. Tikimės 
ir linkime, kad tų literatūrinių pradal
gių bus išvaryta daug ir gana svarių.

Red. Dr. Vytautas Kavolis. MET
MENYS Nr. 21. Jaunosios Kartos kul
tūros žurnalas.

Šalia mėnesinio žurnalo Aidų, ku
ri leidžia Brooklyne t.t. pranciškonai, 
leidžiamas Chicagoje ir kitas kultūri
nis žurnalas, kuris savo dvasia ir turi
niu gerokai skiriasi nuo Aidų. Nors 
pasivadinęs ‘jaunosios kartos’ kultū
ros žurnalu, bet čia lemia ne kartų ir 
autorių amžius, bet pati dvasia, kuri 
nesustingusi konservatizmo kiaute, 
bet eina drauge su gyvenimu. Metme
nys pasirodo, tiesa, nereguliariai, bet 
juose nuolat iškeliama aktualių, dil
ginančių ir kartais net kontraversinių 
klausimų, kurie visados verti dėmesio 
ir gilesnio svarstymo. Čia netrūksta 
ir pačios naujausios literatūros gaba
lėlių, svarstomi mūsų politiniai bei 
visuomeniniai klausimai, ieškomi at
sakymai ir sprendimai iškilusioms su 
laiku mūsų problemoms ir situacijoms. 
Iš Australijos nuolatinis Metmenų ben
dradarbis yra Dr. V.Doniela, bet nuo
lat su kūryba pasirodo Jurgis Janavi
čius ir Aldona Veščiūnaitė.

Kazimieras Barėnas. DVIDEŠIMT 
VIENA VERONIKA. Išleido Nidos Kny
gų Klubas Londone 1971 m. 458 psl. 
Kaina S 4.50." Klubo nariams doleriu 
pigiau.

Rašytojas Kazimieras Barėnas 
dar iš Lietuvos žinomas kaip stiprus 
žurnalistas, nors ir tada skelbė poezi
ją ir apysakas. Jis ir dabar tiesiogi
niai dirba žurnalistinį darbą redaguo
damas Londone ‘Europos Lietuvį’, ku-

L.URBONAS. Is Cyklo A. Akrylius

KELIOS MINTYS URBONO PARODĄ 
APLANKIUS

Aleksandras Kelmietis
Ar dail-Urbonas yra tas pats, ku

ri esame daug kartų matę jį ankstybes- 
nėse parodose? Tumpai kalbant, jis 
yra pasikeitęs. Jis ieško naujų keliu, 
ir naujos tematikos savo pasąmonės 
pasauliui išreikšti. Šioje parodoje mes 
matome jį besigilinant į mistinę gam
toje ir pasąmonėje vykstančia realybę, 
kurios kad ir negalime suprasti, bet 
kuri tvirtai yra, yra graži, įdomi ir mū
sų dailininką užintrigavusi.

Anksčiau mes matėme Urbono pa
veiksluose romantinę erdvę skęstan
čią spalvų žaisme ir priėmėme ją su 
sekmadieninio ryto nuotaika, kuri tvir
tai žiūrovą pririša prie paveikslo. Šio
je parodoje žiūrovas pasijunta kitokio 
jausmo pagautas - Čia pasijunti tartum 
būtum patekęs į kokią mokslo labara- 
toriją, kurioje matai audinių celes gy
venančias, funcionuojančias, atliekan
čias paslaptingus gyvybės veiksmus. 
Tai ypač matoma iš šių paveikslų: 3. 
Fruition, 4. Impulsive Attraction, 5. 
Detail, 11 Virgin Ground, 15 Lonely 
Two, 15 Overflow (pagal katalogo pa
vadinimus). Kaip meno kritikas James 
Gleeson (The Sun 17.11.71) pastebi: 
‘Jo (Urbono) dėmesys nuo neryškios 
asmeniškos kosmologijos atitrūko ir 
sustojo prie smulkių biologiškos im
plikacijos susigiminiavimo formų.

Tai nėra mikroskopinių gyvybes 
pavidalų mokslo knygoms iliustraci
jos,tai vaizduotės kūriniai, tai pastan

ris laikytinas vienu iš geriausių sa
vaitraščių išeivijoje. Salia to savo 
pastangomis suorganizavo ir jau aš
tunti metai leidžia ir redaguoja litera 
tūrinį metraštį ‘Pradalgeš’, kurių jau 
išleido septynias. 1948 m. ‘Tremties’ 
leidykla Vokietijoje išleido jo pirmą 
apysakų rinkinį ‘Giedra visad grįžta’, 
kas patraukė kritikų ir skaitytojų dė
mesį, kad ateina nauja ir daug žadan
ti literatūrinė pajėga. Vėliau sekė ei
lė naujų jo veikalų, su kuriais K.Ba
rėno kaip rašytojo prestižas vis la
biau kilo. Pernai jo išleista knyga “Lu
boto gaidžio metai’ buvo įvertinti V. 
Krėvės vardo literatūrine premija Ka
nadoje. Reiki'a tikėtis, kad ši pasta
roji - ‘Dvidešimt viena Veronika’ su
silauks dar aukštesnio įvertinimo.

Šiandien Kazimierą Barėną reikia 
laikyti kaip viena iš stipriausių lie
tuvių rašytojų išeivijoje. Čia aptaria
moje knygoje autorius atskirais epizo
dais vaizduoja lietuvių išeivių gyve
nimą. Tai tarsi taip vadinamas nove
lių romanas, kur atskirus epizodus jun
gia tie patys aprašomieji personažai. 
Vaizdingas ir sodrus pasakojimas, au
toriaus nuoširdumas, turtingas žody
nas ir gili humaniška mintis paperka 
skaitytoją, kad jis užverčia paskutinį 
puslapį su atodūsiu, jog knyga taip 
greit pasibaigė.

n.n.
*.*** 

ga išreikšti šiose formose glūdinčia, 
energiją’

Jei anksčiau matėme Urboną žais
mingą, lengvą ir nerūpestingą, tai da
bar jį matome apsunkintą tam tikra fi
losofine pasaulėžiūra, kurią jis nori 
atskleisti kaip pasąmoninę realybę. 
Tam jis naudoja anatomine tematika, 
savo fantazijoje sukurta. Ką žodžiais 
negalima išreikšti, tą jis mėgina pa
sakyti teptuku. Bet vargiai ar jis buvo 
šioje parodoje suprastas, o tik paste
bėtas einant nauju keli tą

Kita dalis jo darbų buvo dekora
tyviniai, apie juos meno kritikas Da
niel Thomas (Sunday Telegraph, Nov. 
14.1971) taip yra išsireiškęs: ‘kadai
se Urbonas rusvų spalvų abstraktus 
ekspresijonistas tapo tarsi anatominės 
sekcijos kūrėjas, tačiau įdomu kad ja
me dėl slavu įtakos kituose kūriniuo
se atsispindi Čiurlionio, Bakst’o, Vru- 
bel’io 1910 metų dekoratyvus roman
tizmas’. Ištiktųjų dekoratyvinio roman
tizmo pas Urbono yra daug. Šioje vie
toje jis yra patraukliai įdomus.

Urbonas yra meistras kompozici
jos, laisvas erdvėje, jo spalvos leng
vos gražios, miela žiūrėti, bet ar jam 
pasisekė šiame naujame kelyje ką nors 
naujo ir didelio sukurti sunku pasaky
ti. Meno kritikai to nepastebėjo, o pub
lika į tą biologinę laboratoriją keis
tai pažiūrėjo. Bet ar ne taip buvo su 
kiekvienu dideliu dailininku, reikia 
laiko perspektyvos, kad kūrinius būtų 
galima suprasti ir įvertinti.

****

Mele Ka Li - 
linksmų Kalėdų

Kaip pasakyti “linksmų Kalė
dų” havajietiškai arba kita kal
ba, vartojama

Štai keli pavyzdžiai:
vokiškai — Froehliche Wei- 

nachten,
prancūziškai — Joyeux Noel, 
ispaniškai — Feliz Navidad, 
itališkai — Buon Natale, 
lenkiškai — Wesolych Swiąt, 
ukrainietiškai — Chystos Raž- 

daetsia,
čekiškai — Vesele Vianoce,
norvegų ir danų — Glaedelig

Jul,
švedų — Glad Jul,
latvių — Priecigus Žiemas 

Svetkus,
suomių — Hauskaa Joulua, 
vengrų — Boldgo Karacsony, 
japonų — Christmas Omedeto, 
kiniečių — Kung šok Yesy 

seng tan,
airių — Nodlaig Nait Cugat, 
gra&ų — Kala Christougena, 
kroatų — Sretan Bozie, 
havajiečių — Mele Ka Li Ki 

, Maka.
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Roma ir Rodney
SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS

Apie 20 metų p. Eskirtai liūdėjo 
savo dukrelės kurią dar mažytę turėjo 
palikti Lietuvoj, pasitraukdami nuo ar
tėjančio fronto, 1944 m. Bet po ilgų 
pastangų jiems nusišypsojo didelė 
laimė, kai Roma gavo leidimą, išvykti 
i Australiją pas savo tėvelius.

Atvažiavusi iš Lietuvos Roma ne
mokėjo nei vieno žodžio angliškai bet 
būdama labai gabi ir darbšti ji greitai 
išmoko kalbos ir dabar net mokytojau
ja gimnazijoj. Roma yra aktyvi Mel
bourne lietuvių bendruomenės narė ir 
dainavo mėgiamoj ‘Rūtelių’ grupėj.

Likimas lėmė jai susirasti gyve
nimo draugą Rodney Evans už kurio 
ji praeitą menesį ištekėjo.

Santuoka buvo pašventinta moder
niškoj Monash Universiteto koplytėlėj,

Vincas Kazokas
UGNYS

Užmerkus akis man vaidenasi
Į dangų plieskiančios Joninių ugnys, 
Ir lyg krintančios žvaigždės plevena 
Laužo žiežirbos tolių bedugnėj.

Tai ne Joninių ugnys! Ne jos! Tai gyvenimas, 
Tai jis, kaip liepsna, puola amžinų naktį!
Ir kas nori pajust, kad gyvena, 
Tasai pats turi degint ir degti!

4 POEZIJOS LAKŠTAS

Šiomis dienomis iš spaudos išėjo 
4-tasis poezijos lakštas kuriame at
spausdinti Vinco Kazoko 12 eilėraščių. 
Kai kurie eilėraščiai jau buvo spaus
dinti periodikoje arba skaityti litera
tūros vakaruose, kiti naujai sukurti.

Evans

Romai dėvint tautiniais rūbais, daly
vaujant tėveliams iš Sale-, uošviams iš 
Ballarat ir mažam skaičiui jos ir jo 
draugų. Po bažnyčios jaunavedžiai 
pakvietė visus į jaukų ‘The Cellar’ 
restauraną, kur jie linksminosi iki 
ankstybo ryto.

Mes linkime jaunavedžiams daug 
laimės naujame gyvenime ir palikti iš
tikimiems tėvų tautai.

M.D.
VANDENYNŲ PASLAPTIS

Didžiųjų penkių vandenynų 
tyrinėtojai niekur vandenyno 
dugne neranda uolienų, senes
nių už jūros periodo. Tai rodo, 
kad vandenynai palyginti jau

ni.

Lakštas gražiai apipavydalintas 
ir patraukiantis akį. Redagavo ir iš
leido J.A.Jūragis ir Jurgis Janavičius. 
Kaina 40 centų.

POEZIJOS IR PROZOS LAKSTAI 3
Siame Lakšto numeryje perspaus

dinta iš ‘Metmenų’ nr.ll, 1966 m. Ma
riaus Katiliškio novelė ‘Kaip suranda
mos žmonos’.

Iliustracijos Jolantos Janavičie
nės. Redagavo ir išleido J.A.Jūragis 
ir Jurgis Janavičius. Lakštai gaunami 
pas leidėja. Jurgį Janavičių 104 Old 
Prospect Rd. Wentworthville, NSW. 
2145. Kaina 50 centų.

****

Dievai nefilosofuoja. Mat, jie gyvena bū
ties šviesoje, jiems esą viskas aišku, todėl 
jie neklausią.

Platonas

KALĖDŲ BELAUKIANT...

„NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI“

30 METŲ

Šiais metais Kanados savaitraštis „Ne
priklausoma Lietuva“ švenčia savo 30 me
tų gyvavimo sukaktį.

„Nepriklausomos Lietuvos“ idėja kilo 
1940 m., susiorganizavus Kanados lietu
viams.

Iš pradžių laikraštį redagavo visa eilė 
lietuvių, 1949 - 1968 m. tą darbą perėmė 
nepriklausomoje Lietuvoje ėjusio dienraš
čio „Lietuvos Žinių“ vyr. redaktorius Jo
nas Kardelis.

Nuo 1970 m. liepos mėn. „N. L.„ reda
guoja R. E. Maziliauskas.

Laikra'Jtiį leidžia „Nepriklausomos Lie
tuvos“ dalininkų - akcininkų bendrovė.

CIVILIZACIJA
Aleksandras Kelmietis

Skysti vario dūmai, .lengvais ka
muoliais besisukdamiesi, kilo aukštyn 
iš milžiniškų krosnių ir susimaišę su 
dulkėmis sklaidėsi fabriko aukštose 
pakėpėse. Pro aprūkusį langą įsiver
žęs besileidžiančios saulės paskuti
nis spindulys nušvietė tą judančią dū
mų ir dulkių srovę, kuri dabar atrodė 
kaip koks naujas paveikslas, atsira
dęs nuobodžioje ir monotoniškoje fab
riko aplinkumoje. Jurgis užvertęs gal
vą žiūrėjo į tą reginį ir džiaugėsi:

- Kaip tai gražu, kaip gražu...
Bet tas vaizdas bematant išnyko, 

ir Jurgis turėjo grįsti prie savo įpras
to darbo - krosnių kūrenimo.

Ugnis uždaryta krosnyje ūžė, tar
tum koks gyvas daiktas būtų buvęs už
darytas geležinėje dėžėje. Valandėlę 
pasiklausęs Jurgis atidarė dureles ir 
žiūri i ją.

- O visgi tu, ugnele, esi graži ir 
šventa, - kalbėjo jis sau, - tave gali
ma garbinti ir mylėti, kaip mūsų bočiai 
kadaisi garbino ir mylėjo, tavyje yra 
gyvybė ir paslaptis.

Kartais Jurgis taip išstovėdavo 
prieš krosnį ištisas valandas žiūrėda
mas į aistringai šėlstančias liepsnas, 
ir tada jame kildavo kažkokia mistinė 
aiškiaregystė, kuria jis išgyvendavo 
su baime ir pamaldumu.

Ir dabar, žiūrėjo Jurgis į ugnies 
skraidančias liepsnas krosnyje, kaip 
į kokį šventą- daiktą, o per jo galvą, 
lyg per kokį ekraną, slinko iš kažkur 
atklydusios mintys ir vaizdai, kuriuos 
jis su nustebimu ir kritika priėminėjo 
ir svarstė. Tuose regėjimuose jis ma
tė žmonijos, ateitį, ir pats nenorėjo ti
kėti, kad taip galėtų atsitikti. Staiga 
jis krūptelėjo išsigandęs, lyg būtų pa
lietęs karštą geležį.

- Nejaugi taip galėtų atsitikti? 
Nejaugi civilizacija galėtų sunaikinti 
žmonijos instinktą gyventi?

- Absurdas!
- Kas absurdas?
- Žmogaus gyvenimas absurdas, 

ir viskas absurdas.
- O kaip su civilizacija, ar ji ne

įprasmina žmogaus gyvenimo?
- Civilizacija? Civilizacija irgi 

absurdas, ji veda į tokias aukštumas, 
kur viskas tampa giynu absurdu; jos 
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viršūnė yra žmonijos kultūros pabaiga, 
nes žmogus neišvengiamai tampa tech
nikos vergu ir pūvančio kūno kirminu.

- Ištiktųjų, - galvojo Jurgis, - ci
vilizacija yra vienos krypties kelias - 
iš rojaus į pragarą. Išvarytas iš rojaus 
žmogus, kurgi jis kitur galėtų eiti, 
jeigu ne į pragarą? Jei žmogus būtų 
buvęs vertas Dievo malonės, kaip tai 
įprasta manyti, tai jo nebūtų reikėję 
varyti iš rojaus, o jis būtų tą malonę 
tenai apturėjęs. Civilizacija ir yra tas 
kelias, kuriuo eina žmogus į pragarą. 
Argi nematome, kaip civilizacija bai
gia naikinti žemėje rojaus likučius? 
Gamta paversta daiktu, o kiekvienas 
daiktas civilizuoto žmogaus rankose 
tampa nešvarus ir sugadintas: vanduo 
užteršiamas fabrikų atmatomis ir ki
tais gyvybei kenksmingais brudais, 
oras pakvimpa smarve ir nuodingomis 
dujomis, erdvė pripildoma radio akty- 
vinėmis bangomis ir saulė užtemdoma 
dūmais ir suodžiais, visa gyvūnija ir 
augmenija perkeičiama ir naikinama. 
Pats žmogus krenta nuo savo valdo- 
viško sosto ir tampa civilizacijos ver
gu. Milijonai žmonių prirakinti prie 
mašinų dieną naktį dirba vergų darbą 
fabrikuose. Nebetoli jau tas laikas, 
kada visa žmonija pasijus esanti dide
liame fabrike. Pavergta gamta taps 
fabriku žmogaus rankose. Technika 
tai šėtonas. Kažkas didelis-nežinomas 
valdys tą visą žmonių masę, kaip gy
vulių bandą, vieniems leis gimti, ki
tiems Įsakys mirti, minkys savo gele
žinėmis rankomis žmonių dvasią, kaip 
kokią minkštą tešlą. Vistiek, ar tas 
didelis - nežinomasis bus raudonosios 
partijos diktatoriai, ar sunkaus kapi
talo juodieji broliai, ar dar kas kiti.

- Palauk, palauk čia kažkas ne- 
taip, - prieštaravo pats sau Jurgis, - 
O kaip yra su Dievu, ar jis mūsų 
civilizacijai jau miręs yra? Ar jo pla
nas nebeegzistuoja žmonijos istorijo
je? Gal būt, kad jis tebėra, tik mes 
jau jo nebesuprantame, kaip nebesu
prantame ir savo pašaukimo būti ir gy
venti. Jei Dievas nebūtų, sakysime, 
Adomo ir Ievos išvaręs iš rojaus ir jų 
vaikai nebūtų perėję per civilizacijos 
ugnį, tai žmogus niekados nebūtu ga- 

Įėjęs pasiekti dangaus. Žmogus, kad 
ir rojaus gyventojas būtų turėjęs, kaip 
ir gyvulys, pasilikti pats savyje už
sklęstas, uždarytas. Gi civilizacijoje 
žmogus pats save kuria, tartum būtų 
koks dievas, galįs pats save sukurti, 
savo gyvenimą ir savo ateitį. Ar tai 
ne didelis dalykas žmogui civilizaci
ja? Jis per save tampa šventuoju, did
vyriu ir, apskritai, dangaus vertu sub
jektu kuo ne lygiu pačiam Dievui. Per 
civilizaciją žmogus tampa iš sutverto 
Adomo Dievo vaiku. Tas, kad žmogus 
buvo išvarytas iš rojaus, davė jam ga
limybę pačiam tapti žmogumi, turėti 
savo nuopelnus, o tai ir yra pats svar
biausias dalykas būti pats sau žmo
gumi. Tik reikia suprasti, kiek čia tos 
didybės žmoguje, žmogus tampa amži
nybėje nebe sutvertas Adomas, o pats 
save sukūręs žmogus, kaip pats Die
vas. Žmogus pašauktas būti dievu pats 
sau.

- Paskutinį kartą aš tave įspėju, - 
saukė piktai bosas rodydamas Jurgiui 
termostatą, - kas čia velnias pasidarė, 
kad tu nebeatlieki savo darbo?

Jurgis, lyg iš miego pažadintas, 
žvilgterėjo į bosą, o paskui į tempe
ratūros rodyklę, grėbė už šiupelio ir 
pradėjo darbą. Skubiai pylė anglis į 
krosnį, žarstė jas ir galvojo:

- Ištiktųjų gėda, kaip aš galėjau 
prie to prieiti, kad jis mane ragintų 
prie darbo, kaip kokį vergų Ne, to dau
giau nebus, aš jau save mokėsiu paim
ti į nagą, kaip tinka laisvam žmogui.

- Ir kur nueisime su ta civilizaci
ja, - galvojo toliau Jurgis, - juk jeigu 
senovėje vergai būtų buvę taip paklus
nūs savo ponams, kaip mes dabar esa
me paklusnūs savo bosams, jų padėtis 
būtų buvusi geresnė, kaip kad mes ją 
dabar turime. Jei kas nors tada iš ver
gų būtų su tokiu atsidėjimu dirbęs 
savo ponui, kaip mes dabar dirbame, 
patys save spausdami, tai jie būtų bu
vę pono ištikimi tarnai, o ne retu at
veju ir geri draugai. Bet tada žmogus 
vergu būti nenorėjo, jis priešinosi, jo 
dvasia buvo išdidi, ji reikėjo laikyti 
sukaustyta geležimis ir versti darbą 
dirbti lazdomis. Darbas buvo kiekvie
no žmogaus prakeikimas, tik auganti 
civilizacija darbą padarė išganymu. 
Civilizacija žmogų, nelyginant voras 
musę, pagauna į savo tinklą, apraizgo 
jį šilko siūlais, kad minkštai jį pasup
tų, kad patogiai ji, palepintų, kol jo 
dvasią palaužia ir jį patį įkinko į ver

go vežimą. Tai suktas būdas žmogų 
-pavergti ir valdyti.

Naktis buvo ilga ir nuobodi, Jur
gis vis dar žiūrėjo į ugnies liežuvius, 
kaip vieni pakilę aistringai laižo kros
nies sklautus ir dingsta užleisdami 
vietąkitiems; o kiti kaip gyvatės, šiur
pą keldami šliaužia pažemiais ir sl.e,- 
piasidūmų prietemoje. Staiga jo žvilgs
nis sustojo. Jis pamatė krosnies vi
duryje, pačiame liepsnų sukutyje, šė
toną ir, kaip čia sakoma, išdidžiai - 
‘keep the smile’. Jurgis žiūri ir neno
ri tikėti.

- Ar tai galėtų būti?
- Taip tai šėtonas, ji galima at

pažinti iš jo šypsenos.
- Iš šypsenos?
- Taip, taip iš šypsenos, ji visa

dos tokia apgaulingai skaudi ir sar- 
chazmo pilna.

Jurgis akis įsmeigęs žiūri į vie
ną vietą ir mato, kaip pro šėtoną eina 
didelės minios žmonių: vieni neša vė
liavas, kiti plakatus, vieni uniformuo
ti, su pasižymėjimo ženklais ant krū
tinių, kiti alkani ir nuplyšę driskiai 
visi ji sveikina ir galingu balsu šau
kia:

- Sveikas mūsų vade, sveikas mo
kytojau, sveikas didvyri, sveikas...

- Ak tu rupūže, - lietuviškai nu
sikeikė Jurgis ir pilną šiupelį ang
lies paleido šėtonui tiesiai į išsišie
pusį snukį, - š;e. tau, šetone, še...

Tas keistas vaizdas greitai išny
ko. Jurgis pajuto, kaip jam galva ūžia 
iš nuovargio, jis norėjo išsiblaškyti, 
bet minčių nusikratyti negalėjo, jos 
plaukė su tuo pačiu įkyrumu, kaip pa
vasario vanduo nešdamas su savim vi
są purvą.

- Kas tie žmones, kurie sveikina 
šėtoną? - po valandėlės paklausė pats 
savęs.

- Tai tie pažangieji, kurie jau bai
gia pavirsti automatais ir kurie savęs 
jau nebemoka atskirti nuo daiktų. Jie 
daro, kas jiems įsakyta daryti, jie gal
voja, kas partijos nustatyta, kas ma
dos priimta, kas laikraščiuose parašy
ta, kai jie sotūs - jie laimingi ir kai 
neturi pareigų, jie jaučiasi laisvi. Nei 
diktatūra, nei vergija jiems nesunki, 
nes jie išmokyti vaidinti demokratiją. 
Melas yra legali priemonė viešojo gy
venimo ir naujas moralės pagrindas 
ant kurio statoma kosmopolitinė vergų 
valstybė.

(Bus daugiau)
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Žaislai gyvena...

Ramovenui Vytui KANAZAUSKUI mirus, 
jo gimines ir artimuosius, skausmo valandoje, giliai užjaučia 

L.V.S. “RAMOVĖ” S.S. VALDYBA.

SYDNĖJUS
♦

Mokykla baigė mokslo metus

“Kad lietuvybė tęstųsi ateinan
čiose kartose, savaitgalio mokykla 
yra labai reikšmingas dalykas“, pasa
kė Sydnėjaus savaitgalio mokyklos 
vedėja p. Elena Badauskienė, gruodžio 
men. 5 d. St. Joachim’s parapijos sa
lėje, Lidcombe, atidarydama mokyklos 
mokslo metų užbaigimo pasirodymą.

Gražiai išpuoštoje scenoje būre
liais sustatyti ir susodinti visi moky
klos mokiniai laukė savo pasirodymo 
eilės ir, stengdamiesi būti ramus, ty
liai krutėjo, budrios mokytojų akies 
prižiūrimi. Salėje sukaupę dėmesį pa
sirodymą stebėjo mokinių tėveliai, gi
minės ir mokyklos darbu besidominčio- 
ji visuomenė.

Tęsdama savo kalbą p. Badauskie
nė priminė, kad savaitgalio mokyklai 
kiekvienais metais tenka susidurti su 
kokia nors nauja problema. Šių metų 
problema r mokiniai, visai nemoką lie
tuviškai kalbėti. Atėję iš lietuviškai 
nebekalbančių šeimą ar iš mišrių šei
mų, kur tik tėvas ar motina yra lietu
viai. VISI Į LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ 
ATEINĄ VAIKAI YRA MUMS BRAN
GŪS IR LABAI LAUKIAMI. Mokyklos 
statistika rodo, , kad 1968 m. joje mo
kėsi 40 mokinių, 1968 m. - 56, 1970 m. 
- 45 ir 1971 m. - 46 mokiniai. Mokinių 
skaičius kasmet yra beveik venodas, 
bet jis galėtų būti ir didesnis. Moky
klos vedėja kvietė visus rūpintis, kad 
daugiau lietuvių vaikų lankytų savait
galio mokyklą.

Savo žodį p. Badauskienė baigė 
padėkomis mokyklos globėjui kun. P. 
Butkui, mokytojams, tėvų komitetui, 
ALB Krašto Valdybai ir Sydnėjaus 
apylinkės valdybai už premijų pasky
rimą, ponams Vilkaičiams už mokyklos 
įvykių užfiksavimą, fotografijose, po
nams Saudargams už dovanas moki
niams, p. A. Plūkui ir p. J. Zubrickui, 
muzika patalkinantiems mokyklai, o 
taip pat mokinių tėvams ištvermingai, 
vaikus kas sekmadienį atvežusiems į 
mokyklą.

Mokslo metu užbaigimo pasirody
mas aiškiai parodė ką, rimtai dirbant, 
nors vien tik savaitgaliais galima su 
vaikais atsiekti. Vyresniųjų klasių 
mokiniai lietuvių kalbos žodiniame 
mokėjime pasirodė prilygsta Lietuvos 
mokyklų tokio pat amžiaus mokiniams: 

deklamavo ir skaitė be jokio svetim- 
šališko akcento. Mokinių pasirodymas 
buvo įvairus ir įdomus. Regina Badau- 
skaitė padeklamavo Z. Visockienės 
eil. “Kalėdos miške”, trečio skyriaus 
mokiniai parodė vaizdelį “Pirmos 
Kalėdos”, o patys jaunesnieji parodė 
savo sugebėjimus pažaisdami “Aš 
norėčiau pašokėt” ir “Pelytė”. Arū
nas Stašionis skaitė iš "Mūsų Pasto
gės” fragmentą apie Popiežiaus Jono 
XXIII jaunystę. Pirmo skyriaus mer
gaitės šoko baletą. Paulius Stašionis, 
Kristina Kalgovaitė, Raimondas Pulli- 
nen ir Antanas Kavaliauskas deklama
vo eilėraščius. Grupelės mokinių iš
pildė žaidimus ir daineles: “iš moky
klėlės”, “Du gaideliai”, “Išėjo tėve
lis į mišką”, “Knygutė” ir “Senis ir 
pupos”. Audrute Sliterytė paskaitė 
straipsnelį iš “Tėviškės Aidų”, o 
Teresėlė Daubaraitė skaitė iš “Eglu
tės”. Būrelis mokinių suvaidino IV 
skyriaus mokinės Ritos Barkutės pa
rašytą’ vaizdelį “Ateina Kalėdos”. 
Viktoras Bernotas skaitė savo paties, 
rašinėlį, o Audronė Stašionytė pade
klamavo Brazdionio eil. “Lietuvos 
laukai”. Atskiri pasirodymai gražiai 
buvo užbaigti tautiniu šokiu “Kalve
lis”. Tada visi mokiniai, kun. P. But
kaus vadovaujami, padainavo 4 dainas 
“Kaip gi gražus, gražus”, “Stoviu aš 
parimus”, “Ta mus seselė” ir “Gra
žių dainelių daug girdėjau”. Tuo moki
nių programą ir pasibaigė.

Prieš pažymėjimų įteikimą žodelį 
tarė kun. P. Butkus, primindamas mo
kiniams reikalą domėtis savo kilme ir 
savo tauta. Pažymėjimai buvo įteikti 
baigusioms IV skyrių mokinėms - Re
ginai Badauskaitei, Ritai Bartkutei, 
Audrutei Sliterytei, Teresei Daubarai- 
tei,Audronei Stašionytei ir baigusiems 
V skyrių mokiniams Viktorui Bernotui 
ir Arūnui Stašioniui.

t Premijas už rašinius gavo Audru
tė Sliterytė ir Viktoras Bernotas.

Tėvų komiteto dovanelėmis buvo 
apdovanotos mokyklos mokytojos - Ele
na Badauskienė, Teresė Zakarevičie
nė, Julija Lašaitienė, Marija Šidlaus
kienė, Sofija Mauragienė, Gražina Gry
baitė, Nata Liutikaitė, Aldona Stasiū- 
naitienė ir Elena Mickevičienė. Taip 
pat dovanelėmis buvo pagerbti mokyk
los globėjas kun. P.Butkus ir mokyk
los talkininkai p.p. A.Plūkas, E.La- 
šaitis ir J.Zubrickas.

Kalėdų Senelis atgabeno dovanų 

dėžės ir scenoje pradėta dovanų iš
dalinimo ir jų apžiūrėjimo linksmybė 
vėliau buvo tęsiama prie vaišių stalų, 
kur su mokiniais pabendravo mokyto
jai, tėvai ir svečiai.

Jeigu tikime lietuvybės ilgalai
kio tęstinumo galimybe, tai mums nė
ra reikšmingesnio lietuviško reikalo 
kaip savaitgalio mokyklos išlaikymas. 
Mokytojai, dirba lietuviškoje vargo 
mokykloje, nusipelno didžios mūsų pa
garbos ir padėkos, nes jie yra lietu
viškos dvasios įdiegėjai, puoselėto
jai ir saugotojai. Jie į vaikų širdis 
įrėžia lietuvybę, kaip raides į akmenį. 
Raidės, kartą akmenyje įrėžtos, pasi
lieka visam laikui. Jos gali apaugti 
samanom, apsinešti dulkėm ir taip pa
sidaryti nematomom, bet neišnyksta. 
Taip ir lietuvybė, įdiegta vaikų jau
nuose protuose, neišnyks jiems au
gant metais ir einant įvairiais keliais. 
Jie jausis lietuviais, ieškos lietuvių 
draugystės, prisidės prie lietuviškų 
darbų. Visi, kurie prie mokyklos dar
bo prisideda, tiesia lietuvybei tiltą 
į ateitį.

Šiais metais mokyklos reikalais 
rūpinosi energingas tėvu komitetas - 
E.Lašaitis (pirm.), K.Stašionis ir I. 
Bieliūnas.

-jaj-
****

VABALĖLIS SODU. GELBĖTOJAS

Čia bus kalbama apie mums gerai 
pažįstama sodų vabalėlį, kurį mes va
diname ‘boruška’, ‘Dievo karvutėmis’, 
‘Petriukais’ ir kitais vardais.

Mes ji matydavome soduose, dar
žuose ir pievose Lietuvoje. Matome 
jį ir čia gyvendami Australijoje.

Šis palyginti mažas, mažai kieno 
dėmesį atkreipiantis vabalėlis, Ame
rikos sodininkams atnešė milioninės 
naudos biznyje, išgelbėdamas sodus 
nuo vaismedžių ir vaisių sugadinimo, 
kuriuos naikindavo įvairus parazitai - 
kenkėjai. Šie maži vabalėliai, pasirė
dė su rusvais ar gelsvais, juodomis 
dėmelėmis išmargintais, švarkeliais, 
pasidarė ūkininkų ir sodininkų tikrieji 
pagelbininkai.

Dėl šios jų geros ypatybės, jie 
pasidarė labai vertingi, brangūs, už 
kuriuos jų augintojai ar gaudytojai pa
daro nemažą biznį.

Yra asmenų, kurie specialiai juos 
gaudo ir parduoda sodininkams matuo
dami galionais. Juos gaudo ypač žie
mos metu, kada jie miega žiemos mie
gu surenk'a, jų mases. Galionas, i kurį 
telpa apie 135.000 vabalėlių, yra stan
dartinis pardavimo saikas. Per vienus 
metus vienoje tik Vašingtono valsti
joje, buvo į sodus paleista daugiau 
kaip 100 milijonų tų vabalėlių. Pra
džioje Amerika šių vabalėlių neturėjo 
ir, apie 70 metų tam atgal, jas impor
tavo iš Australijos. Iš karto gana ma
žame kiekyje ir tik vėliau, kaip buvo 
įsitikinta jų naudingumu, buvo impor
tuojama daugiau, kurios gausiai įsi
veisė, išgelbėdamos ūkininkų mirštan
čius sodus.

Australiškoji rūšis, daugiausiai 
pasižymi geromis ypatybėmis kovoje 
prieš citrininių vaismedžių rūšies ken
kėjus, nuo taip vadinamo amaro, čia 
vadinamo scale ir, lapų ir sakelių, jau
nųjų viršūnėlių syvų čiulpikų, kurių 
buna įvairių rūšių, spalvos, žalių, juo
dų irjausvą.

Sitų vabalėlių gražus margumas, 
labai patraukia vaikų dėmesį, kurie 
dažnai pasigavę pradeda kalbėti ei
liuotą pasaką ar tikrovę:

—Petriuk, Petriuk bėg, bėg 
Tavo vaikai rėk, rėk, 
bliudai šaukštai nemazgoti 
ir po suolu pakavioti.
Ir tol jai kalbama iki ji neatidaro 

savo rudą švarkeli, neišskėčia savo

BUVUSIEJI SKAIČIŲ 
FENOMENAI

Jurgiui Biddleriui, gimusiam 
Anglijoje, buvo duotas toks 
uždavinys: “Jei šviesos greitis 
siekia 305,675 kilometrų per 
sekundę, jei raudonųjų šviesos 
spindulių bangos ilgis viename 
colyje turi 36,918 virpėjimų, tai 
kiek virpėjimų per vieną sekun 
dę pasieks žmogaus akies lėly
tė?”

Jurgis Biddleris be jokio lau
kimo atsakė 444,443,651,200,- 
000. Šio fenomeno smegenys 
apskaičiavo atsakymą per trum 
pesnį laiką, negu truko uždavi
niui pasakyti. Atsakymas buvo 
visiškai tikslus.

Biddleris jau 11 metų am
žiaus būdamas sugebėdavo ke
lių sekundžių bėgyje padalinti 
dvylikaženklių skaičių iš ketur
ženklio.

Panašių skaičiavimo gabumų 
buvęs hamburgietis Zakarijus 
Dase, duodąs greitus atsaky
mus sudėtingiausiems skaitli
nių veiksmams.

Kiti
Tomas Saffordas, amerikie

čio ūkininko sūnus, 10 metų am 
žiaus būdamas daugino 32 žen
klų skaičių iš tiek pat per vie
ną minutę — atmintinai suge
bėdavo apskaičiuoti dešimtme
čiams astronominiam kalendo
riui dienas ir savaites.

Indų kilmės matematikas Sri- 
navas Ramajanunan, apie kurio 
gabumus plačiai rašė žymus 
anglų matematikas Harry. 
Tarp kitko rašė taip: “Rama- 
junan buvo žmogus, sugebėjęs 
atsiminti daugybę teoremų ir 
jų pagelba atmintinai duoti at
sakymus, kai bet kuris uždavi
nys liesdavo matematinius 
veiksmus. Jojo trumpmęnų 
veiksmų žinojimas ir uždavinių 
sprendimas atmintinai buvo 
pranašesnis už visų pasaulio 
matematikų. Jo atsakymai bu
vo tikslūs ir teisingi, tačiau jis 
nesugebėdavo paaiškinti, kaip 
jo smegenys šiuos veiksmus į- 
veikia atlikti.”

sparnelius, kurie buna gražiai paslėp
ti po jos geltonu švarkeliu ir kol ji ne
nulekia namų gesinti, gelbėti vaikų. 
Prisimenu taip būdami vaikais, dary
davome Lietuvoje.

Sakoma Šveicarijoje, viena vaikų 
karo našlaičių prieglauda, vadinama 
Pestalozzi vardu, yra tą vabalėlį pa
sirinkę savo simboliu.

Sis vabalėlis turi apsaugą, kaip 
ir imunitetą nuo paukščių, gyvulių ir 
kitą insektų ėdikų, kurie ji niekad ne
liečia, nesulesa ir, žodžiu, nenaikina.

Retai kam Žinoma, kad toks spar
nuotas vabalėlis, laipiojantis apelsi
nu šakelėmis ir lapais, galėtų būti, 
toks naudingas, kad jis yra tikras so
dininko geradaris, atnešąs tiek daug 
naudos pelno ir sveikatos žmogui, ku- 
rįa gauna valgydamas vaisius.

Pravartu apie jį papasakoti savo 
augantiems vaikučiams.

Kostas Ankus
****
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KOVO VYRAI DIRBA

KOVO VYRAI - TRETIEJI

Pasibaigus Sydnėjaus I-sios di
vizijos pavasario vyrų krepšinio tur
nyrui, Kovo vyrų pirmoji komanda iš
sikovojo treciąją vietą. Si pergalė yra 

■ tikrai stebėtinai puiki ir sveikintina. 
Po daugelio metų kovieciai vyrai, lai
mėdami Sydnėjaus II-sios divizijos pir
menybes, šių metų pabaigoje gavo tei
se žaisti aukščiausioje šios valstijos 
krepšinio lygoje - I-je divizijoje, kur 
kiekviena komanda yra labai gera ir 
kuriose žaidžia ne tik geriausi šios 
valstijos rinktinių žaidėjai, bet taip 
pat nemažai ir čia gyvenančių ameri
kiečių, kurių Ūgiui ir žaidimo lygiui, 
mes dar sunkiai galime prilygti.

Kovieciai vyrai, pateku i I-ją di
viziją, pasirodė tikrai daugiau kaip 
gerai, nes varžybų, eigoje jie per sa
vo gražius laimėjimus, iškopė iki pu
siau baigmės, ko iki šiol nėra pasie
kusi dar jokia kita buv. II-sios divizi
jos komanda ir čia, laimėjusi rungty
nes, atsidūrę varžybų baigmėje, kur 
susitiko su daukartine Sydnėjaus ir 
visos NSW valstijos meisterių koman
da, Paratels. Si australų komanda pa
sižymi savo keturiais dideliais po 6’6” 
žaidėjais ir ypatingai puikiais krepšių 
metimais.

Prasideda finalinės rungtynės. 
Neįmetus australams, mūsų greitieji 
Čerkesas su Gustafson daro pirmuo
sius taškus ir jau Kovas veda 4:0. 
Australai lygina 4:2, tačiau tolimas 
Lukoševičiaus metimas daro 6:2. Di
dieji australai iš arti meta neužden
giamai ir jau vėl po 6, tačiau Gustaf
son daro 9:6, Čerkesas 11:10 ir Mika
lauskas ir Gustafson išsiveržia iki 
17:10. Tai yra pirmosios 10-tis minu
čių. Atrodo, kad greitieji kovieciai 
įstengs palaužti ilguosius savo prie
šininkus. Daromas Kovo pakeitimas, 
Įeina du nauji žaidėjai. Žaidimas iš 
karto pasikeičia ir per porą minučių 
australai daro iš eilės penkis metimus 
ir jau vedą savo naudai 20:17, tačiau 
kovieciai bando susiimti, Atkinson, 
Lukoševičius. Danieliūnas ir Dubaus
kas prasiveržia iki 22:21, kas yra ko- 
viečiu paskutinis pirmavimas per rung
tynes. Puslaikis baigiamas 22:26.

Antrajame puslaikyje kovieciai 
vėl pradeda labai gražiai ir rezultatą 
tris kartus išlygina po 26, po 28 ir po 
30. Čerkesas, Mikalauskas ir Atkinson 
turi po 4-rias baudas. Daromi keitimai, 
žaidžiama gana atsargiai, ką greitai 
išnaudoja aukštieji australai ir prade
da veržtis nepavejamai. Rungtynes 
baigiasi Paratels laimėjimu 55:40.

Išskyrus gal būt rungtynių pabaigą, 
visas žaidimas buvo itin gražus ir per
mainingas, ką su dideliu džiaugsmu 
ir moraline parama, stebėjo didelis 
skaičius koviečių draugų ir rėmėjų lie
tuvių. Didžiausia koviečių klaida bu
vo padarytas po 10-ties minučių pakei
timas, kas, mano manymu, gal atnešė 
ir mūsų vyrams pralaimėjimą. Tačiau 
neskaitant to, kovieciai sužaidė labai 
kovingai, gražiai ir aikštėje darė vis
ką kas tik buvo galima, prasilaužti 
prieš savo aukštaūgius priešininkus. 
Atsiekus tokią puikią pergalę I-je di
vizijoje, visiems koviečiams ir jų va
dovui D.Atkinson, priklauso nuoširdus 
sportinis pasveikinimas ir didelis ačiū 
už gražaus žaidimo parodymą,.

Taškus pelne: Gustafson 11, Mi
kalauskas 10, Lukoševičius 8, Čerke
sas 6, Atkinson ir Danieliūnas po 2, 
Dubauskas 1, Gulbinas ir Liubinskas 0.

****

Okup. Lietuvoje kasmet gims
ta apie 54.000 kūdikių.
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ŽAIDĖJAS IŠ KANADOS

Jau pusmetis kaip Sydnėjuje gy
vena kanadietis inžinierius Edis Da
nieliūnas. Susiradęs lietuvius per krep

šinio stadijoną, jis tuoj pat Įsijungė 
į Kovo eiles ir, pradėjęs reguliariai 
treniruotis, jis iš žemesniųjų komandų 
iškilo i Kovo pirmąją komandą ir jau 
visai baigia apsiprasti su jos žaidimu. 
Australijoje ketina pagyventi ilgesni, 
laiką. Geros sėkmės Edi.

' A.L. •
****

Kovo merginos - YMCA 50:14
Kovietės merginos šiame pavasa

rio krepšinio turnyre žaidžia Il-je di
vizijoje ir, po eilės gražių pergalių, 
jos lengvai pasiekė pusiau baigmę, 
kur susitiks su geriausiomis šio tur
nyro komandomis dėl laimėtojų vardo. 
Paskutinėse savo rungtynėse jos leng
vai laimėjo prieš savo priešininkes.

Kovo merginų vadovė ateityje tu
rėtų atskirti jaunes nuo vyresniųjų, 

ar bent padaryti dvi ar daugiau koman
das varžybose, nes per daug žaidžiant 
vienoje komandoje, kitos merginos vi
sai negauna žaisti ir jų tarpe gaunasi 
nusivylimas, nes tik aktyviai žaidžiant, 
gaunama daugiau patyrimo, ko ypatin
gai nori ir trokšta jaunosios kovietės 
merginos.

Taškai: S.Gustafson 12, R.Araitė 
11, A.Kriaucevičienė 10, I.Kaciušytė 
5, A. ir R. Kasperaitytės po 3, R. ir 
V.Laukaitytės ir M.Seleni po 2, R.Eis- 
montaitė ir A.Sankauskaitė - 0.

****

21 METU SUKAKTIS
Nesenai Vytautui Obeliūnui su

ėjo 21 metai. Šia proga jo tėveliai, po
nai Obeliūnai, surengė savo namuose 
linksmavakarį. Ponų Obeliūnų šeima 
yra sportininkų šeima. Abu sūnūs nuo 
jaunų dienų žaidžia krepšinį, kai p. 
Obeliūnas vienu tarpu ėjo Vyties Spor
to Klubo Pirmininko pareigas. Vytas 
yra žinomas aukštos klasės krepšinin
kas, Australijos Lietuvių Krepšinio 
Rinktinės, Geelongo Apylinkės Rink
tinės ir dabartinės Vyties valdybos 
narys. Vakaro metu, dalyvaujant spor- 
tininkams-ėms bei draugams iš Gee
longo ir Melbourne, gražų žodj pasakė 
p. Obeliūnas, Įteikdamas sūnui sim
bolini raktą. Sporto Klubo vardu žodį 
tarė Vyties pirmininkas.

K.S.
****

P. Obeliūnas Įteikia sūnui Vytautui simbolinį 21 m. raktą. Dešinėje p. Obe- 
liūnienė.

< . . , . ?rrz
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LIETUVIŠKA ŠEIMA

Vestuvės visuomet malonios, links
mas iškilmes. Dar malonesnės ir links
mesnės, kada sukflriama jauna lietu
viška šeima. Lapkričio 27 diena to
kios šeimos susilaukėme Adelaidėje. 
Gražią, saulėtą šeštadienio popietę, 
Sv.Kazimiero koplyčioje, (‘Adelaidės 
Lietuvių Katalikų Centre) kun. A.Kaz
lauskas MIC, sutuokė ir žiedus sumai
nė Anelytei Intaitei ir architektui P. 
Kanui.

Pamergėmis buvo nuotakos jau
nesnioji sesutė Gaila ir jaunavedžio 
puseserė Aldona Morkūnaite. Pabroliais 
Petro draugas austfaliukas ir Anely- 
tės brolis Augis.

Piršlio nebuvo ir jo nekorė. Sun
ku būtų buvę susekti piršlio gudrybes 
supiršusius šiuos jaunuolius.

Anelytė - sydnejiškė, sporto klu
bo ‘Kovas’ buvusi krepšininkė. Laike 
XIX Australijos lietuvių sporto šven
tės buvo išrinkta Australijos lietuvių 
sportininkų gražuolė. Tai susipratusi 
veikli lietuvaitė. Sydnėjuje pasireikš
davo dar ir tautinių šokių, ateitininkų 
veikloje ir kaip deklamatorė. Paskuti
niu laiku gyveno Adelaidėje pas gimi
nes ir dirbo atsakominga kompiuterių 
operatorės darbą.

Petras adelaįdiškiams labai ge
rai pažįstamas. Sis jaunuolis perėjo 
visas jaunimo organizacijas. Baigęs 
savaitgalio mokyklą, aktyviai skauta- 
vo. Gerai pasirodė žaisdamas už ‘Vy
ties* sporto klubo jaunių krepšinio ko
mandas. Smarkiai sutrypdavo, šokda
mas tautinius šokius. Paskutiniais me
tais ėjo Adelaidės lietuvių studentu, 
sąjungos pirmininko pareigas.

Jaunavedžių keliai susikirto, be- 
sigainiojant krepšinio kamuolį. Ar tik 
nebus geelongiškiai, XVI-sios Sporto 
Šventės rengėjai, kaltininkais dėl šio 
laimingo susitikimo?..

Turtingos vestuvių vaišės įvyko 
Adelaidės Lietuvių Namuose. Gausus 
jaunavedžių ir jų tėvų draugų būrys

Mielus sportininkus Anelę Intaitę ir Petrą Kaną, sukurusius 
lietuvišką sportinę šeimą Adelaidėje, nuoširdžiai sveikinu ir linkiu 
puikaus ir laimingo šeimos gyvenimo ateityje.

LAIŠKAS IŠ VIETNAMO

Mielas Sp. Sk. Redaktoriau,
Jau kuris laikas kaip aš esu Viet

name ir, baigiant apsiprasti su gyve
nimu čia, noriu savomis mintimis pasi
dalinti ir su jumis, bei savo sporto 
draugais Australijoje. Kaip trumpai 
paminėjau ankščiau, Saigonas duoda 
didelio nešvaraus ir smirdančio mies
to, paskendusio neapsakomam skurde, 
vaizdą. Truputį pagyvenus, atrodo, čia 
yra tiktai dvi gyventojų klasės, tai la
bai vargingi ir labai turtingi. Pats Sai-

Anelė Intaitė ir Petras Kanas po ves
tuvių. Nuotrauka J.Donėlos

linksminosi iki išnaktų. Ant rytojaus 
vaišės dar buvo pakartotos pas p.p. 
Kanus ir pas jaunamartės gimines p.p., 
Beinoravičius.

Tikrai džiugu, kad iš krepšinio 
salių jų keliai pasibaigė prie altoriaus. 
Bet... Adelaidės vytiečiams truputį pa
vydu. Nors dabar ir nežaidžianti, visgi 
vytietį Petrą kovietė Anelytė išsiga
bena nuolatiniam apsigyvenimui į Syd- 
nėjų.

Australijos lietuviai sportininkai 
džiaugiasi šia lietuviška šeima ir lin
ki jiems saulėtos ateities.

B.N.
****

Antanas Laukaitis 
Sporto Skyriaus Redaktorius.

gonas yra miestas iš daugybės siaurų 
gatvių užterštų visokiausiomis išma
tomis ir daugybes mažų pastatų, kurių 
mažai kas žiūri, remontuoja ir kurie 
yra vienas prie kito suspausti ir pil
nai prigrūsti žmonių. Daugumas tokių 
pastatų yra sulipdyti iš aliuminijaus 
konservų dėžių, kurios viena su kita 
sulipdytos, padaro didesnius skardos 
lapus. Gatvės, išskyrus karo stovi, 
nuo 11 vai. vak. iki 5.30 ryto yra už
pildytos daugybe žmonių, mažų maši
nėlių (kurias mes pavadintume ‘bom
bomis’) ir tūkstančiais dviračių, moto
ciklų ir ‘skiuterių’. Oras visur yra tie
siog užnuodytas ir užterštas, pride
dant dar pūvančių atmatų kvapą. Sani
tarijos beveik visai nėra.

Saigone aš buvau per prezidento 
Thieu rinkimus ir čia labai smarkiai 
jautėsi, jog šie rinkimai buvo sufabri
kuoti. Saigone didžiausi triukšmada
riai ir streikuotojai yra Vietnamo uni
versitetų studentai, kurie dažnai daro 
įvairiausias demonstracijas, apvers- 
dami mašinas arba net mėtydami pačių 
padarytas ‘ugnies bombas’. Tas dar 
nepasako, jog jie nenorėtų, kad. ame
rikiečiai ir mes iš viso būtumėme Viet
name, bet jie daugumoj tik nori gauti 
daugiau teisių ir didesnio pasisakymo 
vietinėje valdžioje. Be šių išsišokimų 
dažnai pasitaiko įmesta granatą į di
desni. restoraną ar šiaip viešesnę susi
būrimo vietą, ką jau daro komunistai 
vietkongiečiai savo terorizacijos dar
be. __(Bus daugiau)

čL; r.l'X'I •j'ąo.Vi
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Į TALKĄ ŠIRDŽIAI

1971 m. lapkričio 28 dienos popie
tę nemažas būrys S.L.M.S.G. Draugi
jos narių ir svečių susirinko p.p. Bau
žių namuose paklausyti gyd. p. I.Bag
donavičienės paskaitos apie 'Širdies 
negalavimus ir kaip jų išvengti’.

Dalyvavę tikrai nesigailėjo atvy
kę, nes gyd. p. Bagdonavičienės gerai 
paruošta ir sklandžiai perduota paskai
ta visiems paliko aiškų vaizdą apie 
širdies negalavimų priežastis ir būdus 
galimai daugiau apsisaugoti nuo prie
puolių.

Prelegentė patiekė daug statisti
nių duomenų apie susirgimų atvejus 
ir kiek amžius, lytis, paveldėjimas bei 
gyvenimo būdas turi Įtakos į širdies 
negalavimus. Paaiškino kas yra 'Co
ronary’ ir kas atsitinka širdžiai kai 
kraujo indai užsiblokuoja ir kodėl tas 
gali įvykti. Aukštas kraujo spaudimas, 
nutukimas, rūkymas, neteisinga dieta, 
nerviška įtampa, stoka fizinės mankš
tos ir t.t. gali privesti prie širdies li
gos. Svarbiausia yra vengti arba gydy
ti tas ydas ir tuo padėti tam taip svar
biam organui tinkamai veikti.

P. Baužienė nuoširdžiai padėkojo 
gyd. p. Bagdonavičienei už taip nau
dingas žinias ir pakvietė visus kavos 
puodeliui su užkandžiais. Man atrodė, 
kad gal ne tiek daug cigarečių buvo 
užsidegta ir nuo vieno kito kąsnio gar
dumynų buvo atsisakyta... O gal aš 
klystu.

Jaunesnioji Pertho lietuvių tautinių šokių grupė, kuri šoka tautinius 
šokius dainuoja lietuviškas dainas. Grupės vadovė p. V. Repsevi- 
ciene.

ADELAIDES LIETUVIU. NAMU 
SPAUDOS KIOSKAS 

Kalėdų Šventėms artėjant siūlo dideli 
pasirinkimą knygų ir plokšteliu 

suaugusiems ir mažiems

B.Kviklys - Mūsų Lietuva, gra
žiai įrišti 4 tomai Liet.viet. S38.00 
Eretas - K.Pakštas 9.00
V.Krėvės raštai - 6 tomai, kie
tais viršeliais 22.00
Maironio baladės, puošn.iliustr. 
leidinys 5.40
A. Baranauskas - Anykščių šilelis,
puošn. leidinys 4.50
Paulius Augis - didelio formato 
monografija, gausiai iliustr. 15.50 
Pulgis Andriušis. Raštai I tomas, 
kiet. viršeliais
B. Armonienė - Palik ašaras 
Maskvoje 
Alsėnas - Martynas Jankus 
Audėnas - Paskutinis posėdis 
Bindokįenė - Viena pasaulyje
Ęutkus P.kun.Tautų šventovėse 3.75 
Cekienė E. - Kad ji būtų gyva 4.50 
Dambriūnas ir kt. - Introduction
to modem Lithuanian 
Dovydėnas L. - Mes valdysim 
pasaulį - 2 tomai 
Enciclopedia Lituanica I tom; 
Gliaudą 
Gliaudą 
Gliaudą 
Gliaudą 
ąsočiai
Gimbutienė Dr. - The Balts 
Grincevičius - Geroji vasara 
Kutkus A. - Dainininko dalia 
Krivickienė - Vilnius Lietuvių 
liaudies dainose 
Lukšyte A. - Kalnų velnias 
Lietuvių literatūra svetur 
Pažėraitė - Anapilio papėdėje
Pukelevičiutė - Rugsėjo šeštad. 4.50 
Rūkienė S. - Grįžimas į laisvę 5.40 
Raila Br. - Dialogas su lietuvias6.30 
Raila Br. - Versmės ir verpetai 4.50 
Spalis R. - Rezistencija,kiet.virš5.40 
Tininis - Dailininko žmona 
Vijeikiš'- Lietuva mano tėvų 
žemė
Jurgėla K. - Lietuvos sukilimas 
1862 - 64 met. 9.00
Grauslys A. - Ieškau 7.a,vo veido4.50 
Brazdžionis^- Poezijos p.inatis 9.00, 
Kun. Yla - Šiluva Žemaitijos 
istorijoje 
Kairys A. - ištikimoji žolė 
Baronas - Vėjas lekia lyguma
Kemežaitė B.-Sudiev, aš iseinu4.00

Užsakymus prašau siųsti adresu: 
E.Reisonienė, 655 Portrush Rd. Glen 
Osmond, S.A. 5064.

4.50

2.70
3.60
3.60
4.50

PERTHAS

A.A.
****

GRAŽIOS IŠLEISTUVĖS

Algis Ivinskis su žmona Jūrate 
ir abiem dukrelėm: Vida ir Marina, 
gruodžio 18 d. išvyksta vieniems me
tams studijinių atstogų į Kanadą ir 
JAV; taip pat žada aplankyti ir Euro
pą. Newcastle lietuviai gruodžio 
5 d. surengė ponams Ivinskiams iš
leistuves, kuriose dalyvavo virš 50 
asmenų. Atsisveikinimo žodį Newcast
le Apylinkės vardu pasakė Alfonsas 
Sernas, Diskusijų Klubo vardu dr._ Ge
rutis Kišonas ir moterų vardu - Žibu
tė Kišonienė.

Newcasteliskiai linki ponams 
Ivinskiams gero vėjo, malonaus poil- 

> šio ir laimingo sugrįžimo į Newcastle, 
vd.

Nors Perthe lietuvių nedaug, bet 
jie visur ir visaip pasireiškia austra
lų tarpe.

Š.m. gruodžio 2 d. vakare įvyko 
koncertas p. A.Taškuno vadovaujamoj 
muzikos mokykloj. Nors šiais metais 
mokykla beveik ir nelankė lietuvių jau
nimas. Bet teko išgirsti programoj ir 
labai gražių melodijų lietuviškų, beto 
dar buvo pakviesti lietuvių mažųjų dai
nininkų ir tautinių šokių šokėjų grupė 
vadovaujama V.Repsevičienės. I šia 
grupę įeina ir australų dainininkų ir 
šokėjų. Nors ir mūsų yra maža, bet 
jaunimas organizuojasi labai gražiai. 
Dabar jau yra dvi tautinių šokių gru
pės, jau galutinai įsisteigia sporto 
klubas, kuris tikisi jau į Lietuvių Die
nas Sydney pasirodyti. Daug sėkmės 
mus jaunimui, nors ir maža grupė, bet 
jaunimo būrys nemažas ir vyresnieji 
tik juos remkime ir mūsų ateitis bus 
užtikrinta. Perthe lietuviai tikrai greit 
neišnyks.

KIEK SUŽINOJAU!

Pertiškis

19 7 1

Sekmadienis

Pirmadienis

Antradienis

Trecadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šeštadienis

****

STUD EN T U

26-ta

27-ta

28-ta

29-ta

30-ta

31-ma

1-ma

Gruodžio

Gruodžio

Gruodžio

Gruodžio

Gruodžio

Gruodžio

Sausio

Jau ne naujokai
Misijonierius, naujai atvykęs į 

žmogėdrų sritį, teiraujasi pas čia
buvį :

— Ar jūs ką nors žinote apie 
tikėjimą?

— Taip, skonį pažinome, kai 
valgėme čia anksčiau buvusį mi- 
sijonierių ...

Dvi mokytojos Audronė Cibulsky- 
tė ir Vida Griškaitytė Kalėdų atosto
goms išvažiuoja i Naujų Zalandiją. 
Sėkmės ir gero poilsio linkime.

****
Žymus visuomeninkas dr. V.Di- 

džys atšventė savo amžiaus 75 metų 
sukakti. Sukaktuvininkas kaip visada 
linksmast pilnas jumoro ir sveikatos. 
Susirinkę draugai ir kolegos palinkėjo 
ilgiausių metų sukaktuvininkui ir iš
gėrė šampano taurelę. Mes taip pat 
mielam daktarui sukaktuvininkui linki
me ilgiausių metų ir geros sveikatos, 
o visą kitą jis pats turi.

Newcastlio lietuviai ruošia Naujų 
Metų sutikimą Tyrrell Hall, Telford St. 
Baliaus pelnu nori paremti jaunimą 
vykstantį į PLJ Kongresą. Linkime 
sutikti Naujus Metus ir padaryti gerą 
pelną jaunimui paremti.

*****

Panevėžio, penktojo pagal dydį 
Lietuvos miesto, gyventojų skaičius 
š.m. spalio mėn. pasiekė 80.000. Ti
kimasi, kad apie 1980 metus Panevė
žy gyvens 100.000 žmonių.

****

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA
Patirta, kad ALB Krašto Valdy

bos anketos skirtos mūsų jaunimui dar 
ne visos yra gražintos.

9

9
11

1
4

vai. Ryto iki 5 vai. p.p. registracija - 
Dainavos salėje.

iki 11 vai. Registracija.
Pamaldos (St. Joachim’s Lidcombe'

vai.
vai.
val.p.p. Jaunimo pietūs (Dainavos salėje) 
val.p.p. Sporto Šventės Atidarymas

(Alexandria Stadium)
7.30 val.vak.Sportininkų Barbecue, Beach Hut, 

Br ighton-le-Sand s.

9
11

8

11

1

8

vai.
vai.

val.vak

vai.

Ryto - Valdybų posėdis
Oficialus suvažiavimo atidarymas 
Dainavos salėje ir po Atidarymo, 
Dr. V. Donielos paskaita.
Harbour Cruise-No. 6 Circular Quay

Visuotinis susirinkimas
Watsons Bay Hotel, Milftary Rd, 
Watsons Bay.
Pietūs Watsons Bay Hotel, ir po 
pietų, bendras pasimaudymas 
pajūryj ten pat.

val.vak. Jaunimo Vakaras - šokiai 
Hurstville Civic Centre.

val.p.p.

6.30val.vak. Diskusijos, pietus ir šokiai - 
“Ace of Clubs” restorane, 
131 Princes Highway, Silvania. 
Norintieji galės pasimaudyti 
“Swimming pool” ten pat.

8 val.vak. Naujų Metų Balius, Newtown.

Gegužinė - Ingleburn.

Valdyba pasilieka teisę šitą programa, reikalui esant, keisti.

VISO SUVAŽIAVIMO IŠLAIDOS ■ $12.00

6.30

7.20
14.00

4.50
4.00
2.70

J. - Agonija
J. - Aitvarai ir giria
J. - Simas
J. - Liepsnos ir apmaudo

3.60
8.00
4.50
1.80

4.50 
5.00- 
9.00
4.50

4.50

7.20

4.50
3.60
3.60
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Svečias iš Amerikos pas Pertho lietuvius. Is kairės - svečias p. AL 
Raščkauskas, O. Liutikienė - Apylinkės pirmininkė, Pertho lietuvių 
klebonas kun. L. Kemėšis ir p. O. Jurgelienė.

PIGESNES KELIONĖS Į. EUkOP^

UŽSISAKYKITE BILIETUS PER

’„PALANGA“ TRAVEL
632 GEORGE ST., SYDNEY

TEL. 26 - 3526 j
PATARNAUJAME VISAIS KELIONIŲ REIKALAIS IR I KITAS

ŠALIS, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI I
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Pranešimai
’AUŠROS’ TUNTO STOVYKLA
‘Aušros* tuntas stovyklauja 1972 

m. nuo 3 iki 13 sausio Inglebum lietu
vių skautų žemėje. Stovyklos mokes
tis už pirmąjį šeimos narį $14; už an
trąjį - $10; ir už trečiąjį - $6. UŽ vie
ną dieną $2. Norintieji stovyklauti pri
valo užsiregistruoti pas tuntininką psk. 
V.Deikų,6 Albert Str. Cabramatta, NSW. 
2166 iki šių metų gruodžio mėn. 24 d.

Tuntininkas
****

Gruodžio 19 d. A.L.Katalikų Kul
tūros D-ja šaukia narių susirinkimą 
Lidcombėje tuoj po pamaldų parapijos 
salėje. Bus renkami atstovai į Katali
kų Federacijos suvažiavimą Melbour
ne ir svarstomi kiti einamieji reikalai. 
Prašome visus narius dalyvauti.

Valdyba 
****

Tautos Fondo atstovų Canberroje 
yra paskirtas p. A.Švedas, norintieji 
paaukoti Tautos Fondui prašome kreip
tis į p. A.Svedą.

T.F.Atstovybė
****

Latrobe Valley
S.m.gruodžio 19 d. prie Yallourn’o 

užtvankos ruošiama tradicinė Kalėdų 
‘eglutė’ - gegužinė. Bus jaunimui sal
dumynų, o senimui - kartumynų.

Todėl jaunus ir senus,pėsčius ir 
važiuotus kviečiame kuo gausingiau
siai dalyvauti. Bjus dešrelių alkiui nu
raminti ir ant ‘Šaknelių’ užpilti. Pra
dėsime 12 vai. O pabaiga ir pati ateis.

Valdyba 
****

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESO KOMITETAS SYDNEY 

skelbia
Sąrašą kandidatų nuominuotų atstovau
ti Sydney Lietuvių Bendruomenę PLJ 
Kongrese JAV.

ORGANIZACIJŲ NOMINUOTI:
ALB Sydney Apylinkės Valdybos -

1. Gražina Zigaitytė,
Sydney Lietuvių Filisterių Būrelio -

1. Vytenis Vasaris,
2. Rimas Skeivys,

Sydney Lietuvių Choro ‘Daina’ -
1. Birutė Aleknaitė,
2. Zita Belkutė,
3. Danutė Dulinskaitė,
4. Darius Gečiauskas,
5. Laima Laukaitytė, 

Sporto Klubo ‘Kovas’ -
1. Rūta Araitė
2. Chris Matulis,
3. Edis Karpavičius,
4. Mindaugas Mikalauskas,
5. Gediminas Sauka, 

Sporto Klubo ‘Neris’ -
1. Dalia Adomėnaitė,
2. Jeronimas Belkus,
3. Rūta Gečiauskaitė,
4. Kajus Kazokas,

Skautų Tunto ir Tėvu, Komiteto:
1. Liūda Apynytė.

PASKIRU BENDRUOMENĖS NARIU 
NOMINUOTI:

1. Violeta Bitinaitė,
2. Rūta Kaminskaitė,
3. Ugnė Kazokaitė,
4. Elena Kiverytė,
5. Regina Laukaityte,
6. Nata Liutikaitė,
7. Jūratė Reisgytė.
Daugelis kandidatų buvo nuomir 

nuota kelių, asmenų. Iš viso gauta 
34 nominacijos.

Visoms organizacijoms ir pavie
niams Bendruomenės nariams, nomina
vusiems kandidatus, nuoširdžiai dėko
jame.

PLJ Kongreso Komitetas Sydney 
****

— Kas trokšta pasiekti kažką 
reikšminga, tas, anot Goethės, tu
ri apriboti save. O kuris nori vis
ko, tai iš tikrųjų nieko nenori 
ir nieko nepasieks.

G. Hėgelis
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PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Klubo valdy

ba praneša, kad šiais metais Kūčių 
‘Dainavos’ salėje nebus dėl valdybos 
užsiėmimo statybos reikalais.

Valdyba
****

MOTERŲ, SPAUDOS LOTERIJA
Dėl Kalėdų ruošos darbų Moterų 

Spaudos Loterijos traukimas atideda
mas po Naujų metų. Tiksli data bus 
pranešta vėliau.

Maloniai prašome bilietų platin
tojus gražinti parduotas ir neparduo
tas bilietų knygeles loterijos trauki
mo paruošimui.

Tuo pačiu nuoširdžiai dėkojame 
bilietų platintojams ir platintojoms ir 
linkime linksmų švenčių ir laimingų 
Naujų Metų.

Spaudos darbuotojos
****

SVARBI INFORMACIJA
Tenka plačiau painformuoti Aus

tralijos lietuvius, o taip pat ir Lietu
voje gyvenančius gimines ir draugus, 
kad paskutiniuoju laiku atsirado gali
mybė iš Australijos o taip pat ir iš 
Lietuvos be muito mokesčio apkrovi
mo persiųsti kilnojamąjį ir nekilnoja
mąjį turto palikimą giminėms, o taip 
pat ir negiminėms jei turtas yra palik
tas pagal testamentą.

Jei turtas yra paliktas be testa
mento, jis patenka į trustees (įgalio
tinių) globa ir gimines gali paveldėti 
tik pristatė mirimo metriką ir savo gi
minystei įrodyti dokumentus. Visais 
atvejais yra patartina iš anksto suda
ryti testamentą, kurio sudarymas ne
daug tekainoja, o pomirtinį turtą tvar
kant turi didelės reikšmės.

Šiuos visus patarnavimus ir turto 
persiuntimą atlieką LITAS INVEST
MENTS PTY.LTD., kuriam vadovauja 
mūsų tautietis Romas Cibas. Tas mums 
padeda, kad galima visa susirašinėji
mą ir laiškus bei patarimus gauti lie
tuvių kalboje.

Kita firma, kuri panašų darbą dir
ba yra C ANTAL CO Melbourne.

Inf.
****

“DAINOS” CHORAS DĖKOJA
“Dainos" choras savo metinio kon

certo metu 1971 m. lapkričio 13 d. 
sulaukė didžios paramos pinigais, 
maisto produktais, įvairiais darbais ir 
kitokia pagelba bei parama. Nuošir
džiai dėkingi esame visiems mus ir 
mūsų veiklą taip gausiai parėmusiems: 
p.p. P. Aleknai, Abromavičienei, B. 
Amberienei, P. Antanaičiui, E. Ba- 
dauskienei, K. Belkui, K. ir V. Biti
nams, A. Burneikiui, Z. Čilvinienei. 
A. Eismontienei, Grosienei, St. Jan
kauskui, Jarmalavičienei, J ankauskie- 
nei, Jurjonui, Jurevičiui, O. Kavaliaus- 
kienet, V. Kasperaičiui, J~. Karitonui, 
E. Kiverytei, Kondrackienei, J. Kur- 
linskui, O. Kyzelienei, Z. Kyzeliui, I. 
Lašaitienei, A. Lukšytei, J. Makaro- 
vui, Marašinskienei, Medelienei, Mi- 
gevičienei, E. Narbutienei, V. Narušie- 
nei, H. Ozarskienei, Penkaitienei, A. 
Plūkui, Pranskui, E. Rašymui, P. Sa
kalauskui, B. Sidaravičienei, A. Skir- 
kai, H. Stošiui, Šatkauskienei Šums- 
kams, senj., I. Valiokienei, Vinevičie- 
nei, Vilkaitienei, M. Zakarui, wollon- 
gongiškiams už “pajūrio paukščius” 
aukotus loterijai ir neišskaitoma pa
varde piniginę auką. Jei ką būtume 
praleidę atsiprašome.

Giliai dėkingi esame visiems atsi
lankiusiems i mūsų koncertą-balių. Jū
sų ne tik moralinė bet ir materialinė 
parama “Dainos” chorui buvo tikrai 
gausi. Sutelkta gražaus pelno, kas pa
lengvins chčro tolimesnę veiklą. Ačiū 
visiems! Choras “Daina”.

Negali — nežadėk, bet 
pažadėjęs ištesėta

Nepraleiskite progos pamatyti linksmos ir nuotaikingos A. Rūko

VIENO KIEMO GYVENTOJAI

komedijos, s. m. gruodžio 18 d. 8.oo vai. v. Lietuvių Namuose. 
Bilietai platinami J. Bačiūno vardo bibliotekoje, Katalikų Centro 
kioske ir prie Įėjimo spektaklio dieną.

Adelaidės Lietuvių Teatras VAIDILA

Melboumo Apylinkės Valdyba.

MELBOURNO BENDRUOMENES

NAUJU METU BALIUS

ruošiamas Camberwell Civic Centre. Pradžia 7.45 vai
Kontinentalinis orkestras, Dennis Catering vakarienė, visi 

gėrimai ir pilnas patarnavimas. Bilietų kaina $8.00
Bilietų platintojai:
M. Didžys, 192 Queen Street, Altona, 3018, Tel: 398 2469,
Jaunimo Kongreso Komitetas - H. Antanaitis, 4 Robert Street, 

North Balwyn, 3104, Tel: 857 7248. .
Priimami tik apmokėti bilietų užsakymai. Bilietų užsakymai po 

gruodžio 25 d. nebus priimami.

k NAUJU METU SUTIKIMA,

7098938, V. Gulbiną 
vai. vak. Pabaiga 3 vai. ryto.

kuris
Road, Newtown. Gražiai atnaujinta, moderniška 
salė, šalti gėrimai, bufetas, itališka kapela.

Vietos užsakomos pas: V. Daudarą tel: 923921, V. Binki
- 9133719, V. Kasperaiti - 7098938, V. Gulbiną - 592681.’ 

Pradž ia 8

. Š.m. gruodžio 31 diena Sydnėjaus Sporto Klubo „KOVO 
-M Valdyba rengia XXII- sios Sporto Šventės Uždarymo

vyks Newtown Police Boys Club salėje, Erskinville 
oro vėsinama

Niekados niekas nesiskun
dė, kad buvo perdaug myli
mas. v

L. Tolstojus

NAUJU METU BALIUS MELBOURNE
Jaunimo Kongreso Komitetas Mel

bourne platina bilietus į Melboumo 
Apylinkės Valdybos ruošiamą Naujų 
Metų Balių - Camberwell Civic Centre.

Stalus galima užsisakyti pas - H. 
ANTANAITĮ, telef. 857 7248; ir - P 
JOKŪBAITĮ, telef. 44 4334; ir prie 
bažnyčios kas sekmadienį.

JAUNIMO KONGRESO KOMITETAS 
MELBOURNE

****

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

Metai baigiasi, ar užsimokėjai Austra
lijos lietuvio solidarumo mokestį? Tik 
$ 2.00 metams.

mttR pautai
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

”0UR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bendruomenes 
laikraštis
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