
PASTANGOS KUDIRKĄ IŠGELBĖTI
Tai buvo savotiška siu dienų sen

sacija. Anglijoje gimus ir paskutiniu 
laiku Kanadoje, Toronto mieste, gy
venantis Leonard Milne, 49 m. amž. 
Kanados Unitų (Jungtinės) Bažnyčios 
planavimo direktorius, prieš Kalėdas 
norėjo išgelbėti Rusijoje kalinamą Si
mą Kudirką. L. Milne darbovietėje pa
davė atsistatydinimo prašymą, nenu- 
statydamas jo datos, o žmonai pasa
kė, kad jis vyksta New Yorkan tarny
biniais reikalais. Pasiekęs Suomijos 
sostinę Helsinkį jis padarė * rimtą’ pa
siūlymą Jungtinių Amerikos Valstybių 
Oro Linijos keleivinio jet lėktuvo ka
pitonui. Milne kapitonui siūlė kokiu 
nors būdu pagauti dų Sovietų Rusijos 
piliečius, juos nuvežti į New Yorką 
ir už juos pareikalauti Simo Kudirkos - 
padaryti iškeitimą. Milne sakosi ka
pitonui negrąsinęs, bet kapitonas aiš
kina, kad jis supratęs tai kaip grąsi- 
nimą ir Milne kišenėje matęs kazka, 
panašaus į revolverį. Tikrumoje revol
veris jo kišenėje buvo rastas, bet ne
užtaisytas ir Milne visai neturėjo šo
vinių. Milne prisipažino painformavęs 
Kanados ir JAV saugumo organus apie 
savo planą gelbėti Kudirką. Viso to 
pasėkoje L. Milne buvo suomių poli
cijos areštuotas. Sakoma, kad suomiai 
■o “adą kelti j/m. L 
gražinti atgal į Kanadą, bet... tik po 
Kalėdų. Taigi L. Milne paaukojo sa
vo Kalėdas Simo tragedijos priminimui. 
Suomių policija mano, kad kanadietis 
ne nemanė vykdyti to sunkiai Įmanomo 
plano, bet jis siekė tik reikalo pagar
sinimo.

L. Milne yra antrojo pasaulinio 
karo veteranas - Anglijos sunkiųjų 
bombonešių kulkosvaidininkas. Angli
jos aviacijoje jis pradėjo tarnauti 17 
metų amžiaus. Jis taip pat yra ir pa
rašiutininkas. Kanadon atvyko 1959 m. 
Po to jis dirbo planavimo darbą įvai
riose Įstaigose. Paminėtos Unitų Baz-

nyčios generalinės tarybos sekretorius 
kun. Long apibudino L. Milne kaip vi
sų mėgiamą ir malonų žmogų ir buvo 
to Įvykio nustebintas, nes jis anksčiau 
nepastebėjęs Milne domintis Kudirkos 
byla.

Pats Milne pasikalbėjime pavadi
no Kudirką mažuoju žmogum, siekian
čiu laisvės ir to pasėkoje atsidurusiu 
vergų stovykloje. Po to Milne štai ką 
pareiškė: * Aš jaučiu, kad dabar ma
no gyvenime yra atėjęs laikas pada
ryti ką nors vertingo. Kokia Kalėdų 
dovana begali būti geresnė už davimą 
žmogui laisvės?’ Jis užsiminė, kad 
Kudirkos reikalu nieko nedaro nei pa
saulio valstybės, nei gausios jo orga
nizacijos. Todėl ši pareiga krenta ant 
privačių asmenų pečių. Ir jis nutarė 
pradėti nuo savęs. Sako, jei tą planą 
nepasiseks įvykdyti, tai vistiek jis 
jaus pasitenkinimą, nes jis bus priver
tęs pasaulį atkreipti dėmėsi į nežmo
niškumo auką.

Kanados laikraščiai ir televizi
jos bei radio stotys plačiai paminėjo 
šį Įvykį, primindami S. Kudirkos tra
gediją, kai jį amerikiečiai grąžino ru
sams, kurie jį sumušė ir paskui pa
siuntė i vergų stovyklą. Jie nurodo, 
kad tai jvo neeilinis nesusipratimas, 

trims pareigūnams suspen
davimą tarnyboje ir sukėlęs JAV di
delę gyventojų nepasitenkinimo bangą.

L. Milne yra vertas pagarbos ir 
padėkos laiškų už tai, kad jis atsisa
kė Kalėdų džiaugsmo savo šeimoje ir 
jas praleido Suomijos kalėjime, nore- ' 
damas priminti pasauliui tą didįjį nu- 1 
si kaitimą prieš žmoniškumą - tą žiau
rų pasielgimą su laisvės siekiančiu 1 
lietuviu jūrininku.

L. Milne, trokšdamas S. Kudirkai 
laisvės, atsisakė savo asmeniškos 
laisvės per svarbiausią metinę šeimos 
šventę - Kalėdas!

Darūnas
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DIDŽIŲJŲ ŠVENČIU PROGA-

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas sveikina visą- 
lietuvių tautą Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Linkime visiems dva
sinės stiprybės ir asmeninės laimės.

Su dėkingumu žvelgiame į praėjusių metų bėgyje pavergtų
jų tautiečių drąsų priešinimąsi okupanto priespaudai ir nuoširdžiai 
jiem linkime ištverti.

Visiem išeivijos lietuviam, bet kokiu būdu šiais metais 
prisidėjusiems prie Lietuvos laisvinimo pastangų, reiškiame gilią 
padėką, kartu kviečiame pasiryžti ir toliau dirbti bei aukotis, kad 
kalėdinė taika ir ramybė vėl sugrįžtų į mūsų Tėvynę Lietuvą.

Tikėkime, kad siekiant Lietuvos laisvės, mūsų visų pa
stangos ir darbas bus sėkmingi.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETAS

New Yorkas, 1971 m. gruodžio 17 d.

KLAIPĖDOS ATVADAVIMĄ PRISIMENANT

( 1923.1.15 )
Sausio penkioliktoji diena, Klai

pėdos atvadavimo data, ir po 49 metų 
Klaipėdos vaduotojams, iš ano krašte
lio kilusiems, ar anoje salelėje ilges
nį laiką gyvenusiems ir ten dirbusiems, 
sukelia įvairių minčių, prikelia virti
nes prisiminimų ir juostas neišdylan
čių gamtos vaizdų. Lyg filmas iš pa
sąmonės mums vėl atskleidžia saulės 
nuauksintas kopas ir per jas, lyg pa
skutinius gyvūnijos vainikuotus kara
lius, iškilmingai savo karūnas iškė
lusius, keliaujančius didingus Kuršių 
Neringos briedžius, ir tinklais nuo 
marių, lyg kokiu pasakišku šydu už
dengtus ramius žvejų kaimus, tiek Kur
šių Neringoje, tiek visame Kuršių pa

maryje. Ties anais žvejų kaimais ma
tome ramiai plūduruojančias plokščia
dugnes žvejų valtis, kuriom plaukta 
į žūklę, į Klaipėdos žuvų turgų ir iš 
pamarių pievų parsivežtas šienas. Tie 
malonūs gintaro krantai ir šiandien 
mielai prisiminti bet kuriam pasaulio 
krašte begyvenant.

Lietuvai džiaugsmingoji sausio 
15-oji nuveda mus mintimis ir į Klai
pėdos kapines, kur ilsis žuvusieji 
Klaipėdos vaduotojai, slapta iš tėvų 
namų į šį žygį išėję gimnazistai, stu
dentai ir kaimo artojai.

Šių antrųjų Jaunimo Metų proga 
pindami Lietuvos Laisvės vainiką, 
įpinkim ir Klaipėdos vaduotojam pa
garbos gėles.

LAUKIAME IR RUOŠIAMĖS BARO-STANKAITYTĖS KONCERTAMS
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NAUJU METU ANGOJE

Šie metai yra mums jaunimo me
tais, todėl išskirtini. Jų. prasmės ne
reikia aiškinti, nes tai visiems gerai 
žinoma ir suprantama. Reikia ieškoti 
tik priemonių kaip ta. jaunimą pažadin
ti ir suįdominti kad jis pabudęs užsi
degtų idealais ir noru būti lietuviu, 
visa kita jis žinos kaip reikia veikti 
ir ką daryti esamose sąlygose ir aplin- Į 
kybėse. Nereikia jų mokyti ką jie tu
rėtų daryti, kaip elgtis, nes tai juos j 
atstumia nuo mūsų senesniųjų, mes 
pratę juos laikyti dar vaikais ir todėl j 
negalime rasti bendros kalbos.

. Su mažais ir jaunais nėra sunku 
susikalbėti, tik reikia su jais kalbėti, 
nepalikime jų vienų, nes kitaip išaugs 
gegužiukai, svetimi savo lizdui paukš
čiukai ir tokiu jau nemažai turime.

Su suaugusiais jaunuoliais jau 
yra kitaip, čia jau vien kalbos nebe- \ 
užtenka, nes jaunimas turi savo būdą 
gyventi ir veikti. Tėvai nebe autorite
tas, o tik senstančios ir iš gyvenimo į 
išeinančios kartos atstovai. Jaunimas 
kol tebėra jaunimu, mažai kada pasi- I 
žiūri į praeitį, jis žvelgia į ateitį ir Į 
jo viltys ir gyvenimo lūkesčiai atei
ties nežinomybėse paskendę.

Ir kaip susikalbėti kai tėvai yra į 
giliai įstrigę į praeitį, o vaikai pake- į 
lę sparnus skristi į ateitį, kai vieni 
džiaugiasi praeitos dienos žara, o ki
ti rytojaus dienos aušra. Šiame natų.- į 
raliame vyksme nėra tragedijos, taip 
turi būti, ant to paremta visa žmoni
jos pažanga. Tas plyšys tarp kartų 
visados buvo, o jei jis šiandieną di- į 
dėsnis kaip visada, tai todėl kad šian
dieną gyvename laikus, kada visos ver- ! 
tybės keičiasi ne metais, o dienomis j 
ir net valandomis.

Vienintelis klausimas stovi prieš 
akis kaip suįdominti jaunimą, kad jis I 
imtų domėtis savo paties kilme, lie- į 
tuvių tautos egzistencija.

Kitos geresnes vietos susitikimui 
ir išsikalbėjimui aš nematau, kaip mū
sų pačių spaudoje. Bet kas daryti,kad • 
mūsų jaunimas lietuviškos spaudos, 
galima sakyti, neskaito. Neįpratinome 
iš mažens skaityti, dabar gal dar nė
ra per vėlu, bet reiklauja ypatingų 
pastangų ir pasiaukavimo, kad jis pra
dėtų lietuvišką laikraštį ir knygas 
skaityti. Gal tai ir bus mūsų didysis 
rūpestis šiais jaunimo metais įpratin
ti jaunimą domėtis savo spauda. Kaip 
tuo galėtume pasiekti? Visų pirma, 
reikia pravesti akciją, kad jaunuoliai 
užsiprenumeruotų bent vieną lietuviš
ką laikraštį. Jei vaikai,tėvu, paragin
ti, neužsiprenumeruotų laikraščio, rei
kėtų . kad tėvai patys šiems metams 
užprenumeruotų,arba kas nors iš pa- 
šalies. Reikia aukos, bet apsimokės, i 
jei tik jaunuolis pradėtų skaityti. To
liau, reikia stengtis,kad patys.laikraš
čiai būtų įdomūs mūsų jaunimui. Ir tik 
kartu dirbdami atšviežinsime savo jau- į 
nimą lietuviškoje dvasioje, o tam ir 
skiriame šiuos metus.**** į

KALBĖKIME SU VAIKAIS LIETUVIŠKAI

Dr. Valteris Didžys

Mirė istorikas Ivinskis
1971 m. gruodžio 24 d. Vokieti

joje, Bonnos ligoninėje mirus prof. dr. 
Zenonui Ivinskiui, žinomam mokslinin
kui-istorikui ir visuomenininkui, Lie
tuvos kultūra, ypatingai gi istorija 
(ne komunistinio sukirpimo) patyrė 
stambų nuostolį. Lietuvių tauta nete
ko žymaus, dar buvusio pajėgaus moks
lo vyro - atsiradusi spragą nebus leng
va užpildyti. Prof. Ivinskis yra buvęs 
išeivijoje, Vokietijoje, ne tik Vliko 
nariu, bet ir Vykd. Tarybos, taip pat 
Vokietijoje, pareigūnu.
Nuo pat jaunystės domėjosi istorija

Velionis prof. Ivinskis,mirė, pa
lyginti, dar stipriam amžiuje, 1971 me
tais sulaukęs vos 63 metų amžiaus. 
Jis buvo gimęs 190 8 m. Kaušėnų kai
me, Plungės vis., Telšių apskr. 1929 
m. jis jau buvo baigęs Lietuvos uni
versiteto teologijos-filosofijos fakul
tetą. Studijas gilino Miuncheno ir Ber- 
lino universitetuose, (1929-3 0 m.), 
daugiau susidomėjęs Rytų Europos 
istorija. Parašas dizertacijąapie Lie
tuvos valstiečių luomo išsivystymą, 
Ivinskis 1932 m. Berlyno universite
te gavo daktaro laipsnį, tuo laiku tu
rėjęs vos 24 m. amžiaus. Rinkęs me
džiagą Berlyno ir Dancigo archyvuo
se, Ivinskis 193 3 m. parašė habilita
cinį darbą ’ Lietuvių ir Prūsų prekybi
niai santykiai pirmoje 16 amž. pusė
je* ir tais pačiais metais buvo išrink
tas Vytauto D. Universiteto teologi
jos-filosofijos fakulteto privatdocen
tu, prie visuotinės istorijos katedros. 
1940 m. - ekstraordinarinis profeso
rius. Okupantams tą fakultetą užda
rius, Ivinskis, Laikinajai Lietuvos 
vyriausybei pavedus gražintas į Kauno 
universitetą, suorganizavo filosofijos 
fakultetą ir jo dekanu buvo iki 1942 
m. pabaigos. Vokiečių okupacijos me
tais jis dėstė ir Vilniaus universitete.

GARBINGA SUKAKTIS
Vienas iš veiklesnių Maž. Lietu

vos veikėjųyraTilžės Akto signataras 
Dr. Valteris Didžys,lapkričio mėn. pa
baigoje tarp savo artimų bičiulių at
šventė 75 metų amžiaus sukaktį.

Jubiliatą svečių vardų sveikino 
kun. Petrauskas ir p. J. Vasiliauskas 
Krašto Valdybos ir Bendruomenės var
du, linkėdami dar daug metų darbuotis 
mūsų tarpe.

Tradicinė ° Ilgiausių Metų...’ tik
rai griausmingai nuskambėjo vaišėse, 
dalyvaujant Adelaidės choro dirigen
tei ir solistei poniai Vasiliauskienei.

Dr. Valteris Didžys yra gimęs 
1896 m. lapkričio 16 d. Unguroje (An- 
gerburg) Prūsų Lietuvoje. Augdamas 
vokiečių valdomoje Lietuvos dalyje, 
jau Tilžės gimnazijoje,pagal savo pa
vardę supratęs lietuvišką kilmę, suri
šo savo likimą su lietuvių tauta ir li
ko jai ištikimas laisvės ir nelaimių 
dienose.

Kai baigiantis Pirmajam Pasau
liniu! karui, Tilžėje susirinkę Maž. 
Lietuvos veikėjai nutarė atsiskirti 
nuo Vokietijos ir prisijungti prie Lie
tuvos, jis buvo jų tarpe. 1918 m. lap
kričio 20 d. jie viešai paskelbė savo 
nutarimą. Dr. V. Didžys buvo vienas 
iš tų drąsių vyrų, kurie nepabijojo dė
ti savo parašą, tapdamas istoriniai ir 
politiniai svarbaus Tilžės Akto sig
nataru.

Kas Didž. Lietuvai buvo Vasario 
16 d. Aktas, tas Maž. Lietuvai buvo 
šis Tilžės Aktas, išjudinęs visą Prū
sų Lietuvą reikalauti laisvės ir vieny
bės su savo broliais anapus Nemuno. 
Tik Alijantų kaltė, kad ne visa Prūsų 
Lietuva, bet mažytis Klaipėdos kraš
tas buvo prijungtas prie laisvos Lie
tuvos.

Dr. V. Didžys po medicinos stu
dijų Muenchene ir Berlyne, sėkmingai 
baigęs mokslus, 1924 m. grįžo į iš
laisvintą Klaipėdą ir aktyviai įsijun
gė į vietos lietuvių veiklą.

Jis vadovauja Klaipėdos lietuvių 
gydytojų draugijai. Matome ji kultūros 
draugijos “Aukuras’ valdyboje. Maty
damas per vokiškas mokyklas daroma.

Gyva visuomeninė veikla išeivijoje.
1944 m. išvykęs į Vakarus, Ivins

kis pradžioje daug laiko skyrė visuo
menės, savišalpos reikalams. 1944 m. 
vadovavo Savišalpos komisijai prie 
Lietuvių Sąjungos Berlyne, 1955-47’ 
m. buvo Liet. Raud. Kryžiaus vyr. val
dybos nariu Tiubingene, 1947-49 m. 
dėstė istoriją lietuvių išeivių gimna
zijose Niurtingene ir Schwaebisch 
Gmuende. Lietuviams išeiviams pa
judėjus emigracijai į JAV ir į kitus 
kraštus, Ivinskis pasiryžo likti Euro
poje.

Ivinskis - mokslininkas
Velionis Ivinskis mokslo baruose 

dirbo 40 metų. Nuo 193 3 m. jis buvo 
Lietuvos katalikų mokslo akademijos 
nariu, vėliau sekretorium. Akademija 
atgaivinus išeivijoje, Ivinskis 1956 
m. buvo išrinktas jos valdybon. Nuo 
1953 m. Baltų instituto Bonnoje na
rys, 1955-56 m. buvo to Instituto ve
dėju, vėliau vedėju buvo dar tris kar
tus.

1964 m. vasario mėn. Ivinskis 
kaip profesorius pradėjo dėstyti Bon
nos universitete ir ten dėstė baltų bei 
lenkų istorija. Taigi, Ivinskis apie 
7 metus dirbo Bonnos universitete. 
Salia šių pareigų, jis dar aktyviai dir
bo, rašydamas istorijos klausimais, 
lietuvių spaudoje JAV. Parašė daugy
bę straipsnių istorijos klausimais Liet. 
Enciklopedijoje. Kelis kartus gavo 
' Aidų’ žurnalo premijas už mokslo 
temų rankraščius, gi pernai gavo Ohio 
lietuvių gydytojų s-gos premiją už 
veiklą mokslo srityje.

Velionis nevengė visuomenės dar
bo - jis vis skaitydamas paskaitas, 
dalyvaudavo, be retų išimčių, kiek vie-- 
neriais metais vak. Vokietijoje ren
giamose Studijų Savaitėse.

lietuvninkų jaunimui žala, kartu su ki
tais Maž. Lietuvos veikėjais organi
zuoja lietuviškas mokyklas, eidamas 
atsakingas pareigas Mokyklų Draugi
jos valdyboje.

Norėdamas, kad lietuviai pamiltu 
jūra, rūpinasi jis vandens sportu ei
damas Klaipėdos Jachtklubo viceko- 
mendanto pareigas, o jo grakšti jach
ta ’ Rūta’ dažnąs svečias buvo Dan
cigo, Danijos, Švedijos, Suomijos, Es
tijos ir Latvijos uostuose. Dar ir šian
dien jo namus puošia laimėtos taurės.

Vokiečiams užėmus Klaipėdą, iš
sikelia į Kauną, o nuo 1944 m. dalina
si karčia tremties duona kartu su vi
sais, likdamas ištikimas tautai. Vo
kietijoje, po karo atsikūrus Maž. Lie
tuvos Tarybai, eina vicepirm. parei
gas, o atvykęs į Australija aktyviai 
įsijungia į Bendruomenės ir Maž. Lie
tuvos Bičiuliųdraugijos eiles. Čia jis 
dažnas paskaitininkas per Jūros Die
nas, arba kultūrinių draugijų parengi
muose.

Melbourne jis vienas iš duosniau- 
sių aukotojų kūriant Lietuvių Namus 
ir yra jų amžinasis garbės narys.

Jo duktė Ieva ir sūnus Martynas 
baigė mokslus dirba savo profesijose 
kartu kaip ir jų tėvas aktyviai, daly
vaudami lietuviškojo jaunimo ir ben
druomenės apylinkės vadovybėje.Čia 
žinoma didelė nuopelno dalis priklau
so jubiliato gyvenimo palydovei po
niai Liudai. Ji yra ne tik gera sukak
tuvininko žmona, vaišinga seimininkė, 
bet ir tikra lietuvė motina mokėjusi 
savo namuose išsaugoti lietuvišką 
dvasią.

Linkime mūsų didžiai gerbiamam 
sukaktuvininkui dar daug metų dirbti 
mūsų bendruomenės organizacijų tarpe.

Jūs skyrėte geriausius savo gy
venimo metus lietuviškai veiklai ir 
savo tautai. Jūsų šviesus pavyzdys 
tegul bus mums kelrodžiu mūsų dar
buose, kai abejuose Nemuno pusėse 
keltųsi geresnė ir Šviesesnė Lietuvos 
ateitis.

Linkime Ilgiausių Metų!
Alb. Pocius

****

Ivinskio raštai istorijos srityje 
bus paminėti bei atatinkamai atžymėti 
mūsų spaudoje, reikėtų manyti ir oku
puotoje Lietuvoje. Velionis vos buvo 
užbaigęs rašyti Lietuvių tautos isto
rijos I-jį tomą.(liko dar du). Prof. Ze
nonas Ivinskis Lietuvos moksle ypa
tingus pėdsakus palieka kaip gabus 
kruopštus, ištvermingas istorikas. Ve
lionis istorijos tyrinėjimams buvo pa
sišventęs nuo pat jaunystės ir dar mir
ties patale buvo taręs: * Noriu dar bū
ti naudingas Lietuvai’.

(Elta)
****

Kėdainiai 1972 metais švęs 600 
metų sukaktį.

RAMOVĖNO PASISAKYMAS

Mūsų Pastoges Nr. 49 1971 m. 
S. Pačėsa aiškindamasis dėl vėliavos 
pašventinimo, laiško gale pabrėžia, 
kad viskas vyko prisilaikant senų ka
riškų tradicijų ir Ramovėnų Organiza
cijos statute nustatytos tvarkos.

Neleidžiantis į programos atliki
mo detales, didesnė programos dalis 
yra pagirtina, ypač meninė dalis. Bet 
buvo veiksmų, delei kurių negalima 
nutylėti. Keletas asmenų už pinigines 
aukas vėliavos įsigijimui buvo apdo
vanoti L.V.S. Romovėsgarbės ženkle
liu, įteikiant ir specialų apdovanoji
mo raštą su valdybos parašais. Zvilg- 
terėkim į ženklelio nuostatus kur sa
koma: ženklelis yra lietuvių kario pa
siaukojimo, garbės ir kovos ženklas. 
Tai tose senose kariu tradicijose yra 
pirmas atsitikimas, kad už piniginę 
auką būtų apdovanojama garbės ženk
lu. Čia jau pažeista ir karinės tradi
cijos ir organizacijos orumas. Už pi
niginę auką yra reiškiama padėka žo
džiu, per spaudą ar įteikiant padėkos 
lapus. Apdovanotasis asmuo ordinu, 
medaliu ar kokiu nors ženklu jau išsi
skiria nuo neapdovanotų nes pastarie
ji negali nei turėti nei nešioti tų ženk
lų. Pagal ženklelio nuostatus visi są
jungos nariai turi teisę nešioti ta, patį 
ženklelį. Tai apdovanotieji norėdami 
parodyt savo apdovanojimą, segdami 
2-rą ženklelį turėtų prisisegti ir ap
dovanojimo raštą. Tas jau būtų popie
rinis dekoravimas.

Pora pastabų dėl spaudoje pareikš
tų nuklydimų nuo tikrumos, M.P.Nr.47 
rašoma apie atliktaf priesaiką. Prie
saikos nebuvo, o tik buvo pareikšta 
pagarba pašventintai vėliavai. Prie
saika darant yra skaitomas tekstas, o 
pr isiekiantieji kartoja.. Čia to nebuvo.

Visų rengėjų tikslas kaip daugiau 
sukviesti publikos. Gero paskaitinin
ko pasiklausyt paskaitos susirenka 
daugiau publikos. L.Karvelio paskai
tos esti visuomet gerai paruoštos ir 
įdomiai skaito. Neaišku kodėl nebuvo 
spaudoje paskelbta kas skaitys pa
skaitą. Salė ir jos patvarkymas neti
ko paskaitai. Ramovėnas
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Si Jaunimo Skyrių redagavo Jūratė 
Reisgytė ir Antanas Laukaitis

JĄVHfMO DIRBĄS IR llRPIS

ŽIŪRINT Į ATEITĮ

Daug problemų savo bendruomenė
je turim. Lietuvos laisvinimo darbas, 
kultūriniai pasireiškimai, organizaci
jų išlaikymas ir bujojimas, namai, klu
bai, Krašto bei Apylinkių administra
cijos ir t.t. ir t.t.

Norėčiau čia paliesti dvi proble
mas, dėl kurių gal daugiausia jaudi
nuosi ir kurios man ypač svarbios at
rodo. Nemanau ir nelaukiu, kad visi 
su mano nuomone sutiks.

Pirma, tai vaikų švietimas. Ne tik 
vaikų, bet ir jaunuolių. Bet kadangi 
turiu tris mažus vaikus, tai aišku, ma
no didžiausias interesas yra savaitga
lio mokykla. Kažin ar daug yra tėvų, 
kurie be savaitgalio mokyklos pagal
bos savo vaikus lietuviškai skaityt ir 
rašyt išmokintų? Ir dar apie Lietuvos 
istorijų ir geografiją papasakotų? Gal 
daugumas musų norėtumėm galvot, kad 
tai padarytumėm ar padarom, bet ka
žin ar tai teisybė būtų. Savaitgalio mo
kykla būtina. Ar ji tvarkoma apylinkės, 
ar parapijos, ar dar kitais pagrindais - 
nesudaro skirtumo. Man atrodo, kad 
didžiausia problema yra,kaip užtikrin
ti jos mokytojų tęstinumą. Dabartiniai 
mokytojai būtų dviejų kategorijų - vy
resnės kartos, Lietuvoje kvalifikuoti 
pedagogai ir kiti lietuvišku švietimu 
suinteresuoti asmenys, jaunesni ar vy
resni, gerai moką lietuvių kalbą, bet 
gal neužtenkamai prityrę klasės darbe. 
Abi grupės atsiekia gerų rezultatų.

Žiūrint j ateitį, kyla mintis, kad 
reikėtų kaip nors mėginti įtraukti į sa
vaitgalio mokyklos darbą jaunus, Aus
tralijoje mokslą baigusius, mokytojus. 
Tiesa, čia gali iškilti kalbos valdymo 
problema. Bet turint gerų norų, su vy
resniųjų pagalba, gal šią kliūtį galima 
būtų nugalėti. O Šie jaunieji mokyto
jai mokės prieiti prie vaikų metodais, 
prie kurių vaikai yra pripratę per visą 
savaitę. Norim - nenorim, mokymo me
todai keičiasi, ir mūsų jauniausi gal 
geriau reaguos i jiems pažįstama tvar
ką.

Antra man rūpima problema - tai 
spauda. Norėčiau paminėti tik du da
lykus. Ar nereikėtų mėgint pradėti ar 
atgaivinti ‘Musų Pastogėje’ vaikų sky
relį? Nors pati esu moteris, ar ne dau
giau naudos atneštų skyrius vaikams, 
negu skyrius moterims? Kaip jau mi
nėjau pirmoje straipsnelio dalyje, vai
kai savaitgalio mokykloje išmoks- 
t a skaityti lietuviškai, tačiau ’įkąst’ 
laikraštį jaunesniems vistik sunku. 
‘Kregždutę’ jie įveikia - kaip malonu 
jiems būtų nors kelis kartus į metus 
‘Mūsų Pastogėje’ rasti tą, ką jie su
prast ir įvertint galėtų. Ir pats laikraš
tis gal tada laukiamas būtų, ir prie jo 
priprastų. O nuo mažens prie jo pripra-. 
tę ir vėliau jį skaitytų.

Kitas dalykas.krentąs mintin,lie
čia patį lietuvišką laikraštį. Kas jį 
ateityje redaguot ir į jį rašyt galės? 
(Daleiskim, kad kalba nebus problema). 
Jeigu turim, ar greit turėsim mokytojų 
trūkumą, tai, sakyčiau, trūkumas spau
dos žmonių bus dar didesnis. Juk ir 
iš vyresniųjų spaudos darbų žinančių, 
ir tai tik saujelė yra. Tiesa, buvo ka
daise Melbourne grupelė, buvo ir Syd- 
nejuj, kurie to darbo buvo pamokinti. 
Nedaug iš jų pasireiškia. Ar nevertė
tų vėl apie tai pagalvoti? Čia darbas, 
žinoma, būtų tiems keliems žinovams, 
kurie pasišvęstų suinteresuotiems 
jauniesiems savo turimas žinias ir pa
tyrimą perduoti.

Pajauta Pullinen

KOMPIUTERIAI LIETUVOJE

Gerai žinomas faktas, kad lietu
viai visados labai rimtai respektavo 
aukštesnį mokslą. Iš kaimų ir miestų 
jauni lietuviai veržėsi į universitetus 
ir aukštesnio mokslo akademijas. Ir 
dabar tas mokslo troškimas taip pat 
stiprus. Tačiau ne taip gerai žinomas 
faktas, kad Lietuva pirmauja kai ku
riose moderniškų disciplinų šakose. 
Viena iš jų kompiuteriai.

Lietuvoje 1970 metais stipriai vei
kė 82 gamtos-matematikos institucijos, 
neįskaitant Gamtos-Matematikos Aka
demijos. Prie to reikia priskaityti dvy
lika bendrų aukštesnio mokslo institu
cijų, kaip Vilniaus Universitetas. Dau-. 
giau specializuotos, bet nemažiau svar
bios yra 58 įvairios tyrinėjimų ir ban
dymų labaratorijos, kurios stengiasi 
atrasti naujų kelių visokiausiose moks
lo šakose - nuo medicinos iki žemės 
ūkio. Maždaug 8.000 asmenų dirba įvai
riuose mokslo centruose. Iš jų apie 
2-300 įsigiję daktaro ar magistro laips
nius. Dauguma šitų institucijų naudo
ja kompiuterius savo tyrinėjimuose, 
kad galėtų greičiau ir geriau išspręsti 
techniškas problemas.

Kompiuteriai jau ilgesnį laiką 
efektingai naudojami medicinos srity
je, ypatingai tyrinėjant širdies ligas. 
Vilniuje prof. L. Laucevičiaus vado
vaujama klinika naudoja matematinius

LIETUVIU TAUTOS ATEITIS
POLITIKA NEPOLITIKO AKIM

Nesu politikas, man nėra žinomi 
užkulisiniai pagrindai, nesu išstudija
vęs, kaip didžiosios pasaulio jėgos 
siekia įvykdyti savo planus, kurių tik
riausiai begalės, ir kurie yra kiekvie
no politikos specialisto kitaip aiški
nami. Viena tai galiu pasakyti - jeigu 
vieni žmonės šaudo kitus, idėjos arba 
saviginos vardu - tai yra veiksmas, ku
rį vadiname žodžiu ‘karas’.

Taip pat man yra aišku, ir, aš esu 
tikras, visiems kitiems - ar jie apie 
tai pagalvoja, ar ne - kad pasaulio po
litikai nesako teisybės. Tas jau yra 
taip įprasta, kad to niekas nebepaste- 
bi arba nebekreipia dėmesio, o tiktai, 
jeigu politika domisi, stengiasi iššif
ruoti, kas politikų norėta išsireikšti.

Jeigu pasaulio arenoje atstovas 
pareiškia, kad jo valstybė nori taikos, 
tai visi gerai Žinome, kad tas nieko ne
reiškia, o jis tiktai prisilaiko priimtos 
formos, ir po to jis statys kokį nors 
reikalavimą, kuris nieko bendro neturi 
su pasaulio taika ar žmonijos gerbū
viu, o bus savanaudiškas, ambicingas, 
ar teatralinis pageidavimas. Jeigu mi- 
nisteris pasako, kad jam rūpi bedarbio 
vargas ar pensionierių egzistencija, 
tai mums yra pilnai aišku, kad vienin
telis dalykas,kas jam rūpi,yra ateinan
tys rinkimai, ir jis pradeda rūpintis 
dėl savo ‘public image’.

Politikos arenoje kalbąs sąmonin
gai nesako to, ką jis galvoja, o sako 
tą, kas yra priimta sakyti ir kas gra
žiai skamba. Savo tikrą reikalavimą 
jis apmaskuoja gražiais žodžiais ir 
idėjomis. Visi žino, kad jis nesako 
teisybės, ir jis pats žino, kad kiti ži
no. Bet visi vaidina savo roles - ki
taip pasakius - dalyvauja vadiname 
‘playing the game’.

Šis reiškinys yra žmogaus kilnu
mo, atvirumo ir sąžinės kompromitaci
ja.

Dėl šių priežasčių ir UNO pameta 
savo reikšmę ir egzistavimo pagrindą, 

metodus ir kompiuterius nustatant dia
gnoses ir prognoses širdies ligų pa
cientams. Kaune grupė daktarų ir ma
tematikų drauge dirba Kauno Medici
nos Institute ir Kauno Širdies Centre 
stengdamiesi atrasti geriausius būdus 
telemetriniai persiųsti medicinos da
vinius, kad kompiuteris galėtų juos 
išnagrinėti ir pristatyti daktarams. 
Kauno Širdies Centras jau yra ištobu
linęs Lietuvos pirmąjį ‘cardiac elec- 
tro-stimuliatorių’. Tai mašina, kuri re
guliuoja širdies ritmą. Sis centras taip 
pat suradęs būdą kaip perduoti elektro
kardiogramas telefonu. Pacientas, nau
dodamas specialų prietaisą prie savo 
telefono, gali persiųsti savo elektro
kardiogramą, kuri pereina per kompiu
terį. Kompiuteris išnagrinėja kardio
gramą ir daktaras gali iš karto duoti 
pacientui tiksliausią patarimą.

Vilniuje dabar gaminamas mažas 
kompiuteris, vadinamas RASA. Tai 
maža mašina, kuri gali būti įstatyta 
visose įstaigose. Ji sveria tik 22 ki
logramus, gali veikti nuo 127 iki 220 
voltų elektrinės srovės ir reikalauja 
tik 60 watų jėgos. Ji naudojama buhal
teriniams reikalams, statistikai ir įvai
rioms matematinėms problemoms.

Lietuvos pažangumas kompiute
riuose yra Sigma Draugijos pastangų 
vaisius. Si draugija sudaryta iš visų 
Lietuvos industrinių vienetų, kurie 
gamina ir tobulina kompiuterius. Tai 

nes nariams nebegalint išsiaiškinti ir 
vienas kito suprasti, ji nebegali tin
kamai atlikti savo pareigos. Panašio
je padėtyje būtų Šuo, kuris pasidaro 
netinkamas namų sargas, kada jo sme
genys tiksliai nebeišaiškina to, ką 
akys mato, ką ausys girdi, ir jis pra
deda loti ant šešėlių, nebeatskirdamas 
vagies, kurio net ir pasivyti negalėtų, 
nes kiekviena koja nori į savo pusę 
bėgti. Dėl įrodymų užtenka pažvelgti 
į Vengrijos, Čekoslovakijos, Rytų Pa
kistano laisvės sukilimus ir kiek UNO 
jiem pagelbėjo. Daleistina, kad UNO 
dar turi šiokią tokią naudą, nes tau
tos jos ribose nors ir ne atvirai, bet 
vis dar šiek tiek pasikalba.

Indija parodė, kad ji yra išimtis. 
Bangia Desh laisvės sukilimui nepa
sisekus, ir vakarų pakistaniečiams 
baigiant prislėgti laisvės siekimą, In
dija įsikišo ir nuveikė vakarų pakis
taniečių kariuomenę, įsibrovusią į Ban
gia Desh. Indijos valdžia pareiškė, 
kad jos vienintelis tikslas yra įgalin
ti Bengia Desh sukurti laisvą valsty
bę; ir kaip matosi, tas tikslas jau bai
giamas įgyvendinti. Gal indai turi ir 
kitokių sumetimų, bet svarbiausia yra 
atlikto darbo vaisiai. Gaila, kad Lie
tuva tokių kaimynų neturėjo; ar Ven
grija, ar Čekoslovakija.

Vakarų pakistaniečiai, pilnai iš
laikydami ‘make believe' stilių, muš
damiesi į krūtinę šaukiasi ‘teisybės’, 
‘vienybės’, Bangia Desh ‘išlaisvinimo’ 
ir panašiai. Yra aišku, ko verti jų žo
džiai.

UNO yra daug kalbama, kad Isra
elis turėtų pasitraukti iš užimtų arabų 
teritorijų; ir kad tuo atveju UNO Isra- 
elį apsaugos nuo arabų. Ideologiniai 
žiūrint, tas būtų labai gražu ir pagei
dautina - bet praktiškai, Israėliui pra
žūtinga. Arabai be perstojimo žvangi
na ginklais, žada Israelį nuo žemės 
nušluoti ir panašiai.

(nukelta į 4 psl.)

Sovietų Sąjungoje pirmoji tokia drau
gija. Ji įkurta Vilniuje prieš 10 metų. 
Pradžioje Sigma gamino labai papras
tas mašinėles. Nors pradžia buvo kuk
li, Sigma sustatė pirmąjį kompiuterį 
Sovietų Sąjungoje, kuris veikė be kliū

čių ir klaidų. Jis pavadintas RŪTA 
-110, ir paleistas apyvarton apie 1965- 
66 metus.

Dabar, kompiuteriai naudojami vis 
plačiau ir įvairesniems uždaviniams. 
Pavyzdžiui, kompiuteriai naudojami 
galvijų veisliniams daviniams: bando
ma kompiuterio pagalba pastiprinti 
veislinius bruožus, ar net sukurti nau
jas, ekonomiškai vertingesnes veis
les. Jau daug praktišku išradimų pa
daryta ir kitose ūkio srityse. Su kom
piuterio pagalba karvės gauna naują 
‘dietą’. Nustatyta, kad nauja ‘dieta’, 
kuri nors lygiai tokio pat maistingu
mo, kaip ir senoji, yra pigesnė. Sutau
poma vos pora kapeikų kiekvienu mai
tinimu, bet per metus, per visą Lietu
vą sutaupomos milžiniškos sumos.

Nauji metodai ūkiuose vis pake
lia pajamas nuo kiekvieno hektaro. Ši
tokiu būdu kompiuteriai rimtai pavei
kia, tiesioginiai ir netiesioginiai, kiek
vieno lietuvio gyvenimą.

Kas gali spėti, ką rytojus atneš 
ir kaip toliau progresuos Lietuva.

Rimas Skeivys
****

Sydney lešminių kepsnių - steikų, 
dešrų ir kt. ‘karalius’ A. Laukaitis 
kartu su visu Sydney PLJ Kongreso 
Komitetu vyksta į Wollongongo Jūros 
Dieną.

Jis vežasi ne tik steiKus, dešras, 
bet ir druską, pipirus, svogūnus ir vi
sokius kitokius kulinarijos priedus.

Jo nuomone, prie visų Sydney prie
skonių pridėjus Wollongongo pajūri, 
i esminės kepsniai bus ‘ O la - la.

Kad greičiau galima būtų tuos 
skanius kepsnius surasti, wollongon- 
giškiai prie Wonoonos kryžkelių pri
deda trispalves rodykles. Sekite jas!

NORI PAMATYTI DAUG JAUNIMO -
VAŽIUOK Į JUROS DIENĄ.? '

NORI IŠGIRSTI ’DAINOS’ CHORĄ -
VAŽIUOK Į JŪROS DIENĄ!

KAD NEREIKĖTU.KLAUSINĖTI 

KĄ LINKSMIEJI BROLIAI SAKĖ - 

VAŽIUOK [JŪROS

DIENĄ!
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

BARZDA IR PINIGAI
Pereitų metų gruodžio 15 d. lai

doje kanadiškė ‘ Nepriklausoma Lie
tuva’ persispausdino iš ‘.Keleivio’ 
tūlo Balio Svailos laišką, kuri čia ir 
pacituojame:

’’Barzdotas buvo dr. J, 
Basanavičius, ilgą barz
dą turėjo ir kun. M. 
Krupavičius. Dail. A. 
Vainas ir dabar dar te- 
bedėvi baltą šilkinę 
barzdą. Bet ar mes prieš 
tas barzdas kada nors 
demonstravome? Ne. Tos 
barzdos buvo gerai pri
žiūrimos, laiku ir tinka
mai apkarpomos, tad ir 
revoliucijos niekas prieš 
jas nekėlė.

’’Bet žvilgtelėkime,
kaip gi atrodo Jaunimo 
pirmininko R. Sakadols- 
kio barzda ir. plaukai? 
Baisu. Gali gauti širdies 
prieouolį, naktį tuščioj 
gatvėj į tokią barzdą ne
tyčia atsitrenkęs.

’’Vis ■ dėlto jis turėtų 
tuos savo šerius nušie
nauti, Po kongreso galė
tų vėl, jei taip nori, už
siauginti.

’’Dabar prašoma kong
resui finansinės para
mos. Aš iš anksto įspėju 
finansų komisiją, kad iš 
manęs teguil tos pa varnos 
nė neprašo. Aš ir dar 
vienas kitas savo auką 
duosime tik tada, kai 
Jaunimo kongreso pirmi
ninkas nusiskus savo 
perkūnbarzdę.

Po šio laiško dera ir trumputis 
komentaras. Tikriausiai abu paminė
tieji laikraščiai paskelbė šį laišką va
dovaudamiesi jumoro motyvu. Jumoro 
vardan ir šiame puslapyje jis pakar
tojamas, nors čia prasikiša daugiau 
ašaros, o ne juokas. Aiškinantis šio 
laiško mintį atrodo, kad autorius no
rėjo pasakyti, kad mūsų jaunimas dar 
yra nepriaugęs ne tik turėti savo nuo
monę, užimti atsakingą poziciją, bet 
ir barzdą želdinti. Pagaliau dar kyšo 
vienas grasinimas: gerai, darykit, ką 
norit, net ir barzdas auginkites, bet 
jei ne pagal mūsų komandą, tai su- 
gniaušim saują, ir nėra pinigėlių...

Pasirodo, kad kai kurių mūsų vy
resniųjų (o tokių mūsų visuomenėje 
yra gana apsčiai) neįtikina ir jiems 
jaunimas savo subrendimo nepajėgia 
Įrodyti nei turimais diplomais, nei Įgy
tais mokslo laipsniais, nei užimamom 
aukštom pozicijom. Netgi barzda šitos 
galios neturi.

****

' Kas.Kas tai?
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II PLJ Kongreso Komitetas Melbourne
sėdi iš kairės: D. Juškaite, sekretorė; R. Vaitiekūnaitė, narė; H. Antanaitis, 
pirmininkas; D. SaŽenytė, narė; L. Baubinaitė, iždininkė; stovi iš kairės: P 
Jokūbaitis, sekretorius; A. Milvydas, narys; V. Špokevičius, narys; R. Šarkis, 
vicepirmininkas.

JAUNIMO KONGRESO
STUDIJŲ. DIENOS
Dienraščio ‘ Draugas’ kultūrinis 

priedas (1972.1.15 laidoje) skiria du 
puslapius pasisakymams dėl Jaunimo 
Kongreso Studijų Dienų.

Čia randame jaunimo ir vyresnio
sios kartos siūlymų. Visuose pasisa
kymuose bendrą - viso pasaulio lietu
vių jaunimo apsijungimo reikalas, kon
krečių veiklos gairių ateičiai nustaty
mo būtinumas ir efektingiausių meto
dų lietuvybės tęstinumui ieškojimas.

Reikia džiaugtis, kad ir mūsų 
Australija yra atstovaujama tikrai ge
rai apgalvotu ir paruoštu Melbourne 
Komiteto pasisakymu. Melbourniškiai 
kelia: naujų veiklos metodų Austra
lijoj ieškojimą, ryšių užmezgimo, tarp- 
kongresinės veiklos nustatymo, tyri
mo galimybių III PLJK ruošti Austra
lijoj ir kt. klausimus.

Ačiū Melbourno Komitetui!
Studijų Dienų programos komisi

jai vadovauja tikrai energingas Algis 
Norvilą. Jo platus visų kraštų jauni
mo nuomonių rinkimas, pasauliniu mas
tu ieškojimas tinkamų prelegentų lei
džia tikėti, kad šios studijų dienos 
bus turiningos ir naudingos ne tik vie
no kurio krašto, bet viso pasaulio lie
tuviškam jaunimui.

Studijų Dienoms vieta parinkta 
Kent State (Kent, Ohio) universitete. 
Visa Studijų Dienų programa vyks ta
me pačiame pastate; ten bus galima 
ir gyventi, posėdžiauti ir ruošti vaka
rų programą. Studijų Dienose numato
ma apie 3 00 dalyvių.

Australijos jaunimas Studijų Die
nų programoje numatytas temas disku
tuos per Velykas - Melbourne ruošia
moj stovykloj.

J.J.R.
PLJK K-to Pirm. R. SOKODOLSKIS 

DALYVAVO VLIKO SEIME
1971 m. gruodžio 4-5 dienomis, 

Detroite Įvykusiame Vliko seime da
lyvavo II PLJK Komiteto pirm. Romas 
Sokodolskis. Jis padarė pranešima 
apie busimą Kongresą, pabrėždamas 
Kongreso patriotinius tikslus.

Kartu su Romu Sokodolskiu Vliko 
seime dalyvavo ir Lietuvių Jaunimo 
Informacijos Centro vadovas Gintaras 
Karosas. Karosas seime skaitė refe
ratą apie dabartinį jaunimą, jo proble
mas, jo gerąsias ir blogąsias savybes. 
Jis atvirai ir nuoširdžiai pasakė jau
nimo nuomonę apie vyresniąją kartą 
ir nurodė priežastis, kodėl daugelis 
vyresniųjų peršamų dalykų jaunimui 
yra nepriimtini. Jis davė ir konkrečių 
pasiūlymų dėl jaunimo ir vyresniosios 
kartos veiklos derinimo ir aktyvinimo.

Tiek Romo Sokodolskio, tiek Gin
taro Karoso pasisakymai Vliko seimo 
narių buvo sutikti su dideliu dėmesiu 
ir daugumos pritarimu.

POLITIKA - NEPOLITIKO AKIM

(Atkelta iš 3 psl.)

Originalus Isra
eli© plotis yra per mažas sėkmingam 
gynimui nuo skaičiumi persvaroje esan 
čio priešo, o su didesniu žemės plotu, 
esančiomis sąlygomis, yra lengviau 
absorbuoti staigų puolimą - tai lengvai 
matosi pažvelgus į žemėlapį.

Jeigu Israelis paklausys, atsi
trauks i savo seną mažą plotą ir atsi
duos UNO globon - tai likimas aiškus - 
gerai žinomas iŠ praktikos.

Ką tas rodo? Rodo, kad demokra
tiškam sugyvenimui reikalingos dvi 
pusės, viena valstybė demokratiškais 
būdais negali atsilaikyti prieš kaimy
ną, kuris pasinaudoja visokiais, pri
imtinais ir nepriimtinais būdais. Jeigu 
tave puola priešas su akmeniu, tai nuo 
jo neatsiginsi jam parodydamas kny
gą, kurioje parašyta, kad akmenimis 
mėtytis yra negražu. Israėliui nieko 
kito nelieka, kaip pasinaudoti plates
ne teritorija apsigynimui nuo arabų; 
be to, gal jiem ir sunku atsilaikyti pa
gundos tokia gera proga atsikąsti že
mės gabalą.

Politika su gražbylybe ir kalbo
mis, kurios nebereiškia to,ką jos nor
malioje kalboje reiškia, nusiklampino 
taip toli, kad valstybės prarado tarp 
savęs tiesią komunikaciją ir tiktai pu
siau supranta, o pusiau spėlioja, ką 
viena kitai nori pasakyti.

Tiktai per šią klampynę galėjo 
atsitikti toks savotiškas įvykis, kad 
stalo teniso komanda, nuvažiavus į 
Kiniją, pralaužė ledą ir Įsteigė nors 
šiokią tokią komunikaciją tarp Kinijos 
ir vakarų pasaulio (kuria politikai la
bai greitai pasinaudojo). Matyti,teni
sininkai sviedinuką vadino sviedinu
ku - ko politikieriai niekados neįsteng
tų padaryti. Galima įsivaizduoti, kad

PADĖKA
Jaunimo Kongreso Komitetas Mel

bourne nuoširdžiai dėkoja p. Baliui 
Stankūnavičiui už organizavimą Pan- 
American vakaro 1971 gruodžio 3 d.

Susirinko 45 asmenys, iš jų 15 
pareiškė noro vykti į Kongresą. Lai
kas prabėgo labai smagiai besivaiši- 
nant Hamburgers, Chips, Coke-a-cola 
ir kitais gėrimais,. Buvo parodytos 3 
filmos apie Havajus, 747 Jumbo Jet 
ir ‘Swinging America’ - kelionės įspū
džiai per šių laiką Ameriką nuo New 
Yorko iki Los Angeles.

Tikimės daugiau tokių įdomių pa
ruošimu.

JK Komitetas Melbourne

_ 't ■

jeigu jiems tektų teisėjauti, tai iš kiek
vieno taško padarytų internacionalini 
incidentą.

Taip pat. pavyzdžiu stovi nesusi
kalbėjimas tarp Australijos ir Kinijos. 
Nesenai australai kalbėjosi su kinie
čiais, bet tiksliai niekas nežino,kas 
buvo kalbėta, kas sutarta, priimta ar 
atmesta. Viena tiktai aišku, kad kinie
čiai nebeperka kviečių iš australų. 
Viena versija yra, kad kiniečiai neno
rėjo kalbėti apie kviečius - o kita, 
kad australai nenorėjo kalbėti apie ki
niečius, o tiktai savo kviečius parduo
ti. Bet kaip matosi, abi pusės nesusi
kalbėjo, ir tikriausiai, viena kitos ge
rai nesuprato, nes naudojosi ‘priimtais’ 
politiniais išsireiškimais. Čia komu
nikacijos nutrūkimas pasirodė net taip 
Australijos vyriausybės ir visuomenės, 
nes kaip galima spręsti iš spaudos, 
niekas tiksliai nėra painformavęs vi
suomenės apie Šį Australijos prekybai 
svarbų reikalą.

Norint daugiau Įrodymų, užtenka 
prisiminti ‘Pentagono Dokumentus’, 
kurie ryškiai rodo nesutapimą tarp vi
suomenei patiekiamų žinių ir ‘tikrųjų’ 
planų.

Vienas būdas išspręsti Šią pasau
lio problemą būtų atleisti visus poli
tikus iš pareigų ir į jų vietą paskirti 
ping-pong komandas; tada ne tik kad 
valstybės viena kitą suprastų, bet ir 
jų valdžios, užsiimdamos sportu, būtu 
pilnoje sveikatoje.

Nes yra pasakyta:’sveikam kūne - 
sveika siela.’

Daugiau apie Simą Kudirką.
Vokiečių žu nale ‘Stern’, No.38, 

rugsėjo mėn. 1971, paskirta net sep
tyni puslapiai ir aŠtuonios fotografi
jos aprašymui ir išnagrinėjimui Simo 
Kudirkos nepasisekusio laisvės sie
kimo. Straipsnis pavadintas - ‘Proto- 
koll Einer Flucht’; po užvardinimu duo
ta ištrauka iŠ ‘New-York Times’: ‘Dies 
ist der beschaemendste Zvjischenfall 
der je auf einem Schiff unter .amerika- 
nischer Flagge stattgefunden hatt’.

Visas incidentas yra tiksliai iš
nagrinėtas nuo pradžios iki galo, su 
vaizdžių ir smulkiu aprašymu pačio 
įvykio, amerikonų pareigūnų ir užsie
nio reikalų ministerijos nesiorientavi- 
mo ir pačio teismo eigos, kuriame Si
mas Kudirka duoda priežastį savo bė
gimui t laisvę ir prašo nepriklausomy
bės Lietuvai.

Andrius Gardis
****

SYDNEJAUS KONGRESIENOS

Sydnejaus Komiteto ‘bosas’, Jū-. 
rate su Violeta tuojau po Naujų Metų 
skriste nuskrido į Melbourną svarbiam 
pasitarimui su kitais ‘ bosais’. Sugrį
žus pasakojo, kad po ilgo, ilgo posė
džio Jonas Semeta jas išgelbėjo nuo 
bado; namo pasikvietęs, net ir pasku- 
tiniu biskvitu pasidalino. Nuo tos die
nos Jonas tapo į geras knygas Sydne- 
juje užrašytas.

ggggggggg
Kaip teko per suvažiavima, nu

girsti, vienas iš Sydnejaus svarbes
nių ‘ tourist attractions’ yra klubai su 
pokerio mašinomis. Sydnejiškiai, ne 
kartą ant savo kailio patyrė, išmoko 
nuo jų susilaikyti, nes jau gerai žino 
kokiais pinigais klubai didžiulius rū
mus statosi.

o o ooood o o o
Kas yra Mataušo ragas? Atvažia

vę į Jūros Dieną prie WollongongO su
žinosite.

!?
Mįsle.

Tam kas nėra buvęs - pasibaisė
tina, surūdijus, blėkinė pašiūrė. Tam 
kuris viduje laiką praleidęs - ištiki
ma pastogė su maloniais prisiminimais, 
kuriems gražiausios salės neprilygs.

Kas tai?
???

Žodis yra kaip spalva - Įgauna 
grožį ir reikšmę tiktai tarpe kitų žo
džių ar spalvų harmonijos...

kongresiukas
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ŠVIETIMO DARBE

ALB Švietimo Komisija 1971 metais pravedė savaitgalio 
mokyklų mokinių darbų konkursą. Konkuse dalyvavo:

1. Adelaidės ALB Savaitgalio Mokykla
2. Adelaidės Sv. Kazimiero vaido Mokykla
3. Sydnejaus Liet. Parapijos Savaitgalio Mokykla
4. Geelongo Dr, Vinco Kudirkos vardo Savaitgalio Mokykla.
Konkursinius darbus atliko 4. 5. 6. 7, 8 skyrius.
ALB Sviet. Komisija už geriausiai atliktus darbus paskyrė 

premiją po $5 šiems mokiniams: Rūtai Venckutei, Audrutei Šlitery- 
tei, Pauliui Dundai, Vidai Gurskytei, Sietynui Kubiliui ir Edmundui 
Juciui.

Mokslo metų užbaigimo proga, ALB Sviet. Komisija dėkoja 
visų Savaitgalio Mokyklų ir Vaikų Darželiu Vedėjams, Mokytojams, 
susipratusiems Tėvams, leidusiems savo vaikus į Sav. Mokyklas, 
Tėvu Komitetams ir visoms Organizacijoms įėmusioms šį taip didelį 
ir svarbų darbą jaunosios kartos auklėjimo tautinėje dvasioje.

Švietimo Komisija tikisi, kad ir ateinantiems mokslo metams 
atsiras pasišventusių mokytojų ir susipratusių tėvų, kurie leisdami 
savo vaikus į Sav. Mokyklas užtikrins mūsų Tautos likimą.

ALB Švietimo Komisija
Latvių jaunimas prie Saulės Nams,
Sydney.

Faktai Apie Lietuvių Kalbos Kursus 
Melbourne

Iš gautų užklausimų ir net pasvei
kinimų iš mūsų veiksnių Australijoje 
ir Amerikoje, susidarė įspūdis, kad 
ne visi mūsų tautiečiai suvokia lietu
vių kalbos kursų esmę, padėti ir są
lygas.

Kad pašalintume bet kokius nesu
sipratimus, nutarėme viešai paskelb
ti Šj pareiškimą.

1. Lietuvių kalbos kursai, kurie 
vyksta šeštadieniais University High 
School patalpose, neturi nieko bendro 
su Melbourne, Monash, La Trobe ar 
bet kuriuo kitu universitetu.

Tai yra gimnazijos lygio kursas, 
vykstąs gimnazijos patalpose ir yra 
Viktorijos Švietimo Departamento, bet 
ne universiteto(ų), žinioje, nors papil
domai, mūsų mokiniams padėti, mes 
turime išimtiną privilegiją naudotis 
Monash Universiteto Humanitarinių 
Mokslų Fakulteto kalbų labaratorija.

University High School negalima 
indentifikuoti su universitetu, nes tai 
yra tiktai pavadinimas tos GIMNAZI
JOS, kurioje vyksta kalbų pamokos.

2. Minimi lietuviu kalbos kursai 
nėra kokie nors ‘dypukų’, tremtinių 
organizacijos, ar australų labdaros 
kursai, - tai yra oficialūs Viktorijos 
Švietimo Departamento kursai, bendros 
valstybinių gimnazijų sistemos apim
ty. Tų kursų oficialus pavadinimas 
yra:

Education Department - Victoria, 
Saturday School of Modem Languages, 
Lithuanian Language Courses.

IŠLEIDŽIANT DUKRELĘ į MARTELES

Sydnejus, lietus ir juodi nakties 
debesys likosi anapus kalnų. Keleliu, 
vingiuojančiu po sodriomis eukaliptų 
šakomis iš Barrosa Slėnio į Adelaidę, 
variau eiklų Holdenėli ir jame užda
rytus net šimtą keturias dešimtis ir 
septynetą žirgelių pilnu šuoliu. Jei 
buč‘ turėjęs rankoje botagą - ak, tai 
būčiau užpliauškinęs! Ne betkur - į 
Adelaidę, Į vestuves, į plačią giminę 
važiuojama!

Kągi! Džiaugėsi sena tėvo širdis, 
o gal šiek-tiek ir skaudėjo... Pirma
gimė... O žirgeliai vis skubėjo ir sku
bėjo, mylią po mylios pikio juodumo 
vieškelio matuodami. Ir štai, plykte- 
lėjus į. kalnioką, pries akis pasiklojo 
Adelaidės lyguma, net sausai pribars
tyta Švento Jono vabalėlių... Holde- 
nas, ir tas, pristojo i pavejama žingi
nę ir primerkęs akis stebėjosi šviesų 
varsomis. Ak, sakau! Tai platūs tie 
vieškeleliai į uošvio dvarelį...Panoro 
net ir vadžias iš vargtelėjusių rankų 
paleisti.

* * *
Po plačiai šakotais Beinoraviš- 

kės beržais mus pasitinka visa gimi
nė. Kiek tų "Sveikas!’ Kiek tų 4 La
bas!’? Ir nežinau kodėl staiga apraso
ja akys ir ūso gale pakimba kas tai 
tokio sūraus... Bet tai... ar kasdiena 
juos matai! Ir taip jau sveikai nutekė
jo pakalniui pirmasis lašas 4 zuikio 
ašarų’...

* * *

3. Lietuvių kalba turi oficialu 
Viktorijos Universitetu ir mokyklų Eg
zaminu Tarybos (Victorian Universi
ties and Schools Examinations Board, 
arba sutrumpintai VUSEB) pripažini
mą ‘School Leaving Certificate’ lygiui 
ir aukščiausią gimnazijos klasifikaci
ją (Class ‘A’), kuri leidžia tai mokyk
lai egzaminuoti savo mokinius (inter
nal examination).

4. ‘Higher School Certificate’ ly
giui VUSEB pripažinimo dar neturime 
nors, Viktorijos Švietimo Departamen
tui sutikus, jau nuo 1972 mokslo metų 
pradžios šeštosios klasės (6th form) 
lygio kursas bus dėstomas.

VUSEB pripažinimą ‘Higher School 
Certificate’ lygiui stengsimės gauti, 
ir tuo reikalu dokumentacija jau ruo
šiama.

5. į šiuos kursus gali Įstoti kiek
vienas asmuo, baigęs 2 gimnazijos 
klases, nežiūrint jo amžiaus, lyties, 
specialybės, tikybos, tautybės ar pi
lietybės.

6. Asmenys, kurie lanko bet ku
rią valstybinę gimnaziją, technikos 
mokyklą-ar privačią gimnaziją (college)' 
ir mokosi 4 klasėj (4th form) turi tei
sę imti lietuvių kalbą 5-os klasės (5th 
form) lygyje ir tas jiems oficialiai uz'- 
skaitoma į jų ‘School Leaving Certi
ficate’ sekantiems metams.

Penktos klasės mokiniai, kurie 
mokosi lietuvių kalbos šitoj mokyk
loj, gali ją įskaityti į savo studijuo
jamų dalykų skaičių, tokiu būdu sau 
sumažindami darbą savaitės metu. Ofi
cialiai jie turi tam gauti savo gimna
zijos direktoriaus (The Principal of

O jau ir geras Dievulis toje Sv. 
Kazimiero koplyčioje! Tik paprašyk! 
Nuvaikė penktadienio ūkanas, debesė
lius už Juodmalkių kalnų sukaišiojo 
ir še tau - subatėlė grynu auksu lie
ta... Net ir vėjeliui įsakyta tik tiek 
pūsti, kad jaunamartės plaukų nesu
taršyti, o tik švelniai pajudinti ir pa
supti visas jos baltybes.

* * *
Ramiu žingsniu ieinava Tėvo aky- 

vaizdon. Man ausyse groja viso pa
saulio vargonai. Blauzdose staiga ne
beliko kaulų ir net nebežinau... Gal 
verkti? Ar ką... O arti šimtinės porų 
akių, tokius padrąsinančius šypsnius, 
it gėlių žiedus, po kojomis beria. Nu
vedžiau, atidaviau ir... turbūt jau nebe 
mano? Kas beaprašytu ką jautė širdis? 
Lūpos 4 Uz visas iš žmonių patirtas 
nemalones, laimink juos, Viešpatie!.., 
šnibždėjo. Angelas, ponios Gučiuvie- 
nės asmenyje, 4 Avė Marija...’ giedojo...

* * *
Kur atsiremsi silpnas būdamas, 

jeigu ne į Mamulės ranką?.. O apie Ka
talikų Centra, net per tvoras lipančios, 
baltosios lelijos jaunajai porai lenkia 
galvas. Spraksėjo foto aparatai, vos- 
vos bepajėgdamai užsimerkti saulėtų, 
jaunų ir laimingų šypsenų veidams. 
Ilgai dar skaudės mano bičiulio Juo
zo Donėlos pirštas migtukus sprakse- 
nęs...

* * *
Ak, sakau! Ta Adelaidės p. Ber- 

naitienė ir jos Ponios! Būtų dar nors 
viena kepsnį, nors vieną lydeką, nors 

the school) sutikimą, nors tai tėra for
malumas, nes direktorius neturi teisės 
mokiniui to uždrausti.

7. Australijos ‘ Commonwelth Ta
xation Department’ suteikė Lietuvių 
Akademinei Korporacijai Romuva, tu 
kursų iniciatorei ir organizatorei, iš
imtiną teisę nemokėti valstybinių mo
kesčių (Sales Tax Exemption) perkant 
bet kokias mokslo priemones ir me
džiagą lietuvių kalbos mokymo tiks
lams. Tas Įgalina mus pirkti tas prie
mones ne tik be mokesčių bet ir urmo 
kainomis, t.y. tokiom pat sąlygom kaip 
ir visos vyriausybės įstaigos.

Žinokime, kad Švietimo Departa
mentas neaprūpina mokyklų mokslo 
priemonėmis. Jos yra perkamos iš tė
vu sudėtų pinigų - iš taip vadinam į 
‘composite fees’, ‘subject levies’, 
‘School Adviso"y Council Funds’ ir 
taip pirktos priemonės palieka vyriau
sybės nuosavybe. Iš Korp! Romuvos 
lituanistinio lavinimosi fondo lėšų 
pirktos priemonės nepasidaro vyriau
sybes nuosavybe, bet palieka lietuvių 
rankose.

Fondo lėšas sudaro lietuvių ben
druomenės organizacijų ir pavienių 
asmenų aukos.

Aukos yra pakvituojamos ir skel
biamos ‘Mūsų Pastogėje’ ir ‘Tėviškės 
Aiduose’.

ALB Melbourno Apylinkės Revi
zijos Komisija kasmet tikrina fondo 
atskaitomybę.

Stasys Stankūnavičius, 
Korp! Romuvos lituanistinio 
lavinimosi sekcijos vardu

****

vieną vištos kulšį ant skobneliųtys- 
telėjusios - taip jau ir būtų lūžę ąžuo
linės jųjų kojos! Bet... kad jau ir vie
tos nebebuvo! Pakeli stikliuką prie 
lūpų, tai, va, vėžys, it geras avinas, 
išplečia kojas ir... nebėra vietos kur 
tuščia bepastatyti.

O jau Petruko rūsiai dideli ir gi
lūs! O jau jo kojos eiklios!! ‘Skundė
si’ ant rytojaus bičiuliai, leda prie 
smilkinių tverdami, kad su eilute tekę 
į guolį nuvirsti?.. Melbourno p.p. Re
kašiai šluostė rasotas kaktas; menka 
štuka atvežti vestuvinį pyragą šešetą 
šimtu myliu, jo nesukračius. Bet... 
kaip atvežti Vezuvijaus kalną, iš ku
rio pakaušio ruko konjako dūmai ir 
šaudė mėlynos liepsnos, kurios tik po 
4 Vaisingų Metų!..’ aprimo ir blekste- 
lėjo tik su paskutiniais 4 For they are 
a jolly good fellows...’ tonais.

Taip! Adelaideš Lietuvių Namai 
lieka lietuvių namais!

* * *
Beinoraviškėje iki pat aušros dar 

liejosi alus per uzbonus ir lūpas, o 
žemaitiškos dainos - po visav Croydon’o 
Parka. Kažna ar buvo iš viso miegota?.. 
Gi ar ne po trečios bačkos, sodo ža
lumynuose rūko 4 Waltzing Matilda’ ir 
Sydnejaus Meiliūnų Andrius svilino 
avino šonkaulius. Tik po šeštosios 
4Nikolaškos’ (ar kaip ten?) širdis i 
vieta grįžo...

* * *
Mažai ką liūdniau, sūnelį į žen

telius išleidus, Hyde Parko pavėsiuo
se. p.p. Kanų verandų ramsčiai tik

(Nukelta į 7 psl.)

LATVIU KULTŪROS DIENOS 
MELBOURNE

Australijos Latviu, Federacija, 
Viliaus Egličio pirmininkaujama, Mel
bourne, 1971 gruodžio 19 - 1972 sau
sio 12 dienų laikotarpyje surengė Lat
vių Kultūros Dienas.

Tokios latviškos šventės vyksta 
nuo 1951 metų, kasmet vis kitoje vals
tijos sostinėje, tad melbourniškės die
nos yra dvidešimt pirmosios.

Latvių Kultūros Dienos šiame 
krašte tęsia latvių tautinės kultūros 
demonstracijos tradiciją, kuriai pra
džia davė beveik prieš šimtą metų įvy
kusi pirmoji latvių liaudies dainų šven
tė Rygoje, kuri ilgainiui tapo reikš
mingu veiksniu tautinei sąmonei stip
rinti, kas prisidėjo ir prie valstybinės 
nepriklausomybės gimimo.

Tautinės kultūros dienos savaja 
reikšme yra svarbus įvykis latvių ben-
druomenėje: jos teigia latvių kultū
ros savitumą, apjungia latvius jų ryž
te išlaikyti savas tautines vertybes 
bei perduoti jas nesužalotomis priau
gančiai kartai.

Tautinių dienų idėja galima pa
lyginti su Antėjaus mito mintimi. Se
nieji graikai pasakojo, kas Antejus, 
Žemės sūnus, imtynėse buvęs patva
rus ir nenugalimas. Paristas ant že
mės jis pakildavęs gyvesniu ir nauja 
jėga puldavęs priešininką ir jį apga
lėdavęs. Mat, Antėjus, Žemės sūnus, 
parblokštas ant žemės, lytėdavo sa
vo motiną Žemę, kuri parklupdytąjį 
sūnų guosdavusi, teikdavusi jam stip
rybės kovai, įdiegdavusi troškimą lai
mėti, stiprindavusi viltį tapti nugalė
toju.

Ir išeiviai, atsiradę svetur, pa
našiai kaip Antėjus, palaiko saitus 
su Gimtąja Žeme, puoselėdami bei ug
dydami savos tautinės kultūros ap
raiškas: jie kalba tėvų kalba, dainuo
ja savą dainą, didžiuojasi liaudies 
šokiu, laikosi atsineštų papročių - 
yra įsitikinę tų dalykų brangumu, vien- 
kartiškumu, nepakeičiamumu.

Tarpusavio bendravimo dėka, taip 
pat ir kultūros dienų progomis auga ir 
stiprėja įsisąmoninimas tautiškumo 
vertybe, aštrėja rūpestis išlikti savi
tais dviejų kultūrų sąveikoje.

Tautinės kultūros apraiškos yra 
skaitlingos ir įvairios, tad nestebėti
na, kad Melbourne vykusių Latvių Kul
tūros Dienų programa buvo plati ir tu
rininga: teatras, meno parodos, kon
certai, dainos, liaudies šokiai; nepa
miršta nei sporto parengimai.

Būta kultūrinių ir kitokiu, organi
zacijų konferencijų, minėjimų, refe
ratų bei pasitarimų savos kultūros 
reikalais- Būta taip pat ir stovyklų 
skautams, nemaža laiko skirta ir jau
nimo kursams, besibaigiusiems tik 
sausio 12 diena.

Dienose dalyvavo tūkstančiai lat
vių, suvažiavusių iš visos Australi
jos. Ar jie buvo scenoje ar podijume - 
visi jie būrėsi draugėn, visi jie aky- 
vaizdžiai skelbė savos tautos Paliki
mą esant gyvą ir gajų šioje Pietų Kry
žiaus padangėje.

Visi jie - ir dideli ir maži - sa
vo triusu ir savojo darbo vaisiais tu
rėjo būti didžiai patenkinti, galėję tar
ti 4 mes laimim’.

Beje, senasis graikas Antėjus 
kartą buvęs ir nugalėtas, kai jo patva
rumas atlyžo ir jo stiprybė sugniužo, 
neleidus jam prisiliesti Žemės, savos 
motinos, laikant jį aukštai iškelta, 
atitrukusi nuo savo gajumo šaltinio, 
nutolusi nuo jėgų židinio.

Tačiau reiktų teigti, kad šitoks 
atvejis nepritaikintinas: už vienerių 
metų latviai ir vėl susirenka savos 
kultūros festivalin. Susirinks ‘ palies
ti Savos Žemės’.

Pasimatys jie Adelaidėje: Mel
bourno Latvių Dienų rengimo komite
to’ pirmininkas Žiedonis Apsitis per 
dainų koncertą perdavė busimiems ren
gėjams tautinių spalvų vėliavą, iškel
simą per 22-sias Latvių Kultūros Die
nas.

Zinia, tautine vėliava įpareigoja.
V. Jakutis

****
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XXII-JI SPORTO ŠVENTĖ
Iš Pirmininkų ir Atstovų Susirinkimo

Vykusiame atstovų metiniame su
sirinkime ir buvusiuose trijuose posė
džiuose buvo atstovaujami 7-ni spor
to klubai, ALFAS valdyba ir spauda. 
Išsamiai apsvarsčius eilę iškilusių 
klausimų, buvo gana gražioje nuotai
koje priimti sprendimai ar pakeitimai. 
Išrinkta naujoji ALFAS valdyba yra 
Melbourne ‘ Varpo’ pasiūlyti kandida
tai - J. TAMOŠIŪNAS - pirmininkas, 
R. RAGAUSKAS - sekretorius ir O. 
BALTRUŠAITIS - iždininkas. Valdy
bos pirmininko adresas: J. Tamošiū
nas, 20 Qiinn St. Heidelberg, Vic., 
3 0 84. Nutarta nuo sekančios sporto 
šventės ALFAS valdybą, kaip ir Kraš
to Valdybą rinkti ne vieniems, bet 
dviems metams. Klubų valdybų pirmi
ninkų pranešimuose aiškiai buvo pa
stebimas visuose klubuose didelis 
sportinis augimas ir veiklos plėtima
sis. Kone visur yra tas pats finansi
nis trūkumas, nes plečiantis klubams, 
didėja ir išlaidos. Bendrai paėmus, 
sportinis lietuvių gyvenimas Austra
lijoje ne mažėja, bet didėja ir turi gra
žią ateitį.

Sekanti XXIII-j i sporto šventė 
visų atstovų nutarimu pavesta sureng
ti Sydnėjaus Sporto Klubui * Kovui’ 
ir ji su Lietuvių Dienomis vyks Syd- 
nėjuje.

1973-jų metų Sporto Šventė nu
matoma surengti Hobarte ir jau dabar 
pavesta ALFAS valdybai ištirti visas 
pigiausias i Hobartą transporto ir ap
sigyvenimo priemones, kadangi maža 
Hobarto lietuvių kolonija gali duoti 
pilną išlaikymą tik 72 sportininkams.

Statuto pakeitime buvo įvesta nau
jas punktas, kad Australijos lietuvių 
rinktinių treneriais tegali būti išren
kami tik pilnateisiai šventės dalyviai.

Esamą ALFAS bylų archyvą nu
matoma pervesti Į Adelaidės muziejų.

Iki šiol vis pasitaikančius žaidė
jų registracijų neaiškumus ateityje nu
tarta atstovų posėdžių metu visai pa
naikinti. Nutarta leisti galutinai 
ALFAS valdybai šiuos reikalus prieš 
šventę išspręsti ir jų nuosprendis yra 
galutinis, visai į šiuos reikalus nesi
kišant posėdžių metu.

ALFAS valdyba gavo iš Amerikos 
SALFAS (Liet. Sporto S-ga) oficialų 
pakvietimą II-jo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso metu iš Australijos 
atsiųsti lietuvių krepšinio rinktinę ir 
turėti eilę rungtynių Amerikoje ir Ka
nadoje. Kadangi liko jau labai mažai 
laiko ir Australijos Jaunimo Kongreso 
atstovai jau yra išrinkti ir išvykos ko
mitetai senai sudaryti gana sėkmingai 
telkia lėšas, tai neturint smulkesnių 
žinių, atstovai pavedė visą šį reikalą 
tvarkyti ALFAS valdybai ir gautomis 
žiniomis kuo skubiausiai informuoti 
paskirus klubus ir spaudą. Šiuo pa
kvietimu Australijos lietuviai krepši
ninkai yra labai susidomėję ir joigu 
tas būtų galima įvykdyti, tai būtų tik
rai labai graži mūsų lietuviškojo spor
to reprezentacija ir tuo pačiu ypatin
gai gera pamoka krepšinio žaidėjams. 
Tikėkimės, kad viskas gerai pavyks.

Hobarto ‘ Perkūnas’ pasiūlė 1972 
metų Velykų švenčių metu sudaryti 
sąlygas mūsų krepšinio rinktinių pa
sirodymams.

SPORTO KLUBAS 'VARPAS’ 
MELBOURNE

1949 m. lietuviškas jaunimas Mel
bourne sudarė pirmą lietuvių krepšinio 
komandą Melbourne. Šis vienetas vei
kė kaip atskira grupė. Suplaukus dau
giau sportuojančio jaunimo į Melbour- 
ną, 19.2.50 sukviestas susirinkimas 
įsteigė Lietuvių Sporto Klubą, kurio 
pirmą, valdybą sudarė: J. Makulis - pir
mininkas, J. Zaikauskas - sekretorius, 
V. Lazauskas - iždininkas, A. Stau- 
gaitytė - moterų sekcijos vadovė, V. 
Savaitis - valdybos narys. Valdybai 
talkininkavo tuometinis Fizinio Auk
lėjimo ir- Sporto Valdybos įgaliotinis 
Australijai L. Baltrūnas.

Valdybai nutarus parinktas var
das ‘Varpas’. Pirmoji valdyba pradėjo 
plačiu mastu propaguoti sportą lietu
viško jaunimo tarpe. Buvo įsteigtos 
krepšinio, tinklinio, stalo teniso, bu
riavimo, futbolo, šachmatų ir iškylų 
sekcijos. Vos naujai įsisteigęs ‘Var
po’ klubas padarė istorinį Australijoš 
lietuvių sportininkų gyvenime žingsnį: 

1950 m. liepos 8-9 dienomis pravedė 
pirmąją Australijos Lietuvių Sporto 
Šventu, kuri tęsiama kasmet ir yra vie
nas is svarbiausių metinių įvykių Aus
tralijos lietuvių sporto gyvenime.

Metams bėgant ‘Varpas’, kaip ir 
kiekviena tautinio pobūdžio organiza
cija, pergyveno daug kupinų pasiseki
mo ir nesėkmių laikotarpių tiek spor
tinėje, tiek organizacinėje veikloje. 
Pirmutinė ‘Varpo’ krepšinio komanda, 
kurią sudarė jau Lietuvoje ir Vokieti
joje žaidę žaidikai, kraudavo šimtines 
tik pradedančioms vietinėms koman
doms ir buvo viena iš pirmaujančių 
Melbourno komandų. Tačiau seniems 
vilkams paeiliui apleidžiant aktyvių 
sportininkų eiles, o krepšiniui stai
ga labai pradėjus populiarėti Australi
joje ir vietiniams klubams turint dide
lį prieauglį, mūsiškiai palaipsniui pa
sitraukia iŠ pirmaujančių komandų.

Per 21 savo gyvenimo metus ‘Var
po’ žaidėjai reprezentavo Australijos 
krepšinio rinktines, Viktorijos senjorų 
ir jaunių rinktines (moterų ir vyrų) ir 
figūravo Viktorijos stalo teniso varžy
bose .

Šiuo metu ‘Varpas’ turi apie 80 ak
tyvių sportininkų, daugiausia įsijungu
sių į krepšinį. Aktyviai veikia ir šach
matininkų sekcija, kurios sudaryta ko
manda rungiasi A-rezervo klasėje.

Klubo narių tarpe vyrauja sugyve
nimas ir draugiškumas. Su džiaugsmu 
ir pasididžiavimu tenka pastebėti, kad 
per visus kritiškus laikotarpius klubas 
susilaukdavo ne tik moralės, bet ir 
gausios medžiaginės sportininkų tėvų, 
rėmėjų ir kitų organizacijų paramos. 
Tikimės, kad ir ateityje vyresnioji kar
ta, reikalui esant, rems sportuojantį 
lietuvišką jaunimą, o ‘Varpas’ savo 
darbais įrodys, kad į jį sudėti lūkes
čiai išsipildys.

Dabartinę ‘Varpo’ valdybą sudaro: 
R. Vyšniauskas - pirmininkas, J. Čer- 
vinskas - vice-pirm., P. Leknius - se
kretorius, J. Oželis - kasininkas.

****

XXii-ji SPORTO ŠVENTĖ

Vyru krepšinis
Kaip ir iki šiol, taip ir šioje spor

to šventėje krepšinis buvo pati pa
grindinė sporto šaka. Žaidynėse da
lyvavo penkios vyrų, penkios moterų, 
penkios jaunių berniukų ir keturios 
jaunių mergaičių komandos. Visos 
žaidynės buvo pravestos naujame Syd
nėjaus Krepšinio Stadione, kur turi
mos dvi aikštės įgalino visas žaidy
nes pravesti gana laisvai, nesugrudant 
per daug rungtynių iš karto.

Šiais metais krepšinio žaidynės 
padarė gana netikėtų staigmenų, kas 
pakeitė ir gana nusistovėjusią laimė-

Ugnė Kazokaitė, slidininke. 1971 m. 
Žiemos Sporto šventėje laimėjusi lie
tuviu moterų slidinėjimo pirmenybes.

tojų tvarką. Atidarymo dieną, pirmose 
rungtynėse, susitiko praeitos šventės 
laimėtojai Sydnėjaus Kovas su Gee- 
longo Vytimi. Žiūrovų akyse, rungty
nių favoritais buvo Sydnejiškiai, ta
čiau žaidimas buvo visą laiką labai 
Įtemptas ir gyvas. Vytiečiai savo di
dele sparta, gražiu sviedinio valdymu 
ir puikiais metimais tuoj pat Įrodė, jog 
jų komandos yra padaryta labai didelė 
pažanga ir jie bus labai kieti priešin
inkai kitoms komandoms. Kovo vyrai 
pirmąsias savo rungtynes sužaidė už
tikrintai, darydami šaltus apgalvotus 
praėjimus, kas paralizuodavo vytiečių 
didelį greitį ir neleido išsiplėsti į 
rungtynių taškų persvarą. Kovas šias 
svarbias savo rungtynes laimėjo 3 9: 
3 4(20: 15). Šiose rungtynėse buvo į 
akį sužeistas Kovo centro puolėjas 
M. Mikalauskas, negalėjęs toliau spor
to šventėje iš viso žaisti. Sis sužei
dimas, greičiausiai, nulėmė ir visą 
tolimesnę žaidynių eigą, mano many
mu, taip pat ir pralaimėjimą mūsų vy
rų rinktinės prieš Sydnėjaus krepšinio 
meisteri, YMCA, nes iš visų buvusių 
komandų žaidėjų, Mikalauskas tur būt 
buvo vienintelis centro puolėjas, 
įstengęs uždengti aukštuosius ameri
kiečius, žaidusius australų rinktinėje.

Pačios įtempčiausios ir Įdomiau
sios rungtynės šioje šventėje buvo 
tarp Melbourno Varpo ir šeimininkų 
Kovo. Tai buvo lemiamos rungtynes, 
atnešusios pirmą kartą per visą spor
to švenčių istoriją, Geelongui pirmo
sios vietos laimėjimą.

(bus-daugiau)

Iš moterų krepšinio rungtynių Sydne- 
jaus Kovas - Geelongo Vytis

iš vyrų krepšinio rungtynių: Adelai
dės Vytis - Melbourno Varpas.

Iš vyrų krepšinio rungtynių: Sydnėjaus 
Kovas - Geelongo Vytis.
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PUIKIOS PABAIGTUVĖS
Gruodžio mėn. 4 d. Adelaidės 

Apylinkės savaitgalio mokykla tu
rėjo tikrai puikų ir nuotaikingą moks
lo metų užbaigimo pasirodymą. Kle
gesio nerūpestingo, bruzdėjimo ir
gi ūžesio buvo pilni Lietuvių Na
mai, tarsi avilys prieš pakylant 
spiečiui. Jį kėlė būsimi bendruome
nės nariai, organizacijų vadovai, 
choristai ir lietuvybės laivo sveti
mose jūrose žvalūs jūreiviai. Pir
miausiai buvo suvaidinta P. Kal- 
vaitienės parašytas vieno veiksmo

IŠLEIDŽIANT DUKRELE I MARTELES ■. i.

(Atkelta iš 5 psl.) 
linksta... braška... siūbuoja! Šypsosi, 
iki pat žilo peiso, p. Borjeras, p. Še- 
reliene sidabro karūna linguoja, dėdės 
ir tetos kalakutą žudo, vakar neraga
vę - šiandiena visokiausiu spalvų tor
tais svarstykles dirgina...

Tėvas, it ropes iš daržo, rauna 
iš šaldytuvo leduotas bonkas. Mama 
švaisto sūrį, ragaišius raiko, sviestą 
i kuparėlius tepa... Jaunuosius, matai, 
į Aldingą, dėdžių Jono ir Cėsiaus bi
telių ganyti išleidžia. ’ Medaus tai 
patys pasikepkite!.'..’ pataria p. Urne- 
vičius.

.* * *
Išskaičiuok, žmogau, visas pa

vardes!? Ar daug atsiminsi, tris die
nas ir tris naktis uliavojęs? Dargi - 
dėdę Gučių pirmą kartą savo gyveni
me gyva mačiau! Ak, tai bus uliavo- 
nių! Gi Morkūnų Aldonėlę irgi kada 
nors išleist į marteles reikės. Ach 
ir mergina - it uoga!

Ir nelieka nieko kito, kaip tik vi
siems urmu padėkavoti. Už gerus žo
džius, už gerus darbus, už visą kraitį 
jauniesiems. Svarbiausia betgi p.p. 
Kanams už’ jų auksines širdis! Duok, 
Dievuli, kad Jūsų visų, laukai lūžte 
lūžtų kvieteliais ir rugeliais, ir sula 
tekėtų..!

Ačiū už milijoną! Prisipažįstu 
širdį palikęs Adelaidėje...

Kintas
****■

AUSTRALIJA IR N. ZELANDIJA
Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybe popiežius Paulius 
VI sausio mėnesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:

b e n d tąją- Malda, širdies 
nuolankumas ir gyvenimo šventumas - 
kaip ekumeninio sąjūdžio siela.

ims i j ų - Kad naujai įsteigtos 
Bažnyčios puoselėtų ekumenizmą ir 
aukotu maldas už susivienijimą.

SAUSIO mėnuo yra skirtas Kris
taus kūdikystės garbei.

Brangus Broli, Sese!
Laimingų Naujųjų Metų Jums, 

Kristaus vienminčiai, kurių apaštala
vimo tikslas yra puoselėti Bažnyčios 
ir paskiro žmogaus dvasinį gerbūvį 
per maldą!

Kai Kristus kadaise kviete’ apaš
talus, jie ‘ tuojau palike, viską, sekė 
Jį’. Klauskime savęs - kodėl jie nesi- 
teisino ir neišsikalbinėjo kaip anas 
turtingas jaunikaitis (žiūr. Mt.19,16) 
arba, kodėl jie neabejojo ir nedelsė 
kaip kiti tai padarė (palg. Mt.8,18). 
Mat, jie buvo visiškai pasiruošę vyk
dyti Dievo valią. Jie ją išgirdę, tuoj 
atpažino ir įgyvendino.

Gaila, kad šiandien mažai yra 
žmonių, vykdančių Dievo valią tobulu 
būdu. Daugelis Jam tarnauja be entu- 
ziasmo, be ūpo - lyg samdiniai. Ne
stinga ir tokių krikščionių, kurie gy
vena vien tik pagal savo valią - jie 
yra tingūs paklusti Dievo malonės 
kvietimui ir Jo valios įgyvendinimui.

Mes turime bent stengtis visuo
met priklausyti prie tų, kurie uoliai 
vykdo Viešpaties valią. Tai norėdami 
pasiekti, mes turime nuolat gyventi 
pasiruošė, išgirsti ir paklusti Jo ma
lonės kvietimui, vistiek - kuriuo lai
ku ar prie kokiu, pareigų vykdymo bū
sime kviečiami.

Kun. S. Gaidelis, S.J. 

scenos vaizdelis „Grybų Karas“, 
kurį gana vykusiai surežisavo B. 
Jonavičienė. Čia buvo puiki proga 
pasireikšti vaidybiniam talentui bu
simiems Vaidylos sąstato aktoriams.

Antroje dalyje visi mokiniai, 
diriguojant 0. Pečiulienei sudaina
vo net tris dainas: Ant kalno gluos
nis, Giedu dainelę ir 0 skambink 
per amžius. Čia jau tikrai buvo ga
lima numatyti Lituania choro būsi
mus dainininkus. Svarbiausiu pro
gramos punktu buvo savaitgalio mo
kyklą baigusių mokinių savų raši
nių skaitymas. Gintautas STIMBU
RYS visai laisvai skaitė, Adelai
dės aukštumos, Elena VASILIAUS
KAITĖ su atsidėjimu narpliojo te
ma Kaunas. Vidą GURSKYTE įti
kinančiai perskaitė: Mano kelionė 
į Vilnių. Po to sekė specialios su
augusių klasės pasirodymas. Gra
žiai nuaugusios panelės Kristina 
ir Aldona STALBAITĖS vykusiai 
padeklamavo J. Mikuckio „Ar žinot 
tą šalį“. P-lė Sandra ROBERT de
klamavo B. Brazdžionio „ Aš žinau“ 
Pabaigai visus nustebino p. STAL- 
BIENĖ kuri būdama australe kartu 
su dukterimis sąžiningai lankė spe
cialią lietuvių kalbos klasę ir pui
kiai padeklamavo B. Brazdžionio 
„Dievo dvasia“.

Iškilmingo akto metu kalbėjo 
Klebonas kun. A.Kazlauskas, Kraš
to V-bos Švietimo K-jos Pirm. E. 
Dainienė, Apylinkės Pirm. M. Ren- 
kė ir ilgametis mokyklos vedėjas 
mok. J. Staknickas. Visi kalbėto
jai pareiškė džiaugsmą ir pasiten
kinimą mokinių darbo lygiu ir ska
tino mokinius naudotis mokyklos 
ir J. Bačiūno bibliotekos knygomis. 
Pasižymėjusiems mokiniams dova

į

|
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nas įteikė mokytojai: M. Petkunie- 
nė ir A. Maželis.

Nusileido scenos užuolaida. 
Visi mokiniai, tėvai ir mokytojai 
sugarmėjo į mažąją salę vaišių. 
Nulindau į barą pasiklausyti kokios 
ten gvildenamos temos? Visi urmu 
nutaria, kad ateityj didelės bėdos 
su lietuvybe nebus. Svarbiausia 
bus išlaukti keletą metų pereina
mąjį laikotarpį, kol visos politinės 
rietenos išblės ir jaunoji karta nie- 
keno nekurstoma įsups varpus, kvies
dama visus lietuviškon talkon.

VI. Dumčius

GEELONGO MOKYKLOJ
Dr. V. Kudirkos savaitgalio mo

kykla Geelonge gruodžio 12 d. gražiai 
užbaigė mokslo metus. Sekmadienį 
per iškilmingas pamaldas mokykla da
lyvavo su vėliava bažnyčioje ir gie
dojo per pamaldas. Kun. Pr. Dauknys 
pasakė gražų pamokslą ir ragino tėvus 
rūpintis mokyklos išlaikymu ir lietu
višku auklėjimu.

Po pietų Lietuvių Bendruomenės 
namuose įvyko mokslo metų užbaigi
mo Aktas, meninė dalis ir Kalėdų eg
lutė.

Mokyklos vedėjas kun. Pr. Dauk
nys padarė trumpą pranešimą, o Apyl. 
pirm. dr. St. Skapinskas tarė pasvei
kinimo žodį.

Meninėje dalyje buvo padainuota 
dainelių, pašokta tautinių šokių ir pa
deklamuota eilėraščių. Kalėdų senelis 
apdovanojo vaikučius dovanėlėmis ir 
visi gražiai pasilinksmino.

Mokykla baigė Julytė Mikolaitytė 
ir Rūta Venckutė.

Inf.
****

national service
ATMINKITE ŠIUOS FAKTUS
VISI JAUNI VYRAI, SULAUKĖ. ŠIAIS METAIS TARP SAUSIO 1 D. IR 

BIRŽELIO 30 D. 20 METU, PRIVALO REGISTRUOTIS KARINEI TARNYBAI 
DABAR.

ATMINKITE ŠIUOS FAKTUS

VISI JAUNI VYRAI, SULAUKĘ SIAIS METAIS TARP SAUSIO 1 D. IR 
BIRŽELIO 3 0 D. 20 METU, PRIVALO REGISTRUOTIS KARINEI TARNYBAI 
DABAR.

JEIGU JUSU 20-TASIS GIMTADIENIS SUEINA TARP 1 SAUSIO, 1972 
IR 3 0 BIRŽELIO, 1972, TAI JUS PRIVALOTE UŽSIREGISTRUOTI TARP 24 
SAUSIO, 1972 M. IR 7 VASARIO 1972 M.

JEIGU NEESATE AUSTRALIJOS AR BRITŲ PILIETIS, VISTIEK PRI
VALOTE REGISTRUOTIS. KARINEI TARNYBAI SAUKIAMI VISI JAUNI VYRAI, 
NEŽIŪRINT AR JIE AUSTRALIJOJE GIMĘ AR NE.

NEUŽSIREGISTRAVĘ JUS GALITE BŪTI NUBAUSTI IKI $20 0 IR VIS
TIEK PAŠAUKTI KARINEI TARNYBAI, NEATSIŽVELGIANT I BURTU REZUL
TATUS DARANT ATRANKĄ.

REGISTRACIJOS FORMULIARAI SU ATATINKAMOMIS INSTRUKCIJO
MIS GAUNAMI DARBO APSKRITIES ĮSTAIGOSE, KARINES TARNYBOS ĮSTAI
GOSE IR PAŠTE.

IŠIMTYS: GRUPE ASMENŲ, KURIE NEPRIVALO REGISTRUOTIS YRA 
APTARTA LAPELYJE ' INFORMACIJA APIE KARIUOMENES TARNYBĄ’, KU
RIS YRA PATIEKIAMAS KARTU SU REGISTRACIJOS FORMA. TOLIMESNES IN
FORMACIJOS GAUNAMOS KARINĖS TARNYBOS REGISTRACIJOS ĮSTAIGOSE 
KIEKVIENOS VALSTIJOS SOSTINĖJE, ARBA DISTRICT EMPLOYMENT OFFI- 
CE OF THE DEPARTMENT OF LABOUR AND NATIONAL SERVICE.
REGISTRUOKITĖS DABAR!

HOBARTAS 
Dvejos mirtys

Po ilgos ir nepagydomos vidurių 
ligos sausio 5 d. mirė Jonas Radzevi
čius 66 m.

A.a. velionis kilimo suvalkietis, 
ūkininkas, iš Biliūnų kaimo Vilkaviš
kio apskr. į Australiją atvyko 1948 m. 
čia jam patogiai įsikūrus, po sunkaus 
ir kropštaus ilgų metų darbo ir karo 
pergyvenimų, pradėjo pensyninko am
žiaus poilsį, staiga sušlubavo svei
kata ir, po 6 mėnesių sirgimo, užgeso 
jo gyvybė. Paliko giliam liūdesyje 
žmoną Oną, 2 dukras ir visą būrelį my
limų vaikaičių. Palaidotas Cornelian 
Bay kapinėse 8 sausio. Velionies pra
šymu, jo kūnas vienai nakčiai buvo 
pašarvotas namuose pagal lietuviškus 
papročius, kame tautiečiai turėjo pro
gos atsisveikinti su velionniu ir pa
reikšti užuojautą šeimai. Prie kapo 
atsisveikinimo žodį tarė Hobarto LB 
pirm. J. Paškevičius, a.a. Jono kūnas 
buvo užbertas Lietuvos žemės sauja.

Ilsėkis amžinoje ramybėje, toli 
nuo savo tėvynės Lietuvos.

****
Sugryžus iš kapinių, pasklido ži

nia, kad žuvo dar vienas tautietis Ole
gas Truchanas 48 m., pagarsėjęs Tas
manijos miškų keliautojas ir tyrinėto
jas. Tragiškai žuvo Gordon upėje 6 d. 
sausio, pačioje kelionės pradžioje, ty
rinėjimo tikslais buvo numatęs nuplauk
ti su baidare 90 mylių labai sraune 
upe, kurios jis nenugalėjo. Tad per 
vienerius metus, Hobarte mirė 5 lie
tuviai vyrai, todėl bendruomenei ir pa
skiroms šeimoms mirties smūgis pali
ko neužpildomas tuštumas, asmeniš
ką ir tautinį liūdesį.

V-s
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Jaunimo metai Sydnejuje prasi

dėjo tikrai puikiai - trys lietuviškos 
jaunos poros yra pasiryžuslos sukurti 
šeimas. Kun. P. Butkus paskelbė pir
mus užsakus: dr. Irvis Venclovas su 
Nijole Švedaite, dr. Alfredas Renige- 
ris su Danute Kedyte ir Gediminas Bl- 
žys su Rūta Kaminskaite.

Kas gali būti gražesnio kaip ši
tas jaunųjų sutarimas kurti lietuviš
kas šeimas? Sveikiname ir kartu džiau
giamės.

****
Teko patirti, kad MP bendradar

bis K. Stankūnas iš Brisbanės pries 
Kalėdines šventes turėjo mažą gerk
lės operaciją, šiuo metu jau sveikas 
ir laimingas atsikratęs tonsulų.

****

Sausio 4 d. MP redakcinės kole
gijos nariai p. E. ir I. Jonaičiai palin
kėję redaktoriui geros sėkmes išva
žiavo 3 savaitėm atostogų. Žada pa
keliauti šiaurės vandenyno pakraš
čiais. Gero vėjo, gero poilsio ir lai- 
ming o' sugrįš imo.

**■**
Ar žinote, kad geriausia priemo

nė geram miegui sužadinti yra medus. 
Vienas šaukštas medaus į šilto van
dens stikline,vieną valanda, prieš mie
gą , jus švelniai užmigdys ir turėsite 
gerus sapnus, žinoma, jei nebūsite 
persivalgę.

Meskite visas tabletes laukan iš 
namų, nes jos tikri nuodai žmogaus 
organizmui.

****

ALOHA!ALOHA!ALOHA!

SPORTO KLUBO NERIES TRADICINIS
HAVAJŲ, VAKARAS

Vasario 12 d. Father O’Reilly Memorial salėje, Auburn 
Jdomi programa. Bufetas su užkandžiais ir gėrimais.

Gera muzika. Bus renkama vakaro Grožio Karalaitė.
PRADŽIA 7.30,vai. vak. PABAIGA 1.00 vai. ryto.

Apranga havajietiškai egzotinė
Įėjimas $2.50 Moksleiviams ir pensininkams $1.50

Vytautas ir Genė Budrikiai Kalė
dų švenčių proga susilaukė sūnaus - 
Povilo Vytauto, o Wollongongiskiai 
dar vieno nario.

Kalėdų švenčių metu labai padi
dėjo Wollongongo apylinkė. Nekuriam 
laikui buvo persikėlę, gyventi p. C. 
Vaicekauskienė iš Geelongo, p. A. 
Gasiūnas iš Canberros, p.p. Dryžos 
ir p.p. Skoruliai iš-Sydnėjaus. Visi 
džiaugėsi gamtos dovana sūriu vande
niu ir kartais pasirodančia saule.

Pranės i m a. i
PRANEŠIMAS

Adelaidės moterų kvartetas 4 Ne
muno dukros’, Iz. Česnai finansuojant, 
išleido ilgo grojimo lietuviškų patrio
tinių dainų plokštelę ‘ LIETUVA TĖ
VYNĖ’.

Kvartetą sudaro: p.p. A. Urnevi- 
čienė, U. Jucienė, B. Budrienė ir A. 
Kaminskienė. Akomponuoja jaunos ir 
gabios pianistės R. Kubiliutė ir N. 
Masiulytė.

Plokštelės gamyba prilygsta prie 
geriausiu išleistų lietuviškų plokšte
lių. Kaina tik penki dol.

Be to, dar yra didelis pasirinki
mas kitų plokštelių bei knygų lietuviu 
ir anglų kalba.

Knygas ir plokšteles galima įsi
gyti tik sekmadieniais Sydnėjaus Lie
tuvių Spaudos Platinimo Centras, 3 9 
Church St. Lidcombe, NSW 2141 (seno
se Klubo patalpose.)

Vedėjas
PERTHAS

Perthe norima įsteigti sporto klu
bą, krepšinio žaidimo grupė apie tai 
galvoja ir galimas daiktas, kad jiems 
pasiseks susiorganizuoti į stipresnį 
ir pastovesnį vienetų. O tai butų labai 
gerai, jaunimas turėtų kur išlieti savo 
energiją kovodamas už savo tautinę 
garbę.

****
Lapkričio 20 d. buvo minima Lie

tuvos kariuomenės šventės sukaktis, 
ramovėnai suruošė subuvimą. Bet ne
buvo geros reklamos - todėl ir subu
vimas nebuvo skaitlingas. Sekančią 
dieną, sekmadienį, buvo švenčiama 
Kristaus Karaliaus šventė ir ta pačia 
proga ramovėnai atšventė savo sąjun-
gos šventę dalyvaudami bažnyčioje su 
savo vėliava.

A.K.
NEWCASTLE

Sekmadienį, gruodžio mėn.12 d. 
Nevvcastlio Apyl. Valdyba popietės 

metu suruošė Kalėdų Eglutę. Susi
rinko,su tėvais ir pažįstamais, apie 
3 0 vaikučių, kuriuos Kalėdų Sene
lis, pasinaudodamas valdybos ka
sa, apdalino dovanėlėmis. Vaiku
čiai džiaugėsi, o vyresnieji, susė
dę prie stalų, savaip laikų leido. 
Popietę gražiai pravedė ir viso
kias pareigas išpildė Vytas Nekra- 
šius.
_______ vdn.

—- Jei ieškai draugų be trū
kumų, tai rizikuoji likti be drau
gų. L. Tolstojus

Kanadoje, Montrealio mieste vei
kia moterystės kursai, į kuriuos pri
imami lietuviai jaunuoliai nuo 16 m. 
amžiaus. Tenai jie turi progos arčiau 
susipažinti ir rimčiau pagalvoti apie 
vedybinį gyvenimą,.

O kaip su Australijoj gyvenan
čiais lietuviais jaunuoliais,’ar jiems 
tokių kursų nereikia? Pagalvokime!

****

PAMALD0S JŪROS DIENOJE
S.m. sausio 3 0 d. tradicine jūros 

diena (Wonoona pajūryje) kaip ir kas 
met prasideda pamaldomis, kurios bus 
St. Joseph baž., Bulli - 48 Park Rd. 
11 vai. ■

Važiuojant iš Sydnėjaus, nusilei
dus Bulli Pass, užkopus į kalnelį pa
sukti į kairę. Park Rd. pervažiavus 
geležinkelį, netoli prieš parką mūrinė 
bažnyčia kairėje pusėje.

Pamaldose giedos Dainos choras 
vad. Br. Kiverio, o Sv. Mišios bus au
kojamos už kovojusius bei žuvusius 
už Klaipėdos kraštą ir pajūrio lietu
viškumą bei prijungimą prie Lietuvos.

Kviečiami visi tautiečiai katali
kai, prieš pradedant Jūros Dieną at
likti ir šią savo religinę-tautinę pa
reigą. Pamaldos įvyks nežiūrint ko
kiam orui esant. Po pamaldų vykstam 
į Wonoona salę, kur bus vykdoma to
limesnė programa: Dainos Choras, 
linksmieji broliai, jaunimo pasirody
mas ir kt.

Ir šią Jūros Diena, organizuoja 
Wollongongo Apylinkė ir Sydney atei
tininkai.

Kun. P. Butkus
****

PRANEŠIMAS

Pranešame draugams ir pažįsta
miems, kad gruodžio 23 d. 1971 m. 
mirė ir palaidotas Kalamos kapinėse 
A. Jurgelionis, ilgametis Wollongongo 
apylinkės gyventojas. Velionis mirė 
sulaukęs vos 51 metus. Velionis buvo 
susipratęs lietuvis ir Visų mylimas 
žmogus.

M.G.

PRANEŠIMAS

L.V.S. ’ RAMOVĖ’ Sydney Skyriaus Valdyba, savo 1971 m. 
gruodžio mėn. 16 d. posėdyje, nutarė sušelpti Sydnėjaus lietuviu kul
tūrines organizacijas:

1. II Pasaulio L.J. Kongreso Komitetui, Sydnejuje $3 0,-
2. Sidnėjaus Savaitgalio Mokyklai $15,-
3. Sporto Klubui ’ Kovas’ XXII Sporto Šventės proga $11,27
4. News Digest Internal. $10 ,-
5. Sydney Mot. Soc. Globos D-jai, ligoniams šelpti $10,- 
Organizacijų Valdybų Pirmininkai arba jų įgalioti asmenys

pinigus gali atsiimti kiekvieną sekmadienį, Lidcombe, prieš ir po 
pamaldų spaudos kioske, pas Skyriaus Iždininką p. A. Vinevicių.

L.V.S. * RAMOVĖ’ Sydney Skyriaus
V A L D Y B A

K E L I A S I JŪROS DIENĄ: nusileisti BULLI PASS, pravažiuoti 
BULLI, pravažiuoti WONOONA HOTEL (Pub), nuo ten KETVIRTA GATVĖ IS 
KAIRĖS GRAY ST. Gray St. iki GALO. Tada kelias veda į dešinę, ir vėl į 
kaire iki pajūrio. NUO W0N00N0S SEKITE TRISPALVES RODYKLES!

SYDNEY LIETUVIU MOTERŲ SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJA 
ir PLJ KONGRESO KOMITETAS SYDNEY visus KVIEČIA atsilankyti

TRADICINĮ UŽGAVĖNIŲ
BALIU

GERA KAPELA.- VERTINGU FANTU LOTERIJA
P r a d z i a 7.3 0 vai. vak. Pabaiga 1.00 vai. ryto

Įėjimas S3 .0 0. Pensininkams ir moksleiviams $1.50

1972 m. vasario 5 d. Ukrainiečių salėje, 11-15 Church St. Lidcombe 

ĮDOMI PROGRAMA. LIETUVIŠKU.UŽGAVĖNIŲ BUFETAS.

Įskaitant užkandžius
Stalus prašome kuo anksčiau užsisakyti pas p. O. Baužienę tel. 59-2608

LIETUVIŠKAS KELIONIŲ BIURAS.
Agentūra, kuri specializuojasi visose tarptautinių kelionių 
srityse (oro ir laivininkystės linijos, „ charter tours“’ ir „cruis
es“, pavieniai asmenys ir organizuotos grupės) pradėjo veikti 
Melbourne.
Agentūros savininkas turi 14 metų patyrimo šioje pramonėje. 
Jis yra Australian Institute of Travel ir Australian National 
Travel Association narys.

Suinteresuotieji asmenys yra prašomi kreiptis į

BUSINESS HOLIDAY TRAVEL CONSULTANTS,

Balys' Stankūnavičius, 
savininkas

3 6 Albert Road (prieš B.P. HOUSE), 
South Melbourne, 3 20 5.
Tel: 699 1751 ar 699 1752.
(firmos atstovai visose šalyse).

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas REIMUNDAS ANDRIE- 
KUS ir jo žmona, kurios mergautinė 
pavardė buvo REUTER OTILIJA, abu 
iš Kauno. Paskutinioji gyv. vieta Vo
kietijoje buvo Braunschweig.

Žinantieji jų adresą arba likimą 
prašomi- rašyti šiuo adresu: Mr.&Mrs. 
B.W. Grufas, 35-37 Walsgott Str. North 
Geelong, Vic. 3215.

misa p»t«g<
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